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Týždeň slovenských 
knižníc

V pondelok sa začal jubilejný, 15. 
ročník celoslovenského podujatia 
Týždeň slovenských knižníc. Počas 
tohto týždňa pripravujú knižnice 
bohatý program pre svojich pravi-
delných, ale i nových návštevníkov. 
 Str. 4

Ako sa brániť 
v konaniach?

Cieľom tohto seriálu je ponúk-
nuť čitateľom, a najmä seniorom, 
stručné a zrozumiteľné informácie 
o možnostiach procesnej obrany 
v súdnom, rozhodcovskom alebo 
následne exekučnom konaní. Zák- 
ladným všeobecným poučením je, 
aby ste si všetko, čo sa chystáte pod-
písať, riadne prečítali a zhodnotili. 
 Str. 6

Ďalší lyžiarsky rok
za nami

V sobotu na Štrbskom plese vyvr-
cholil 17. ročník Východoslovenskej 
lyžiarskej ligy. Na štart sa postavilo 
210 pretekárov z  19 klubov.   Str. 12

Ocenenia z oblasti 
kultúry 

Na základe podaných návrhov 
a  dosiahnutých výsledkov udeli-
li v  Starej Ľubovni deväť ocenení 
Talent roka, štyri Najúspešnejší 
reprezentant mesta, 12 zvláštnych 
cien a 30 ďakovných listov v oblasti 
kultúry a  vzdelávania. Slávnostné 
odovzdanie sa uskutočnilo 13. mar-
ca v obradnej sieni mesta, ktorú za-
plnili laureáti, ich učitelia, rodinní 
príslušníci a priatelia.   Str. 5

Vzdelávanie 
samosprávy

Regionálne vzdelávacie centrum 
– združenie obcí so sídlom v Štrbe 
pripravuje XIII. konferenciu člen-
ských obcí a miest s odbornou té-
mou Nakladanie s majetkom obce, 
Normotvorba obcí. Uskutoční sa 
31. marca a 1. apríla v hoteli Autis 
v Dolnom Smokovci. 

V prvý deň dopoludnia si zástup-
covia obci vypočujú výročnú správu 
združenia za rok 2014 a v súvislosti 
s  minuloročnými voľbami do sa-
mosprávy sa uskutočnia aj voľby 
do orgánov združenia. Po vyhlásení 
výsledkov volieb bude nasledovať 
prezentácia unikátneho vyrozumie-
vacieho systému Florián. 

Popoludnie prvého dňa začína 
prednáškou Nakladanie s  majet-
kom obce s lektorom JUDr. Mariá-
nom Hoffmannom, PhD.. Venovať 
sa v nej bude dispozícii s majetkom 
obce, tvorbe dobrých zmlúv, ich ob-
sahu, odlišnostiam platnosti zmlúv 
uzatváraných obcami, zverejňo-
vaniu zmlúv, najčastejším nedos- 
tatkom pri nakladaní s  majetkom 
obce, postupu v  prípade dôvodov 
hodných osobitného zreteľa, kompe-
tenciám obce pri vydržaní a súdnym 
rozhodnutiam (judikátom) v obec-
ných majetkových veciach. 

Druhý deň konferencie sa JUDr. 
Jozef Tekeli, PhD. bude venovať nor-
motvorbe obcí, rozoberať problémy 
pri vydávaní všeobecno-záväzných 
nariadení a  vnútorných predpisov 
obce. Hovoriť bude aj o kompeten-
ciách orgánov pri vydávaní noriem 
obce, praktických skúsenostiach 
s najčastejšími nedostatkami v nor-
motvorbe obcí a o protestoch proku-
rátorov proti samosprávnym VZN.

Potvrdiť účasť na konferencii 
môžu zástupcovia miest a obcí prost- 
redníctvom systému Školiteľ naj-
neskôr do 27. marca do 10. h. 
Všetky informácie nájdete na 
www.rvc-strba.sk/skolitel. Regio- 
nálne vzdelávacie centrum môžete 
kontaktovať aj e-mailom, prípadne 
telefonicky na 052/773 33 30 alebo 
0905 699 073.

Už v  apríli pripravuje štyri ško-
lenia, zamerané na konsolidovanú 
účtovnú závierku (lektroka Ing. M. 
Majorová, PhD.), spracovanie admi-
nistratívy OZ a jeho orgánov (Ing. 
O. Hospodárová), pracovný poria-
dok a odmeňovanie v školstve (Mgr. 
K. Tomášová) a na zákon o slobod-
nom prístupe k informáciám (Mgr. 
V. Pirošík). V  máji je pripravený 
akreditovaný viacdenný kurz, zame-
raný na odbornú prípravu na pre-
vádzkovanie pohrebiska/pohrebnej 
služby (PhDr. J. Daník) a  školenia 
na témy poskytovanie dotácií z roz-
počtu obce (Ing. O. Hospodárová) 
či mimosúdne konanie – mediácia 
v  samospráve (JUDr. J. Magura). 
 (red)

Ďalší ročník ekologického projektu Hodina Zeme sa 
uskutoční poslednú marcovú sobotu. Slovensko sa do 
nej zapojí už po šiesty raz. Hodina Zeme je najväčšia 
celosvetová ekologická aktivita so zapojením verejnosti, 
ktorej cieľom je nielen upozorniť na existenciu problé-
mov ako je globálne otepľovanie, klimatické zmeny, či 
znečisťovanie našej planéty, ale zároveň malými skut-
kami prispievať k riešeniu takýchto problémov. Každý 
z nás má silu zmeniť svet, v ktorom žijeme k lepšiemu. 
Stačia malé zmeny v každodennom živote a môžeme 
spoločne nielen zvrátiť klimatické zmeny, ale pomôcť 
ekosystému, planéte a v konečnom dôsledku i sebe.

Čo môžete urobiť v rámci Hodiny Zeme? Symbolicky 
vypnúť na 60 minút osvetlenie vo svojom byte, kance-
lárii či inde, urobiť malé ekologické zmeny vo svojom 
každodennom živote, napr. začnite triediť odpad, pou-
žívajte šetrné svietidlá, cestovať MHD alebo na bicykli 
namiesto auta a i.

Hodina Zeme sa tohto roku uskutoční v sobotu 28. 
marca od 20.30 do 21.30 h. Ak sa zapojíte, môžete to 
oznámiť na webe hodinazeme.sk. Do konca minulé-
ho týždňa sa k ekologickému projektu pripojili mestá 
Poprad a Svit, Ľubovnianske múzeum - hrad Ľubovňa 
i Spišský hrad.

Zamagurčania 
obhajujú 
prvenstvo
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Komunitný plán 
v prípravnom 
štádiu
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Poprad 
postúpil 
do baráže

 strana 12

umeleckou výtvarníčkou Silviou Krupinskou

ako jej city k slovenskej 
prírodnej krase. Chce 
týmto spôsobom vyjad-
riť rešpekt rieke Poprad. 
„Nikdy predtým som sa 
nad ňou poriadne neza-
myslela. Škoda, že to tak 
často je. Niektoré veci si 
uvedomíme, až keď sa 
stane niečo negatívne...“ 

Napriek smutnej inš- 
pirácii je socha s  náz- 
vom Tečúce Korene 
(Flowing Roots) oslavou rieky a jej 
krásy. „Bola to veľmi zaujímavá ro-
bota. Prvýkrát som zvárala oceľ a na-
učila som sa pritom množstvo nových 
procesov. Keď som o tom rozprávala 
ľudom, čo nikdy na Slovensku neboli, 
a videli vtedy ešte len polotovar so-
chy, páčil sa im organický tvar diela. 
Teraz sa o tom, čo si myslia, dozviem 
ešte viac. Tečúca rieka bude aj s nah- 

Silvia Krupinská je rodáčka z Pop- 
radu, ktorej pomaturitný jazyko-
vý pobyt v  Londýne trvá dodnes. 
Žije a tvorí tam už takmer dvadsať 
rokov. Táto umelecká výtvarníčka 
má za sebou viacero najmä zahra-
ničných výstav a vlastný ateliér. Inš- 
piráciu hľadá v prírode a keď sa vo 
februári 2014 dozvedela o prírod-
nej katastrofe v rieke Poprad, veľmi 
sa jej to dotklo. “Išlo o nález kyani-
du, 20-krát vyššie množstvo, ako je 
dovolené. Stalo sa to v  industriál-
nej časti Popradu, v Matejovciach. 
Tisíce rýb zomreli a  otrávený bol 
úsek asi siedmich kilometrov, kde sa 
ekosystém bude zotavovať viac ako 
5 rokov. Je to smutné. Rieka Poprad 
pre mňa reprezentuje miesto, odkiaľ 
pochádzam, moje domácke korene,“ 
vysvetľuje emotívne. Preto začala 
pracovať na soche z ocele. Ide o veľ-
mi trvácny silný materiál, rovnako 

rávkou zvuku rieky vy-
stavená na Interim Show 
v  Londýne. Pri výsku-
me a  zhromažďovaní 
dát o rieke, keďže socha 
tvarovo presne zob- 
razuje tvar jej toku, mi 
pomohli v  Slovenskom 
vodohospodárskom pod- 
niku, š.p., Správa povo-
dia Dunajca a Popradu. 
Chcela by som sa im 
takto za to poďakovať.“ 

S. Krupinská na sebe neustále pra-
cuje. Aj preto v októbri začala štu-
dovať MA Art and Science v Central 
Saint Martins College, University of 
the Arts v Londýne. „Bolo to rých-
le rozhodnutie, tento kurz ma veľmi 
zaujal. Kombinácia vedy a umenia 
ako študijný odbor je dosť neobvyklá 
a perfektne mi sadla. Prírodné vedy 
ma vždy inšpirovali, najmä geogra-

fia, geológia, antropológia, archeoló-
gia či ekológia,“ usmieva sa talento-
vaná umelkyňa. A jedným dychom 
priznáva, kam ju to ťahá. „Cieľom 
môjho dvojročného MA je dozvedieť 
sa čo najviac o možnostiach spolu-
práce s vedcami, z vied „ochutnať“ 
a rozšíriť si prehľad.“ Študentov v jej 
ročníku je 19. „To bude tou špeciali-
záciou. Teším sa, že sme menšia sku-
pina. Veľmi dobre spolu vychádzame 
a veľa sa učíme aj od seba navzájom. 
Prvý semester bol veľmi rôznorodý. 
Jednou z najzaujímavejších exkurzií 
bola návšteva anatomického múzea 
Gordon Múzeum v Londýne, kde té-
mou prednášky bolo Dealing with the 
dead, čiže voľne preložené Zaobchá-
dzanie s mŕtvymi. Teda prierez histó-
riu vývoja zvyklostí rôznych národov 
a  ich pohrebných zvykov a  výroby 
urien a truhiel. 

 Pokračovanie na 5. strane

Zapojte sa do Hodiny Zeme
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Štátna polícia

Hanobenie mŕtveho. V 
trávnatom poraste neďale-
ko  železničnej trate na Ul. 
okružnej v Poprade bola náj-
dená voľne položená kovová 
urna s ľudskými pozostatkami 
64-ročnej ženy. Páchateľ svo-
jím konaním zneuctil mŕtveho 
a hrozí mu väzenie na šesť 
mesiacov až tri roky. Prísluš-
ník obvodného oddelenia PZ  
začal trestné stíhanie pre pre-
čin hanobenia mŕtveho.

Policajné pátranie. Polícia 
pátra po Jozefovi Ivanovi, nar. 
19. marca.1966, trvale bytom 
Levoča. Na 49-ročného Levo-
čana vydal Okresný súd v Sp. 
Novej Vsi príkaz na zatknutie 
vo veci prečinu zanedbania 
povinnej výživy. Jozef sa v 
Levoči nezdržiava. Je 175 
cm vysoký, štíhlej postavy má 
zelené oči a krátke svetlohne-
dé vlasy. Akékoľvek poznatky 
o hľadanom môžete oznámiť 
na oddelení pátrania Okres-
ného riaditeľstva PZ Poprad,  
t. č. 0961 89 3371,  resp. na 
linku 158.

„Jozefovská“ kontrola na 
cestách. Na Jozefa od 17. do 
21. h policajti v Prešovskom 
kraji vykonali osobitnú celo-
krajskú kontrolu, s dôrazom 
na dodržiavanie stanovených 
alebo obmedzených rýchlostí 
jazdy vozidiel, kontrolu záka-
zu požívania alkoholu a iných 
látok pred alebo počas jazdy, 
ako aj dodržiavania pravidiel 
cestnej premávky jej nemoto-
rovými účastníkmi, predovšet-
kým používania reflexných 
prvkov alebo bezpečnostných 
odevov za zníženej viditeľ-
nosti cyklistami i chodcami. 
120 policajtov dopravnej, po-
riadkovej a železničnej polície 
dohliadalo aj na dodržiavanie 
povinnosti vodičov voči chod-
com a opačne. Zistili celkom 
241 priestupkov, z ktorých 
210 vyriešili v blokovom ko-
naní, 19 napomenutím a na 
príslušný dopravný inšpekto-
rát oznámili 12. Požitie alko-
holu bolo zistené u 3 vodičov 
a 2 nemotorových účastníkov 
cestnej premávky. Policajti 
zadržali 14 vodičských preu-
kazov a 3 osvedčenia o evi-
dencii vozidla.  (pkr)

Slnečné 
divadlo

Minulotýždňové zatmenie 
slnka bolo zážitkom aj preto, 
že sme ho pozorovali v cent- 
re mesta. Vďaka peknému 
počasiu bolo vonku ľudí ako 
maku. A zároveň to bola zau- 
jímavá sonda do ľudských 
duší, pretože záujem o ves- 
mír o ľuďoch samotných 
veľa napovie. 

Slnečné divadlo už zača-
lo, no stále sme nemali zvá-
racie sklíčko. Obehla som 
optiku, hračky aj kuchynské 
potreby, no nič vhodné na 
pozorovanie nemali. A tak 
sme s kamoškou z papier-
nictva na plastovú priesvit-
nú imitáciu CD naskladali 
hnedé fólie a divadlo na 
oblohe malo razom oranžo-
vé odtiene. Ako sme na ulici 
sledovali a komentovali dia-
nie nad hlavami, pristavo-
vali sa rôzni ľudia a veselo 
s nami diskutovali. „Je niečo 
vidieť?“ „Môžem sa poz- 
rieť?“ „Myslíte, že sa to dá 
odfotiť?“ „Aký filter musím 
použiť?“ Zastavovali sa pre-
važne starší páni. A o pár 
minút neskôr už prinesené 
zváračské sklíčko putovalo 
pekne z ruky do ruky. Z ob-
chodov vybiehal personál, 
okoloidúci nás sledovali. Kto 
o zatmení vedel, pristavil 
sa hneď, no boli i takí, kto-
rí netušili, čo robíme a keď 
to zistili, pridali sa. Slnkom 
vysvietení ľudia si na uli-
ci zašantili so zváračským 
sklíčkom a hneď bol náš deň 
krajší. 

V niektorých mestách už 
aj na Slovensku sa podobné 
astronomické udalosti sle-
dujú z námestia a myslím, 
že je to dobrá inšpirácia nie- 
len pre Poprad, ale napríklad 
i Kežmarok, Vysoké Tatry či 
Starú Ľubovňu. Nie je pritom 
dôležité, kto to zorganizuje, 
aj keď je veľmi jednodu-
ché, aby oddelenie cestov-
ného ruchu alebo kultúry 
na mestskom či obecnom 
úrade kontaktovalo miestny 
hvezdársky spolok alebo 
nadšenca. Stačí postaviť 
ďalekohľad do centra mesta 
a o príjemné spoločenské 
podujatie je postarané.

No vzťah niektorých ľudí 
k vesmíru je viac ako podiv-
ný. „Nepozriem sa, už som 
to videl ako chlapec,“ pove-
dal niekto. „A čo je to za pla-
néta, čo to slnko zakryla?“ 
pobavil iný. Spomenula som 
si na farára v jednej rázovitej 
horskej dedinke, kde končia 
všetky cesty, ktorý v dedine 
s pár desiatkami obyvate-
ľov začal prevažne starším 
ľuďom vysvetľovať, čo je 
to vesmír, planéty, hviezdy, 
Mliečna dráha i Čierne diery. 
Babička po deväťdesiatke, 
zvaná Stará indiánka, priš-
la z kostola a rovno oslovila 
vnukov, aby jej vysvetlili, čo 
to ten mladý farár vlastne 
hovoril.

Je škoda, keď sa ľudia ne-
zaujímajú o veci okolo nich 
a nesnažia sa o nich dozve-
dieť viac, hoci možno pre-
sahujú ich vedomie či všed-
nosť. Napriek tomu, že je to 
možno najlepší spôsob ako 
sa dozvedieť niečo skutočné 
o sebe. (pvč)

 Zase budeme mlátiť prázdnu slamu, alebo
Referendum o  rodine, do 

ktorého sa s  veľkou vervou 
zapojila najmä katolícka cir-
kev, bolo spúšťačom, ako sa 
zdá, opäť nekonečných disku-
sií o dokončení odluky cirkvi 
od štátu, ktorú si veriaci po-
čas „nežnej“ priali zo všet-
kého najviac. Vychádzajúc 
z údajov štatistického úradu, 
na Slovensku je vraj cez 80 %  
veriacich. Ale poloprázdne 
kostoly dávali tušiť, že s tými, 
ktorí sa hlásia k viere, to asi 
nie je celkom pravda. Výs- 
ledky referenda boli zrejme 
štatisticky omnoho presnej-
šie, pretože veriacich, ktorí 
sa referenda zúčastnili a vie-
ru v každodennom živote aj 
praktizujú, bolo len niečo cez 
21 percent. A to ani nie všetci 
na referendové otázky odpo-
vedali podľa priania Aliance 
za rodinu a  podľa odporú-
čania katolíckej cirkvi. Až 
do dnešných dní, na základe 
jedinej otázky zo sčítacích 
hárkov, štát financuje cirkvi 

nepretržite, na základe záko-
na č. 218/1949 Zb. o hospo-
dárskom zabezpečení cirkví 
a  náboženských spoločnos-
tí štátom v  znení zákona č. 
16/1990 Zb. 

Zákony o  reštitúciách 
cirkevných majetkov, ako 
prvom predpoklade odluky 
cirkvi od štátu, boli na Sloven- 
sku na svete v  priebehu 
štyroch rokov po revolú-
cii a  na súdoch pokračujú 
dodnes. Tento argument je 
ďalším v poradí, prečo štát ne-
môže pristúpiť k inému nas- 
taveniu financovania cirkvi, 
ako to u nás funguje už viac 
ako 60 rokov a  ťahanice 
o majetok nemajú konca. Ur-
čite si ale viacerí pamätáme, 
ako nielen poslanci KDH, ale 
aj cirkevní predstavitelia a sa-
motní predkladatelia návr- 
hu zdôvodňovali potrebu 
prijatia reštitučného zákona. 
Okrem iného v  dôvodovej 
správe hovorili o tom, že „reš-
titúcia cirkevných majetkov 

je zásadným a  najdôležitej-
ším predpokladom transfor-
mácie prekonaných cirkev-
no-náboženských pomerov. 
Vraj plošnú reštitúciu cirkev-
ných majetkov bude potreb-
né robiť súbežne s procesom 
ekonomického osamostat-
nenia cirkví a náboženských 
spoločností. V správe sa tiež 
hovorilo aj o  prechodnom 
období troch až piatich ro-
kov, počas ktorých by malo 
k  odluke dôjsť. „Uplatnenie 
zákona poskytne cirkvi ne-
vyhnuté materiálne predpok- 
lady na ďalšie rozvíjanie jej 
činnosti a bol by to zároveň 
prvý krok na ceste k  jej bu-
dúcej samostatnosti,“ nechali 
sa v tom období počuť repre-
zentanti Konferencie bisku-
pov Slovenska. Prešlo dvadsať 
dva rokov, štát majetky cirkvi 
na trikrát reštituoval tak veľ-
kodušne, že vraj ani nevie, čo 
a koľko cirkvám vlastne dal. 
Je rok 2015, cirkev väčšinu 
majetkov vlastní celé roky, 

ale na ceste odluky od štátu 
a  samofinancovaní cirkvi sa 
neurobil ani ten najmenší 
krôčik. Namiesto toho sme 
podpísali Zmluvu medzi SR 
a Svätou stolicou, ktorá vôbec 
nepripúšťa akúkoľvek úpravu 
vzťahov štátu a cirkvi. Len ak 
s tým bude súhlasiť cudzí štát 
- Vatikán!

A tak si cirkevná hierarchia 
môže do nekonečna vykriko-
vať, ako štát cirkvám majetky 
ukradol, aké zdevastované 
im ich vrátil. Vraj viac ako 
38 miliónov eur, ktoré im štát 
dáva na mzdy a odvody pre 
kňazov a  prevádzky ústredí 
cirkvi, náboženských spoloč-
nosti a charitných domov, je 
len slabou náplasťou na kriv-
dy z minulosti! Tých krívd by 
sme na Slovensku ale našli 
neúrekom. Npríklad samotné 
reštitúcie. Bývalí vlastníci fi-
riem, nehnuteľnosti, pozem-
kov si ich mohli uplatniť iba 
raz, cirkev trikrát. Mnohých  
z nich neprávom obvinili  

z kolaborácie s fašistami, viď 
rodinu T. Baťu. Hoci sa preu- 
kázalo, že Baťovci naopak 
podporovali protifašistický 
odboj, ich majetok im štát 
dodnes nevrátil - ani len zde-
vastovaný! A oni sa k svojim 
majetkom dostali preukáza-
teľne vlastnou prácou, inves-
tovaním vlastných peňazí. 
Im ich nikto nedaroval ani 
neodkázal. 

Aj preto by sme tu mali 
diskutovať aj o tom, čo vlast-
ne štát cirkvám ukradol, keď 
už za rakúsko-uhorskej mo-
narchie podstatnú časť „ma-
jetku“ vraj katolíckej cirkvi 
spravoval štát a  tento maje-
tok nikdy nepatril katolíckej 
cirkvi. Katolícka cirkev aj za 
klérofašistického Slovenské-
ho štátu a  farskej republiky 
mala majetok „zverený do 
užívania“ a teda nebol jej. Ale 
k tejto téme sme už viac ako 
dvadsať rokov nepočuli ani 
jediné vyjadrenie akéhokoľ-
vek historika či politikov, kto-

Na maturitách viedla angličtina

O živote človeka v horských sídlach

Písomné maturity v  Pre- 
šovskom samosprávnom 
kraji (PSK) minulý týždeň 
absolvovalo 7 672 študentov 
stredných škôl, o 712 menej 
ako v  uplynulom školskom 
roku. Na území kraja sa na-
chádza spolu 115 stredných 
škôl bez ohľadu na zriaďo-
vateľa, na ktorých študuje 
36 624 žiakov. Z tohto počtu 
je 80 stredných škôl v  zria-
ďovateľskej pôsobnosti PSK 
s  celkovým počtom žiakov 
28 128. 

„Písomnú formu internej 
časti maturitnej skúšky, test 
a  slohovú prácu zo sloven-
ského jazyka a  literatúry, 
absolvovalo 17. marca 7 540 
maturantov. V cudzích jazy-

koch aj v tomto roku suverén-
ne viedla angličtina, z ktorej 
18. marca maturovalo 5 933 
žiakov a skúšku z nemeckého 
jazyka absolvovalo 1 186 štu-
dentov. Z ruštiny maturovalo 
383 detí, francúzštinu si ako 
maturitný predmet vybrali 
piati a španielčinu štyria žia-
ci. Vo štvrtok 19. marca sa 
žiaci museli popasovať s tes-
tami z matematiky, ktoré ab-
solvovalo 1 164 maturantov. 
Špecialitou Prešovského kraja 
je maturita z  ukrajinského 
jazyka a vykonalo ju 11 štu-
dentov Spojenej školy Tarasa 
Ševčenka v Prešove. Je to je-
diná stredná škola s  vyučo-
vacím ukrajinským jazykom 
na Slovensku,“ informovala 

Veronika Fitzeková, hovor-
kyňa PSK . 

Najviac maturantov, 2 416, 
navštevuje školy v krajskom 
meste Prešov. Poprad je 
jediné miesto, kde sa počet 
maturantov zvýšil. V  tomto 
roku maturuje pod Tatrami 
1 345 žiakov, o sto viac ako 
v  predchádzajúcom roku 
(1 243). V Humennom evi-
dujú 808 maturantov, v Bar-
dejove 707, v Kežmarku 363, 
v  Levoči 336 a  v  Starej Ľu-
bovni 297. V kraji je tiež 122 
maturantov so zdravotným 
znevýhodnením, ich nárast 
je v medziročnom porovna-
ní až 100-percentný (62). Ide 
najmä o  vývinové poruchy 
učenia, telesný, sluchový, prí-

padne zrakový postih. Žiaci 
majú upravené podmienky 
na vykonanie testov z  prís- 
lušných predmetov, môžu 
použiť kompenzačné po-
môcky alebo úpravu jednot-
livých úloh. 

Náhradný termín na vyko-
nanie externej časti a  pí-
somnej formy internej časti 
maturít bude závisieť od 
počtu prihlásených žiakov 
a  predbežne by sa mal ko-
nať v  termíne od 14. do 17. 
apríla. Po písomných matu-
ritách čakajú o dva mesiace 
na žiakov ústne maturitné 
skúšky. Odporúčané obdobie 
je stanovené od 18. mája do 
5. júna. Termín si určí každá 
škola individuálne.

Asociácia horských sídiel 
Slovenska (AHSS) vo štvrtok 
minulého týždňa predstavila 
svoje smerovanie v budúcich 
rokoch. V Dolnom Smokov-
ci sa stretli zástupcovia miest 
a obcí z celého Slovenska, kto-
rí sú členmi AHSS. Hlavnými 
témami valného zhromažde-
nia bolo riešenie problémov 
obyvateľov, ktorí žijú často 
v  neľahkých podmienkach. 
Práve tie vedú k zániku hor-
ských sídiel a lazov. 

„Lazy postupne vymiera-
jú. Cieľom asociácie je uľahčiť 
život ľuďom, ktorí tam žijú. 

Chceme pomôcť riešiť prob-
lémy, ktoré ich trápia. To sú 
problémy s väčším množstvom 
snehu, nižšími teplotami, dlh-
ším obdobím vykurovania, 
úpravou ciest a  ich opravou, 
ktorá je finančne náročnejšia 
ako v nižšie položených oblas-
tiach Slovenska. To sa netýka 
len lazov, ale aj horských sí-
diel ako takých,“ uviedol Ján 
Mokoš, predseda Asociácie 
horských sídiel na Slovensku 
(AHSS). 

Pri riešení týchto problé-
mov chce byť nápomocná aj 
Slovenská agentúra životného 

prostredia (SAŽP) prostred-
níctvom stratégie a pozičným 
dokumentom. „Na zhromaž-
dení sa dnes veľa hovorilo 
o  nezamestnanosti, ktorá je 
najväčším problémom. Ľudia 
z  horských oblastí spravidla 
odchádzajú za prácou do 
iných miest. Istým spôsobom 
by riešeniu aj tohto problému 
pomohol rozvoj neinvázneho, 
tzv. ľahkého cestovného ruchu, 
ktorý by chránil životné prost- 
redie. To by mohlo pomôcť 
k vytvoreniu aspoň niekoľkých 
pracovných miest v  obciach. 
Súčasťou stratégie bude fond, 
z  ktorého by bolo následne 
možné finančne pomôcť hor-
ským sídlam v oblasti zamest-
nanosti, ale aj údržby, či fungo-
vania samosprávy ako takej,“ 
povedala Lucia Vačoková zo 
Slovenskej agentúry život-
ného prostredia. Gerlachov, 
Ždiar a iné obce by sa mohli 
uberať cestou rozvoja ľahkého 
cestovného ruchu. Pomocou 
by podľa asociácie mohlo byť 
odstránenie určitých opatrení, 
disproporcií a  diskriminácií 
v zákone o dani z nehnuteľ-
nosti. „Vidím tiež možnosť 
zvyšovať zamestnanosť tým, že 
by sa tam uvoľnili striktné na-
riadenia v  stupňoch ochrany, 

kde došlo k obmedzeniam, na-
príklad čo sa týka chovu zvie-
rat a obhospodarovania pôdy,“ 
povedal Mokoš. Zásluhou 
iniciatívy Asociácie horských 
sídiel aj mestá a obce, ktorej 
členom je aj mesto Poprad, 
dostáva podľa koeficientu 
nadmorskej výšky vyššie po-
dielové dane. Podľa Mokoša 
má mesto z  toho plusy. Ako 
uviedol, práve dlhotrvajúca 
a intenzívnejšia zima v týchto 
oblastiach vedie k vyšším nák- 
ladom na opravu komunikácii 
ako je to v nižšie položených 
obciach a mestách. Rozdiel-
na je tiež doba a náklady na 
vykurovanie.

Asociácia horských sídiel 
Slovenska vznikla v roku 2003 
a zakladajúcimi obcami boli 
Bystrá, Demänovská Dolina, 
Donovaly, Hrabušice, Vysoké 
Tatry a Zuberec. V súčasnos-
ti zastrešuje 119 miest a obcí 
Slovenska. Kritériá pre členst- 
vo sú prísne, pretože poža-
dujú, aby sa obec nachádzala 
najmenej 600 m. n. m. (krité-
riá EÚ hovoria už o 400 m. n. 
m.) a do jej katastra zasahuje 
chránené územie na úrovni 
národného parku alebo chrá-
nenej krajinnej oblasti.  (pks)



3Podtatranský Kuriér | www.podtatransky-kurier.skSPRAVODAJSTVO

Daňové úrady predĺžia hodiny

Zjednosmernenie ulíc v Poprade

V najbližších dňoch budú posilnené podateľne a dlhšie 
otvorené daňové úrady. Finančná správa sa aj tento rok 
pripravila na najväčší nápor pri podávaní daňových prizna-
ní na daň z príjmu za rok 2014, ktoré treba podať a daň 
zaplatiť do 31. marca 2015. Daňové úrady (vrátane po-
bočiek a kontaktných miest) sú pre verejnosť otvorené od 
pondelka 23. do piatku 27. marca od 8. do 17. h, 30. 
marca od 8. do 18. h a 31. marca od 8. do 19. h. Finanč-
ná správa opäť posilňuje aj dostupnosť call centra: tento 
týždeň (do 27. marca) od 8 .do 19. h a 30. a 31. marca od 
8. do 24. h. Ak občania či firmy lehotu na podanie daňo-
vého priznania nestíhajú, môžu oznámiť na daňový úrad 
odklad o tri, resp. o šesť mesiacov (ak majú za minulý rok 
aj príjmy zo zdrojov v zahraničí). Firmy môžu na podanie 
daňového priznania využiť tri spôsoby – poslať ho elektro-
nicky (prostredníctvom aplikácie eDane Java alebo portá-
lu finančnej správy), alebo ho môžu v papierovej podobe 
poslať poštou, či priniesť na podateľne daňových úradov.

Od 1. apríla dôjde v Pop- 
rade k zjednosmerneniu 
strednej časti Tomášikovej 
ulice v smere od bytového 
domu Chróm k bytovému 
domu Polónium. Vjazd mo-
torových vozidiel bude kri-
žovatkou pri bytovom dome 
Topľa a výjazd križovatkou 
pri bytovom dome Torysa. 
Jednosmerná premávka na 
tomto úseku pomôže zlep-
šiť dopravnú situáciu a mo-
torové vozidlá budú môcť 
parkovať pozdĺž komuni-
kácie bez porušovania do-
pravných predpisov.

K zjednosmerneniu ulíc 

Bajkalská a Pavlovová  
v Poprade, vjazdom cez 
Pavlovovu ulicu okolo byto-
vého domu Antimón na Baj-
kalskú ulicu okolo bytového 
domu Argón dôjde 4. mája 
tohto roku. Jednosmerná 
cesta bude končiť v križo-
vatke ulíc Ústecko – Orlic-
ká – Bajkalská pri bytovom 
dome Hélium. Zjednosmer-
nením tohto úseku dôjde 
k zlepšeniu dopravnej si-
tuácie a motorové vozidlá 
budú môcť parkovať aj tu 
pozdĺž  úseku komunikácie 
bez porušovania doprav-
ných predpisov.

Mesto Kežmarok v spolupráci s kolektívom autorov spra-
cováva ďalší diel monografie o Kežmarku. Bude v nej spra-
covaný politický a hospodársky vývoj mesta od 2. polovice 
18. storočia po súčasnosť, školstvo a kultúra od roku 1945 
po súčasnosť. Do spracovania monografie sa môžu zapojiť 
aj občania mesta donesením fotografií a materiálov, ktoré 
sa týkajú tejto témy a obdobia. Materiály zbiera oddelenie 
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu (budova mestskej 
polície, 2. poschodie) a občania ich môžu doniesť počas 
úradných hodín.   (red, pma)

Už najbližší víkend dôjde 
opäť k zmene času na let-
ný (SELČ). Stane sa tak 
v nedeľu 29. marca, kedy si 
posunieme ručičku na hodin-
kách o jednu hodinu dopredu 

a to o 2. h stredoeurópskeho 
času na 3. h stredoeuróp-
skeho letného času. Zna-
mená to, že si pospíme 
o hodinu kratšie. Letný čas 
potrvá až do 25. októbra.

Nový diel monografie o Kežmarku

Zimný čas končí 29. marca
Záchranári 

v akcii
V Tatrách zahynul český 

horolezec. Poľskí horolez-
ci v sobotu skoro ráno na-
šli v Skalnatej doline dvoch 
horolezcov. Česi liezli v ste-
ne Lomnického štítu, avšak 
podrobnosti o pohybe a prí-
čine výpadku nie sú nezná-
me. HZS okamžite požiada-
la o súčinnosť VZZS, ktorá 
na mieste vysadila lekára 
a dvoch záchranárov. Žiaľ, 
jeden z dvojice utrpel pri 
páde zranenia nezlučiteľné 
so životom. Druhý horolezec 
mal vážne zranenia a bol de-
zorientovaný. Po poskytnutí 
neodkladného ošetrenia bol 
letecky transportovaný do 
popradskej nemocnice a telo 
nebohého horolezca do St. 
Smokovca.

Zranená skialpinistka. 
V nedeľu dopoludnia po-
trebovala pomoc HZS slo-
venská skialpinistka. Počas 
túry Mengusovskou dolinou 
v lokalite Vachterka spadla, 
poranila si dolnú končatinu 
a nebola schopná samo-
statne pokračovať ďalej. 
O súčinnosť bola požiadaná 
posádka VZZS, ktorá letela 
na miesto nehody a zranenú 
ženu transportovala do ne-
mocnice v Poprade.

Snoubordista si zlomil 
nohu. Horskí záchranári 
pomáhali minulý utorok slo-
venskému snoubordistovi 
v oblasti Štartu, ktorý utrpel 
zlomeninu stehennej kosti. 
Vzhľadom na závažnosť po-
ranenia bol o súčinnosť po-
žiadaný vrtuľník VZZS z Pop- 
radu, na palube ktorého bol zra- 
nený transportovaný do pop- 
radskej nemocnice.

Vrtuľník transportoval 
skialpinistu. Český skialpi-
nista počas túry vo štvrtok 
v oblasti nad Sivým plesom 
pod Javorovým štítom utrpel 
poranenie ramenného kĺbu. 
Vzhľadom na vážnosť pora-
nenia a dobré poveternostné 
podmienky záchranári HZS 
požiadali o súčinnosť VZZS 
z Popradu. Zraneného skial-
pinistu vrtuľník transportoval 
do popradskej nemocnice.

 (pkr)

konečne niečo aj urobíme?
rí nehanebne rozdali a roz- 
predali tento štát! 

Ďalší argument, prečo sa 
nedá zmeniť model finan-
covania cirkvi resp. čoby len 
jemne modifikovať je ten, že 
cirkev robí charitu, pomáha 
v sociálnej oblasti, v školstve 
či zdravotníctve. Iste, v tých-
to oblastiach sa angažuje, ale 
čo z toho financuje samotná 
cirkev? Vyučovanie nábožen-
stva v štátnych školách platí 
štát, rovnako platí cirkevné 
školstvo, prispieva cirkevným 
sociálnym a  charitatívnym 
ústavom, stará sa o  kostoly, 
ktoré sú kultúrnymi pamiat-
kami, aj keď sú vo vlastníctve 
cirkvi. Cirkevné nemocnice 
dostávajú peniaze so zdra-
votných poisťovaní rovnako, 
ako štátne. Nakoniec, skúste 
sa opýtať predsedu vlády, mi-
nistrov, prezidenta či predse-
du Národnej rady SR, koľko 
peňazí zo štátneho rozpočtu 
dávame cirkvám na tieto ich 
aktivity? Už dopredu vás mô-

žem ubezpečiť, že nik na Slo-
vensku takouto informáciou 
nedisponuje rovnako, ako 
informáciou, akou finančnou 
čiastkou podporujú cirkvi 
samosprávy. Nik na Sloven-
sku tiež nevie, koľko peňazí 
vyzbiera katolícka cirkev „do 
zvončeka,“ za sobáše, koľko 
zaplatia veriaci za pohreby, 
krsty a  rôzne zbierky, keď-
že len samotných katolíkov 
je vraj až 62 percent! A štát 
pritom ani nevie, koľko ma-
jetkov im vrátil! Hlavné je, že 
dával, dáva a ešte dlho bude 
dávať. Ukážte mi jediného 
reštituenta, jediný spolok, 
ktorý má nie iba na Sloven-
sku, ale na celom svete takéto 
privilegované postavenie, ako 
katolícka cirkev u nás... 

Takže nie iba Krajcer 
a Maďarič si myslia, že dozrel 
čas. Zamyslieť by sa v prvom 
rade mala katolícka cirkevná 
hierarchia spolu s vládou toh-
to štátu, pretože jedného dňa 
sa predsa len na Slovensku 

nájde aspoň jediný odváž-
ny advokát, ktorý sa nebude 
báť, dá podanie na ústavný 
súd a opýta sa, či vatikánska 
zmluva z  hľadiska medzi-
národného práva porušuje 
základný princíp rovnopráv-
nosti dvoch medzinárodných 
subjektov za podmienok, že 
jednej strane vyplývajú z tejto 
zmluvy len práva a druhej len 
povinnosti. A  tiež upozorní 
na to, že táto zmluva odporu-
je Ústave SR, podľa ktorej by 
Slovensko nemalo podliehať 
žiadnej ideológii. Pretože zo 
zmluvy jednoznačne vyplý-
va záväzok, že Slovensko ka-
tolíckej ideológii  podliehať 
musí, bez ohľadu na to, koľ-
ko skutočných katolíkov na 
Slovensku je. A  už vôbec si 
neviem predstaviť, čo by sa 
začalo diať, keby sa polícia na 
podnet Generálnej prokura-
túry začala venovať reštitú-
ciám cirkevných majetkov 
a žiadať listy vlastníctva.

 Ľudmila Rešovská

Vicemiss Universe Slovenska
je brunetka z Gemera

Už po sedemnástykrát 
sa volila MISS UNIVERSE 
Slovenska. Tú tohtoročnú 
korunovali v  štúdiu 4  Slo-
venskej televízie v Mlynskej 
doline v Bratislave. Tradične 
sa divákom predstavilo 12 fi-
nalistiek z celého Slovenska, 
medzi ktorými samozrejme 
nechýbalo ani kvarteto vý-
chodniarok - dve Košičanky, 
kráska z Gemera a Humen-
ného. Predviedli sa v exklu-
zívnych šatách americkej 
návrhárky, ktorá oblieka aj 
finalistky MISS USA či ce-
losvetovej MISS UNIVERSE, 
v plavkách slovenskej mód-
nej návrhárky Jany Gavalco-
vej či v sexi tanečnom čísle. 
Do poroty, ktorej predsedala 
riaditeľka súťaže, posledná 
federálna MISS Českosloven-
sko1993 Silvia Lakatošová, 
zasadli zástupcovia sponzo-
rov, módnych agentúr či bý-
valé MISS Karin Majtánová, 
prvá slovenská MISS z roku 
1993 a Silvia Prochádzková, 
minuloročná MISS UNI-

VERSE, ktorá korunku svo-
jej nástupkyni aj odovzdala. 
Ťahákom večera bola účasť 
našej hudobnej legendy Joža 
Ráža, ktorý si strihol duet 
s mladou českou speváčkou 
Lenkou Hrůzovou, víťazkou 
talentovej súťaže Hlas Česko 
Slovenska. Večerom sprevá-
dzal populárny moderátor 
Sajfa, ktorý si lichôtkami na 
adresu riaditeľky súťaže vy-
bojoval moderovanie aj na 
budúci rok.

A  kto sa radoval tohto 
roku? Druhou vicemiss sa 
stala 24-ročná kaderníč-
ka z  Bratislavy Dominika 
Zemanová, titul 1. VICE-
MISS UNIVERSE putuje 
na východ. Postarala sa o to 
22-ročná študentka Právnic-
kej fakulty Univerzity Ko-
menského a favoritka nášho 
fotografa Anita Polgáriová 
z  Rožnavy. Okrem toho, že 
získala hodnotné ceny, poces-
tuje aj na prestížnu svetovú 
MISS EARTH 2015 na Fili-
píny. Novou kráľovnou krásy 

17. ročníka MISS UNIVER-
SE Slovenskej republiky 2015 
sa, po tituloch MISS Emma, 
MISS Bio Chi Silk a  MISS 
Tip televíznych divákov, stala 
20-ročná študentka nadstav-
bového štúdia Obchodnej 
akadémie Denisa Vyšňovská 
z  Prievidze s  mierami 85-
62-89. Ako povedala nášmu 
fotografovi to, že je novou 
kráľovnou krásy si uvedo-
mí, až keď ju budú spoz- 
návať ľudia. Priala by si, aby 
to boli len samé dobré ohlasy. 
Od začiatku súťaže bola favo-
ritkou, čo jej okrem nového 
auta Smart či korunky a bri-
liantového setu náhrdelníka, 
náušníc a náramku vynieslo 
aj účasť na dvoch svetových 
MISS. Ako národnú víťazku 
ju čaká najprestížnejšia súťaž 
krásy sveta MISS UNIVERSE 
2015 v  Miami v USA a ako 
MISS TIP ju televízni diváci 
delegovali na MISS INTER-
CONTINENTAL 2015 do 
nemeckého Magdeburgu. 
 (jmj)

 Snímka: Jozef Mašlej  

Módna prehliadka pre seniorov
Šikovnosť dievčat a chlap-

cov zo Svitu, zo Strednej od-
bornej školy, odbor krajčír 
svedčí o tom, že toto remeslo 
nie je postavené na nutnosti, 
ale záujme a umeleckom poňa-
tí. Módne kreácie, ktoré pred-
viedli sami študenti, boli roz-
plánované v troch kolekciách 
a doplnené hudbou a pózami 
ako na pravom móle. Cítili 
sme sa ako hviezdy, chýbali 
nám len tabuľky na bodo-
vanie. Tanečný vstup dvoch 
krásnych mladých ľudí bol 
perlou a  umeleckým zážit-
kom pre všetkých. Dojem 
z akcie dosiahol u našich se-
niorov 100 bodov, rovnako 
ako moderátor Adam, ktorý 
toto podujatie otvoril milým 
slovom. Vďaka patrí vedeniu 
školy a Ing. Alici Skokanovej, 
ktorá bola garantom celej ak-
cie. Ďakujeme a veríme, že si 
zopakujeme módnu prehliad-
ku už čoskoro...

Mgr. Mária Zbojanová, 
riaditeľka Senires n.o.
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Vyslanci  
rozprávkovej krajiny

Výstavu 16 rozprávkových 
bytostí v trojrozmernom 
prevedení, vodníkov, víl 
a škriatkov Vyslanci roz-
právkovej krajiny „fantázia na 
dotyk” je otvorená v priesto-
roch Obecnej  kn ižn ice 
v Hranovnici. Sprievodným 
podujatím bude dnešné 
tvorivé popoludnie vo vesti-
bule kultúrneho domu od 14. 
do 18. h. Priaznivci rozprávok 
si môžu prísť vyrobiť z kartó-
nu kúsok z vlastnej rozpráv-
kovej krajiny a priniesť si 
môžu aj svoj materiál. Vítané 
sú tiež vlastné rozprávkové 
bytosti.

Katapult retro tour 
Legendárna rocková sku-

pina na svojom turné po 
Čechách a po Slovensku pri 
príležitosti svojho 40-ročného 
pôsobenia vystúpi s progra-
mom Katapult retro tour 2015 
– 40 let 1975 - 2015 v stredu 
25. marca o 19.30 h aj Dome 
kultúry v Poprade. Na kon-
certe sa predstaví v obsade-
ní Olda Říha, Ondřej Timpl 
a Andy Budka. Vstupné 14 €. 
Predpredaj: MIK, t. č. 052/772 
17 00 a tiketportal.sk. 

Regionaliáda
Druhý ročník regionálnej 

súťaže o najkrajšiu knihu, 
hudobnú nahrávku regionál-
neho autora bude v Ľubov-
nianskej knižnici vo štvrtok 
26. marca o 17. h.
Reductive a Hry s umením 

Tatranská galéria v Pop- 
rade opäť prichádza s pro-
jektom, určeným pre deti 
a mládež všetkých vekových 
kategórií, tentoraz s témou 
abstrakcie a geometrie. Sú-
časťou projektu sú dve zau- 
jímavé výstavy. Vernisáž vý-
stav Reductive - štyri gene-
rácie geometricko-abstrakt-
ného holandského umenia 
a Hry s umením 2015 – svet 
abstrakcie a geometrie sa 
uskutoční v piatok 27. marca 
17. h pod záštitou Jeho Exce-
lencie Richarda van Rijssena, 
veľvyslanca Holandského 
kráľovstva. Hudobný hosťom 
bude Robo Šimko&Massriot.

Výstava Reduktive.NL, 
pod kuratelou známeho ho-
landského umelca Rolanda 
de Jong Orlanda, je súčasťou 
medzinárodného projektu. 
Zahŕňa diela umelcov, naro-
dených v 40. 50. a 60. rokoch 
a o 20 rokov neskôr, v 80-tych 
rokoch. Vekový rozdiel me-
dzi najstarším a najmladším 
účastníkom je bezmála 60 
rokov. Výstava Reduktive.NL 
predstavuje diela štyroch ge-
nerácií holandských umelcov.

V krásnej a objavnej 
výstave Hry s umením 2015 
- svet abstrakcie a geometrie 
môžu deti i dospelí obdivovať 
zázraky geometrických tvarov 
všade okolo nás. Predstaví 
im miesto geometrie v histórii, 
priblíži jej úzky vzťah s výtvar-
ným umením a staviteľstvom. 
Pomocou interaktívnych hier, 
stavebníc a rôznych vedo-
mostných testov pomôže de-
ťom nájsť a pochopiť jej krásu 
a užitočnosť. Priestor Elekt- 
rárne Tatranskej galérie sa 
stane kreatívnym a edukatív-
nym ateliérom, otvoreným pre 
všetkých záujemcov dobrého 
umenia a ešte niečo navyše. 
Obe výstavy potrvajú do 24. 
mája.

Týždeň slovenských knižníc
V pondelok sa začal jubilej-

ný, 15. ročník celoslovenské-
ho podujatia Týždeň sloven-
ských knižníc. Počas tohto 
týždňa pripravujú knižnice 
bohatý program pre svojich 
pravidelných, ale i  nových 
návštevníkov. Od pondelka 
do piatka sa vo všetkých kniž-
niciach koná množstvo pod-
ujatí, ako slávnostné zápisy 
prvákov knižnice, zážitkové 
čítania, besedy, exkurzie, vý-
stavy a súťaže. Vo viacerých 
mestách je pripravená bese-
da a autogramiáda so spiso-
vateľom Jozefom Banášom, 
v Podtatranskej knižnici 27. 
marca o 16.30 h. Knižnice už 
tradične ponúkajú odpuste-
nie pokút pri oneskorenom 
vrátení kníh a  bezplatné 
zápisné. 

Podtatranská knižnica or-
ganizuje výstavu detských 
kníh a vyhlásila súťaž Mladý 
literárny kritik, tvorivú súťaž 
v písaní recenzie na vybrané 
tituly. Ľubovnianska knižni-
ca v Starej Ľubovni napláno-
vala na 26. marca slávnostné 
vyhodnotenie súťaže o naj... 
regiónu Stará Ľubovňa ale-
bo naj... regionálneho autora 
pod názvom Regionaliáda. 

Týždeň slovenských knižníc 
vyvrcholí v piatok 27. marca 
obľúbeným nočným poduja-
tím pre deti – Noc s Anderse-
nom. Deti medzi regálmi čaká 
krásny nočný rozprávkový 
program. (Podrobný program 
v  knižniciach počas Týždňa 
slovenských knižníc je uverej-
nený na webovej stránke PSK 
www.po-kraj.sk.) 

Knižnično-informačné služ- 
by v  Prešovskom kraji pos- 
kytuje sedem regionálnych, 
16 mestských a  278 obec-
ných knižníc. Regionálne 

knižnice v  zriaďovateľskej 
pôsobnosti Prešovského sa-
mosprávneho kraja disponu-
jú fondom 779 808 knižných 
jednotiek. V roku 2014 dopl- 
nili svoje fondy o 16 618 no-
vých titulov v hodnote 120 267 
eur. Knižnice evidovali 40 667 
registrovaných používateľov 
a 472 087 návštevníkov. Či-
tateľskej verejnosti vypožičali 
spolu 1,3 mil. kníh a  iných 
dokumentov. Okrem toho 
zorganizovali 2  606 kultúr-
nych a vzdelávacích podujatí. 
 (vfz)

Valentínska kvapka v Levoči
Všeobecná nemocnica 

s  poliklinikou Levoča, člen 
skupiny AGEL, sa už tradič-
ne zapojila do  akcie Valen-
tínska kvapka krvi, ktorá sa 
začala 9. februára a trvala do 
piatku 13. marca. Na oddele-
nie hematológie a transfuzio-
lógie prišlo tento rok darovať 
najvzácnejšiu tekutinu až 91 
študentov, 114 viacnásob-

ných darcov a 53 prvodarcov, 
z toho 24 párov.

Darovanie krvi prispieva 
k regenerácii organizmu. Krv 
je nenahraditeľná a zároveň 
najvzácnejšia tekutina, ktorá 
v mnohých prípadoch zach- 
raňuje ľudské životy. „Sme 
radi, že už pravidelne chodia 
stáli darcovia krvi, medzi kto-
rými sú aj študenti, pričom 

pribúda aj mnoho prvodar-
cov,“ uviedol primár oddele-
nia hematológie a transfuzio-
lógie MUDr. Rastislav Osif 
s  tým, že všetkým darcom 
touto cestou ďakuje a opäť sa 
teší na ich návštevu. 

V roku 2014 prišlo v rám-
ci tejto nezištnej akcie daro-
vať krv až 69 študentov, 77 
viacnásobných darcov a  34 
prvodarcov. „Tento rok sa 
počet darcov zvýšil o  78, čo 
nás veľmi teší,“ dodal primár 
oddelenia.

Levočské oddelenie he-
matológie a  transfuziológie 
sa zúčastňuje okrem akcie 
Valentínska kvapka krvi aj 
Študentskej kvapky krvi či 
Vianočnej kvapky krvi. Od-
delenie poskytuje komplexné 
hematologické služby s dôra-
zom na diagnostiku koagu-
lopatií a  myeloproliferatív-
nych ochorení. Transfúzne 
oddelenie svojou produkciou 
transfúznych výrobkov zá-
sobuje aj viaceré nemocnice 
v regióne Spiša i mimo neho. 
 (csa)

Odišiel vzácny a skromný človek

V sobotu minulého týžd-
ňa sme sa vo Veľkej Lomnici 
navždy rozlúčili s  Jozefom 
Krajňákom, bývalým poli-
tickým väzňom a príslušní-
kom VTNP PTP, ktorý 18. 
marca zomrel vo veku 86 
rokov. Jozefa Krajňáka sme 
všetci poznali, ako človeka 
z  veľkým „Č.“ V  živote to 
nemal ľahké, pretože vždy 
stál na strane pravdy a vie-
ry. Za svoje presvedčenie 
sa stal pre bývalý režim 
nespoľahlivým a  zaradili 
ho do Pomocného technic-
kého práporu (PTP). Jozef 
Krajňák však bol vždy spo-
ľahlivým pre svoju rodinu 
a pre každého, kto sa ocitol 
v  ťažkostiach a potreboval 
pomoc blížneho. Bol sku-
točným nasledovníkom 
Krista podľa skutkov, kto-
ré vždy konal nezištne ako 
pravý kresťan. Pamätám sa, 
ako navštevoval mojich zú-
falých rodičov v čase, kedy 
som bol ešte vo väzení a do-
dával im nádej v ich čakaní. 

Jozef Krajňák navštevoval 
chorých a  zúfalých, kto-
rých vždy utešoval vľúdnym 
a ľudským slovom. Ako člen 
Slovenského zväzu NTNP 
PTP a  združenia bývalých 
politických väzňov, kým 
vládal, bol vždy účastníkom 
spomienkových pietnych 
akcii, ktoré organizovalo 
Svetové združenie bývalých 
čsl. politických väzňov, či už 
pri Pamätníku usmrtených 
na hraniciach v Kežmarku 
alebo pri Pamätníku obe-
tiam okupácie 21. augusta 
1968 v Poprade. Jozef Kraj-
ňák ostane navždy v našich 
srdciach ako vzácny človek, 
na akého sa nezabúda.

Účasť takmer 1 000 ľudí 
z blízkeho okolia a celého 
Slovenska, členov občian-
skych združení bývalých 
politických väzňov, PTP-á- 
kov, kňazov a rehoľných 
sestier na pohrebnom ob-
rade bola ocenením hlbo-
ko ľudského odkazu, ktorý 
po sebe Jozef Krajňak za-
nechal a ktorý by mal byť 
príkladom pre všetkých 
ľudí a skutočných nasle-
dovníkov Kristovho učenia.  
Česť jeho pamiatke!

František Bednár
Svetové združenie býva-

lých česloslovenských 
politických väzňov

Lesníci dokázali, že sú zdatní lyžiari
Tohtoročný, už 51. ročník 

Venerovkého memoriálu má 
svojho víťaza. Dvojkombiná-
ciu – beh na lyžiach so streľ-
bou zo vzduchovky a  veľký 
slalom v  ženskej kategórii 
najrýchlejšie zvládla a majs- 
terkou lesníčkou Slovenska sa 
stala Andrea Machyniaková, 
reprezentujúca Lesy SR, š. p. 
Banská Bystrica. Prvenstvo 
v  mužskej kategórii a  majs- 
trom lesníkom Slovenska sa 
stal Peter Diča z Urbárskeho 
pozemkového spoločenstva 
Hybe. Na štart majstrovstiev 
lesníkov SR v  lyžovaní sa 
postavilo 92 pretekárov zo 
Slovenska, Českej republiky, 
Poľska a Ukrajiny. 

Usporiadateľmi medziná-

rodného šampionátu lesní-
kov v lyžovaní boli Štátne 
lesy TANAPu. Podujatie sa 
uskutočnilo pod záštitou 
ministra pôdohospodárst- 
va a  rozvoja vidieka SR 
a  predsedu Odborového 
zväzu pracovníkov dre-
várskeho, nábytkárskeho 
a papierenského priemys-
lu, lesného a  vodného 
hospodárstva. Prvý ročník 
Venerovského memoriálu 
sa konal už v  roku 1947. 
Jeho základnou myšlien-
kou bola prezentácia práce 
lesníkov, ktorí v  zimných 
podmienkach pri výkone 
svojho povolania musia 
v lese nevyhnutne zvládať 
aj pohyb na lyžiach.  (lbd)

Nádherné divadlo na tatranskom nebi

Verejné pozorovania čias-
točného zatmenia Slnka sa 
v  Tatrách prekonalo všetky 
naše očakávania vďaka veľ-
mi priaznivému počasiu, 
keď obloha bola dokonale 
jasná bez jediného mráčika. 
Do Astronomického ústavu 
SAV v  Tatranskej Lomnici 
zavítali žiaci z kežmarských 
a  popradských škôl ako aj 
návštevníci tatranských ho-
telov a  obyvatelia okolitých 
miest a obcí. Celkový počet 
návštevníkov bol nikede me-
dzi číslami dvesto a  tristo. 
No každý odchádzal spokoj-
ný a s pocitom, že na vlastné 
oči uvidel nie každodenný 
astronomický úkaz. Z  bez-
prostredných reakcií žiakov 
a hostí bolo cítiť, že ich pozo-
rovanie zaujalo a že sú sved-
kami niečoho výnimočného. 
Pretože pozorovanie čiastoč-
ného zatmenia Slnka už nemá 
vedecký význam, program 
Astronomického ústavu SAV 
bol určený výhradne pre ve-
rejnosť. Návštevníci mali 
k  dispozícii štyri prenosné 
ďalekohľady a dostatok špe-
ciálnych fóliových okuliarov 
pre pozorovanie zatmenia. 
Môj osobne najpozitívnejší 
dojem vyvolali reakcie ľudí, 

ktorý videli tento úkaz na-
živo. To je v súčasnej hyper-
digitálnej a  supermediálnej 
dobe instatných informácií 
a  mediálnych skratiek po-
merne vzácne, keď človek 
stojí tvárou tvár len s veľmi 
jednoduchými pomôcka-
mi zákrytu dvoch mohut-
ných vesmírnych objektov. 
Pracovníci pripravili pre 
hostí aj priamy internetový 
prenos úplného zatmenia 
zo Špicbergov a  tak mohla 
takmer plná prednášková 
sála vidieť úchvatný začia-
tok úplného zatmenia, kto-
rý sa odohrával tisícky ki-
lometrov ďaleko tam, kde 
práve pozoroval náš kolega 
RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. 
Návštevníci si všimli, že oko-
lo maxima zatmenia o 10.50 h 
sa vonku ochladilo. Podľa 
predbežných meteorologic-
kých meraní klesla teplota asi 
o 1,5 stupňa. Presnejšie zhod-
notenie teploty a  slnečného 
svitu počas zatmenia budeme 
mať k  dispozícii v  ponde-
lok, keď nám budú doručené 
z  metorologickej stanice na 
Skalnatom Plese.

Július Koza,
Astronomický ústav SAV 

Tatranská Lomnica
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Pozvánka do čajovne

Kaviareň a čajovňa U vlka 
v Starom Smokovci pripravila 
na najbližšie dni zaujímavé 
programy. Už dnes tu bude 
filmové premietanie z fes-
tivalu Hory a mesto Vlast-
nou silou (Švédsko, vstupné 
1 €). Vo štvrtok 26. marca 
sú na programe Príbehy tisíc 
a jednej náušnice II – roz-
právanie a prezentácia Ivany 
Figovej o putovaní za príbeh-
mi (vstupné 2 €). Hľadanie 
pobrežného vlka je názov 
filmového premietania z fes-
tivalu Hory a mesto v piatok 
27. marca (vstupné 1 €). Té-
mou sobotňajšieho večera 
sú Zelené čínske čaje. Lenka 
Prošková nielen o nich poroz-
práva, ale tri čaje ponúkne aj 
v ochutnávke (vstupné 2 €). 
Všetky programy začínajú 
o 18. h, rezervácia na a t. č. 
0908 704 412.

Ku Dňu učiteľov
V Dome kultúry v Starej Ľu-

bovni sa vo štvrtok 26. marca 
o 13. h uskutoční pri príleži-
tosti Dňa učiteľov slávnostné 
prijatie pedagógov. Hudob-
ným hosťom programu bude 
Katka Koščová.

Spišské divadlo
V programe Spišského di-

vadla v Sp. Novej Vsi je v pia-
tok 27. marca o 19. h jedna 
z najhranejších slovenských 
komédií vo vynikajúcej interp- 
retácii režiséra J. Sládečka 
a hercov SD Zmieranie alebo 
dobrodružstvo pri obžinkoch 
(J. Palárik). Vstupné 4 €. Rozp- 
rávková nedeľa 19. marca 
o 16. h patrí predstaveniu Bu-
ratino (A. N. Tolstoj – D. Tu-
ranská). Vstupné 2 €. V uto-
rok 31. marca o 10. h uvedie 
divadlo Spišské rozprávky (A. 
Marec, K. Žiška a T. Kubička). 
Vstupné 2 €.

Noc s Andersenom
Piaty ročník rozprávkovej 

noci v Mestskej knižnici v Le-
voči zažijú najmladší čitate-
lia v piatok 27. marca od16. 
h. Medzinárodné podujatie 
na počesť narodenia H. Ch. 
Andersena pripravuje aj Ľu-
bovnianska knižnica v piatok 
od 18. h. Cieľom podujatia 
je motivovať detského čitate-
ľa k čítaniu prostredníctvom 
interaktívnych hier a kreatív-
nych aktivít.

Kabaret Džabaniny 5 
Mestské kultúrne stredisko 

a Levočská divadelná spo-
ločnosť uvedú kabaret Karola 
Bendžalu a kol. Džabaniny 
5 – Džaburina. Predstavenie 
sa uskutoční v levočskom 
Mestskom divadle v sobotu 
28. marca o 16. a 19. h.

Krehká krása Batizoviec
Prešovský samosprávny 

kraj Prešov, Podtatranské 
osvetové stredisko Poprad 
a obec Batizovce pozývajú 
na celoslovenskú súťažnú 
prehliadku a prezentáciu sú-
časných a tradičných techník 
zdobenia kraslíc s kultúrnym 
programom Krehká krása 
Batizoviec. Tradičné poduja-
tie sa uskutoční v nedeľu 29. 
marca od 9. h v Kultúrnom 
dome v Batizovciach. Oficiál- 
na časť a vyhodnotenie sú-
ťaže Gúľaj sa vajíčko začne 
o 14. h. V programe vystúpi 
folklórna skupina z Batizoviec 
a DFS Maguráčik z Kežmar-
ku. Výstava bude sprístupne-
ná v kultúrnom dome do 29. 
marca.

Zoznámenie  
s Ekoknižkou
„Bez činu zostáva aj 

n a j k r a j š i a  m y š l i e n k a 
bezcennou.“ 

Toto silné, ale predo-
všetkým pravdivé motto 
Gándhího si Nadácia Kosit 
osvojila pri svojom založe-
ní, s  cieľom implementovať 
myšlienky do reálneho ži-
vota, podporovať zaujímavé 
a prínosné projekty pre širo-
kú verejnosť, alebo pomáhať 
ľuďom v ich nie najšťastnej-
ších osudoch. (Košice, 7. ok-
tóbra 2014).

Na jeseň minulého roka 
uzrela svetlo sveta Ekok-
nižka Ježka Separka a  Sli-
máčika Natupáčika, ako 
výsledok projektu Nadácie 
Kosit a  spolupracujúcich 
partnerov. Ekoknižka vznik-
la na základe celoslovenskej 
literárno-hudobnej súťaže, 
ktorú vyhlásila Nadácia Ko-
sit pre učiteľov materských 
a  základných škôl prvého 
stupňa. Z  najlepších prác 
bola zostavená zbierka básní, 
rozprávok a  piesní pre deti 
vo veku 4 až 10 rokov. Ekok-
nižka je jedinou detskou 
publikáciou, ktorá sa venuje 
výhradne ekológii a  odpa-
dom. 20. marca sa predstavi-
telia Nadácie Kosit v Podtat-
ranskej knižnici v  Poprade 
najskôr stretli s učiteľmi ma-
terských a  základných škôl 
v Poprade a potom s deťmi 
Základnej školy na Komen-
ského ulici, ktorí sa s knihou 
ako prví zoznámili.  (mni)

Ocenenia pre reprezentantov kultúry a vzdelávania

Od študentov očakávajú nové, svieže nápady

Komisia  vzdelávania , 
kultúry a  cestovného ruchu 
pri Mestskom zastupiteľstve 
v Starej Ľubovni na základe 
podaných návrhov a dosiah-
nutých výsledkov udelila de-
väť ocenení Talent roka, štyri 

Najúspešnejší reprezentant 
mesta, 12 zvláštnych cien 
a 30 ďakovných listov v ob-
lasti kultúry a  vzdelávania. 
Slávnostné odovzdanie sa 
uskutočnilo 13. marca v ob-
radnej sieni mesta, ktorú za-

plnili laureáti, ich učitelia, 
rodinní príslušníci a priatelia. 
Nominovaní reprezentanti si 
prevzali ocenenia z rúk pri-
mátora mesta Ľuboša Tomka, 
predsedu komisie Dalibora 
Mikulíka a hosťa, spisovateľa 
pre deti Valentína Šefčíka.

Ocenenia Talent roka 2014 
získali Miroslava Valčáková 
a  Katarína Sivuľková za 
úspechy vo vlastnej literár-
nej tvorbe, Samuel Slavomír 
Duda za úspechy v  speve, 
Michaela Lichvárová a Marti-
na Vilinová za úspechy v hre 
na akordeóne, Sára Sokolová 
za úspechy vo výtvarnej ob-
lasti a  v hre na akordeóne, 
Timea Anna Wilmanová za 
úspechy vo vlastnej literár-
nej tvorbe a  hre na akorde-
óne, Laura Schurdáková za 

úspechy vo výtvarnej oblasti 
a Jakub Šľachtovský za úspe-
chy v olympiáde nemeckého 
jazyka.

Najúspešnejšími reprezen-
tantmi mesta za rok 2014 sa 
stali Veronika Stolárová za 
úspechy v hre na akordeóne, 
Marek Fedák za úspechy 
v  matematických súťažiach, 
redakčná rada školského ča-
sopisu Gymploviny za úspe-
chy v  súťažiach školských 
časopisov, Dávid Malast 
a Matúš Fidermák za úspechy 
v súťažiach zručnosti v oblasti 
stavebníctva.

Udelené boli tiež mimoriad- 
ne ocenenia za reprezentáciu 
mesta. Šesť si prevzali mladí 
poeti, ktorí navštevujú ZUŠ 
J. Melkoviča Barbora Plutová, 
Veronika Grešová, Adam Kol-

lár, Jana Biganičová, Mariana 
Vislocká a  Natália Timani-
ková. Ďalšie tri mimoriadne 
ocenenia patrili hudobníkom 
Petrovi Zamiškovi, Richardo-
vi Sokolovi a  Alžbete Chle-
bákovej za úspechy v hre na 
akordeóne. Za úspechy v ko-
mornej hre boli ocenení Má-
ria Šalamonová (violončelo) 
a Klára Neupauerová (husle). 
Michaela Heržáková získa-
la mimoriadne ocenenie za 
úspechy vo výtvarnej oblasti.

Za reprezentáciu mesta 
komisia vzdelávania, kultúry 
a cestovného ruchu udelili aj 
viaceré ďakovné listy. Získali 
ich medzi inými i traja učite-
lia, Darina Godušová a Mária 
Budzáková zo ZUŠ Jána Mel-
koviča a Štefan Šulian zo SOŠ 
na Jarmočnej ul.  (pkr)

Dokončenie z 1. strany
Ozaj, vedeli ste, že existujú 

techniky, pri ktorým je telo 
zomrelého po smrti transfor-
mované na diamant, ktorý 
môže byť vsadený do prsteňa?“ 

Keď Sylvia porovnáva 
štúdium na Slovensku a  vo 
Veľkej Británii spomenie, že 
umelecké školy na Sloven-
sku sú z akademického uhla 
pohľadu tradičnejšie. „Zdá 
sa mi, že praktické štúdium 
umenia v magisterskom stup-
ni je vo Veľkej Británii samos- 
tatnejšie. Myslím tým väčší 
a  slobodnejší výber tém a fi-
lozofií, ktoré sú bezprostredne 
dôležité pre umelca individu-

álne. Na dva roky sú mojou 
hlavnou témou rieky a  iné 
vodné toky. Vybrala som si 
ju ešte v  prihláške a  musela 
som o tom predložiť aj krátku 
esej. Školský rok je obohatený 
zaujímavými prednáškami 
a seminármi a asi máme ove-
ľa menej skúšok ako kolegovia 
na Slovensku.“

Londýn je Babylon ná-
rodností, zmes kultúr a v ta-
komto prostredí sa umeniu 
darí. Podľa Z. Krupinskej sa 
vzťah ľudí k  umeniu odvíja 
i od toho, ako veľmi sú ním 
obklopení. Čím viac je člo-
vek k nemu vedený, tým viac 
mu neskôr rozumie a  o to 

intenzívnejšie ho aj vníma. 
Z. Krupinskú takto viedla 
a inšpirovala asi od siedmich 
rokov základná umelecká 
škola v rodnom meste „Mala 
som šťastie, zapáčilo sa mi to. 
Prihovorila sa mi kreativita 
a  porozumela som jej. Je to 
ako iná reč, ako učiť sa vnímať 
svet inak.“ Aj na Slovensku 
je však podľa nej množstvo 
skvelých umelcov. Možno 
keby sa viac ľudí započúvalo, 
čo hovoria, aj na Slovensku 
by umenie bolo vnímané sil-
nejšie. „Záleží aj na tom, koľ-
ko podpory vie umenie získať 
politicky. Štát musí umenie 
podporovať, inak sa spoloč-

nosť nerozvíja a  nerastie. 
V  Londýne som sa usadila 
najmä preto, že tu môžem byť 
obklopená rôznymi umelec-
kými inštitúciami. Počúvam 
jazyk umenia a viac a viac sa 
mi darí s ním komunikovať.“  
Silviu v  tvorbe veľmi pod-
poruje priateľ Paulo, ktorý 
pochádza z Portugalska. „Už 
si zvykol, že niekedy pracu-
jem na téme aj rok a rovnako 
to bolo aj v prípade Tečúcich 
koreňov. Aj jemu sa slovenská 
príroda veľmi páči. Napríklad 
sa nevedel vynadívať, keď 
sme boli na Lomnickom štíte. 
V Portugalsku nemajú nič po-
dobné Vysokým Tatrám. Mňa 

zase veľmi inšpiruje Algarve 
región v  Portugalsku, kam 
často chodíme. No a rôznoro-
dosť pláži neďaleko Lisabonu 
tiež nemá chybu,“ usmieva sa 
sympatická Popradčanka.

  Život umelca si vyžadu-
je zdolávať neustále výzvy 
a množstvo silnej vôle. Cie-
ľom S. Krupinskej je tento 
rok najmä naučiť sa čo naj-
viac, vyskúšať nové techniky 
a otvoriť myseľ novým zážit-
kom a vedomostiam. „Musím 
zapracovať na čítaní filozofie 
a vecí z odboru, v roku 2016 
budem písať diplomovku. Tro-
chu mi to aj naháňa strach.“

 Petra Vargová

umeleckou výtvarníčkou Silviou Krupinskou

Minulý týždeň v piatok sa 
vedenia mesta Poprad stretlo 
so študentmi Fakulty archi-
tektúry Slovenskej technic-
kej univerzity v  Bratislave. 
„Mesto Poprad sa rozhodlo 
viac angažovať v oblasti roz-
voja, vízie a koncepcie mesta 
so zameraním na to, čo tu 
bolo za posledných dvanásť 
rokov zanedbané. Na naj-
bližšom zasadnutí mestského 
zastupiteľstva chceme otvoriť 
územný plán a začať s nasto-
lením novej koncepcie, priorít 
a smerov rozvoja, aby sa udali 
základné informácie pre in-
vestorov a  pre obyvateľov,“ 
povedal Pavol Gašper, vice-
primátor mesta Poprad. 

Hlavným cieľom je sprís- 
tupniť informácie na verej-
nom portáli bakalárskeho 
štúdia. Pre žiakov to bude 
možná výzva pre písanie dip-
lomových či bakalárskych 
prác. Do novej vízie chce 
mesto zakomponovať pôso-
benie mladých architektov so 
svojimi návrhmi. 

Témou piatkového stretnu-
tia bolo riešenie architektúry 
a  zonácie kritických miest 
v  meste. Medzi ne patrí dl-
horočná rozostavaná plocha 
v širšom centre mesta, známe 
ako Horse, priestor po zbúra-
nom pivovare alebo Duklian-
ske kasárne. „Chceme od štu-
dentov ich pohľad a  návrhy, 
akým spôsobom sa môžeme 
mesto rozvíjať. Sú to mladí ľu-
dia, ktorí nie sú z Popradu, to 
znamená, že nie sú zaťažení 

našim myslením, probléma-
mi a môžu nájsť nové, svieže 
impulzy rozvoja,“ zdôraznil 
Gašper. 

Bakalárske práce budú vy-
pracované vo viacerých va-
riantoch a pre rozličné témy, 
ktoré sú aktuálne. Mesto sa 
bude usilovať zverejniť všet-
ky návrhy, ktoré budú môcť 
občania pripomienkovať. 
„Uvažujeme nad tým, že toto 
by boli východiská 10 - 15 
návrhov riešení rôznych častí 
mesta, ktoré by sa dali dopĺ-
ňať. Na najbližšom zasada-
ní mestského zastupiteľstva 
požiadame poslancov, aby 
schválili finančné odmeny pre 
týchto študentov. 
Určite by to mohlo 
byť pre nich moti-
vujúce,“ povedal 
viceprimátor. 

Vedenie mes-
ta počíta s  tým, 
že  architekto-
n i c k é  n á v r hy 
budú slúžiť, aj 
ako východisko 
pre profesionál-
nych architektov. 
Spracované ur-
banisticko–archi-
tektonické štúdie 
niekoľkých oblastí 
budú vyhodnote-
né formou súťa-
že. „Dôležité bude 
prezentovať tieto 
návrhy na verej-
nosti, aby sa mohli 
občania k  daným 
návrhom vyjadriť 

a aby sa dobré veci a návrhy 
zakomponovali do územné-
ho plánu. Naša snaha je čo 
najviac vtiahnuť do diania 
verejnosť, aby obyvatelia ne-
mali pocit, že sa im robí niečo 
za chrbtom. Chceme vytvoriť 
koncepciu, ktorá sa bude me-
niť s časom, ale aby základná 
vízia bola na dlhšie obdobie, 
minimálne na 15 – 20 rokov,“ 
zdôraznil Gašper. 

Vedenie mesta má už za se-
bou stretnutia s nemeckými 
architektmi, ktorí napríklad 
spracovávali štúdie a  vízie 
pre rozvoj miest ako Stutt-
gart či Hannover. „V prvom 
rade nám ide o to, aby sa Pop- 

rad stal príťažlivým mestom 
na bývanie. Reálne chceme 
robiť kroky preto, aby ľudia 
našli prácu a bývanie za dos- 
tupnú cenu. Musíme začať 
od najhrubších rysov. Jedna 
z najvážnejších vecí je práca. 
Môžeme komunikovať s pod-
nikateľmi a hľadať možnosti, 
aby si svoj biznis otvorili v Pop- 
rade. Preto musíme mať odpo-
vede na otázky prečo je Pop- 
rad lepší než iné mesto a som 
si istý, že ak dostanú dobrú 
odpoveď, tak prídu. Myslím si, 
že obchodné centrá už nebudú 
pribúdať. Silný nástroj, ktorý 
mesto má, je územný plán,“ 
ukončil Pavol Gašper.  (pks)

 Snímka: M. Vaščura
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Vítanie jari
V levočskom kine sa v so-

botu 28. marca od 10. do 16. 
h môžete zúčastniť prezen-
tácie výroby veľkonočných 
kraslíc a doplnkov. Vstup na 
podujatie Vítame jar tradične 
je voľný.

Nedorozumenie
Mestské kultúrne stredisko 

v Spišskom Podhradí pozýva 
na predstavenie Spišského 
divadla Nedorozumenie. 
Uskutoční sa dnes večer 
o 19. h v mestskom kine. 
Vstupné 2,50 €.

Šikovné ruky
V Kultúrnom dome v Šuňa- 

ve sa v nedeľu 29. marca od 
12.30 h uskutoční prezentač-
ná a predajná akcia Šikovné 
ruky. Tvorivé dielne ponúkajú 
záujemcom možnosť vyrobiť 
si výrobky s jarným motívom 
pre svoje potešenie alebo 
známych. Vstupné na výsta-
vu je dobrovoľné.

Veľká noc vo Fidorkove
Na Veľkú noc do Fidorkova, 

rozprávkovej krajiny, kde sa 
každý rok súťaží o najkrajšie 
veľkonočné vajíčko, pozýva 
Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku v nedeľu 29. 
marca o 16. h.

Divadlo s hudbou
Divadelné predstavenie, 

spojené s hudobným pás-
mom piesní gospelových, sa 
uskutoční v Rímskokatolíc-
kom kostole sv. Petra a Pavla 
v Novom Smokovci v nedeľu 
29. marca o 18.15 h. Vstup 
voľný.

Perly swingu
Umelecká agentúra Bell 

Canto Poprad uvedie v utorok 
31. marca exkluzívny koncert 
v retro štýle Ondřej Havelka 
a jeho Melody Makers uvá-
dzajú perly swingu. Známy 
český herec, spevák a steper 
spolu s fantastickým 19-člen-
ným orchestrom z Prahy po-
núkne najkrajšie hudobné 
perly, ktoré zanechal svetový 
swing 30 - 40 rokov minulého 
storočia. Výnimočný koncert 
sa uskutoční v kongresovej 
sále Grand hotela Bellevue 
v Hornom Smokovci o 19. h. 
Strhujúca 120-minútová au-
tentická show v doslova diva-
delnej podobe je plná rytmu, 
humoru a navyše korunovaná 
brilantnými výkonmi famóz-
neho Ondřeja Havelku a eu-
rópskeho hot-trubkára Juraja 
Bartoša. Cena vstupen-
ky 20 € v predpredaji, 22 € 
v deň koncertu pri vstupe. 
Predpredaj: Tatranská in-
formačná kancelária Starý 
Smokovec, t. č. 052/442 34 
40, Tatranská Lomnica, t. č. 
052/446 81 19, kníhkupect- 
vo Alter Ego Hlavné nám. 3, 
Kežmarok, t. č. 052/452 40 
21, kníhkupectvo Christiania, 
Nám.sv.Egídia 108, Poprad 
t. č. 052/ 772 29 44, Umel.
agentúra Bell Canto, t. č. 
0903 966 327 a www.ticket-
portal.sk.

Tvorivé dielne na hrade
Kežmarský hrad pozýva 

do svojich priestorov na 
veľkonočné tvorivé dielne, 
ktoré potrvajú do 1. aprí-
la. Trvajú asi 1 h a témou je 
výroba tradičných a vintage 
veľkonočných dekorácií naj-
mä z prírodných materiálov. 
Poplatok za žiaka je 1 €. Trie-
dy sa musia prihlásiť tri dni 
vopred na t. č. 052/428 00 72 
alebo 0918 742 726.

Ako sa brániť v súdnom, rozhodcovskom a exekučnom konaní?
Život nie je vždy príjemný a množstvo problémov si 

počká na váš dôchodkový vek. Vrásky, smútok i obavy sa 
zrazu objavia ako dôsledok neuvážených krokov a často 
súvisia so súdmi, exekútormi či inými inštitúciami. Môžu 
byť dôsledkom nepremyslenej kúpy na splátky alebo 
rýchlej pôžičky, ktorú ste si vzali v minulosti. Cieľom 
tohto seriálu je ponúknuť čitateľom, a najmä seniorom, 
stručné a zrozumiteľné informácie o možnostiach pro-
cesnej obrany v súdnom, rozhodcovskom alebo následne 
exekučnom konaní. Budeme používať najmä procesno-
-právne predpisy ako je Občiansky súdny poriadok (zá-
kon č. 99/1963 Zb.), zákon o spotrebiteľskom rozhod-
covskom konaní (zákon č. 335/2014 Z. z.) a Exekučný 
poriadok (zákon č. 233/1995 Z. z.). Prvá časť je venovaná 
postupom, ktorými sa môžete brániť v súdnom konaní.

Všeobecné poučenia
Základným všeobecným 

poučením je, aby ste si všetko, 
čo sa chystáte podpísať, riad-
ne prečítali a  zhodnotili, či 
to skutočne zodpovedá vašej 
vôli. Určite nepodpisujte do-
kumenty, ktorým nerozumie-
te, nedajte na ústne ubezpeče-
nia predajcov či obchodných 
zástupcov a v prípade, ak úst-
ne dojednania nezodpovedajú 
tým, ktoré sú vám predložené 
v  písomnej forme, zmluvu 
neuzatvárajte.

Ak podpisujete zmluvu, 
predmetom ktorej je poskyt-
nutie peňažných prostriedkov, 
riadne si skontrolujte, aká je 
odplata poskytovateľa za pos- 
kytnutie peňažných pros-
triedkov, či zmluva obsahuje 
všetky zákonné náležitosti 
(RPMN, úrok) a aké si zmluv-
ný partner vymienil sankcie, 
v  podobe úroku či pokút, 
za nedodržanie zmluvných 
povinností.

Neznižujte si možnosť 
následnej obrany tým, že si 
na naliehanie druhej strany 
otvoríte živnosť. Ak ste fyzic-
kou osobou, ktorá nie je pod-
nikateľom, identifikovanou 
menom a  dátum narodenia, 
vstupujete do právnych vzťa-
hov so subjektom, ktorý je 
podnikateľom v rámci svojej 
podnikateľskej činnosti a vy 
v  tomto právnom vzťahu 
vystupujete ako spotrebiteľ. 
Týmto statusom si zabezpe-
číte iný právny režim zmluv-
ného vzťahu, uplatní sa Ob-
čiansky zákonník a súvisiace 
predpisy. Najzrozumiteľnej-
ším príkladom spotrebiteľ-
ských zmlúv je uzatváranie 
úverovej zmluvy s úverovou 
spoločnosťou, s dodávateľom 
médií a pod., do ktorej vstu-
pujete ako spotrebiteľ.

Na základe rozhodnutia 
súdov, rozhodcovských a exe-
kučných orgánov si teda preds- 
tavíme opravné prostriedky, 
ktoré môžete proti nim pou-
žiť. Začneme súdnym a roz-
hodcovským konaním, ktoré 

musí predchádzať exekučné-
mu konaniu. Exekučné kona-
nie je konaním vykonávacím, 
kedy sa vykoná rozhodnutie, 
vydané v  predchádzajúcom 
súdnom alebo rozhodcov-
skom konaní. Výnimky tvoria 
napr. notárske zápisnice, ktoré 
sa priamo stávajú exekučnými 
titulmi, bez nutnosti uplatniť 
ich na súde či inom orgáne.

Súdne konanie - platobný 
rozkaz a odpor

Platobný rozkaz je jedným 
z rozhodnutí súdu, ktoré vy-
dáva v  tzv. „skrátenom ko-
naní“. Toto rozhodnutie vás 
môže prekvapiť, keďže súd 
ho môže vydať aj bez vášho 
vypočutia, len na základe lis-
tinných dôkazov, ktoré mu 
predloží navrhovateľ, ak si 
voči vám uplatní právo na za-
platenie peňažnej sumy.

Súd nie je ničím výrazne li-
mitovaný pri vydávaní platob-
ného rozkazu, ak navrhovateľ 
uvedie skutočnosti, z ktorých 
vyplýva, že má voči vám splat-
nú pohľadávku. Súd platobný 
rozkaz vydá. Limitom je len 
okolnosť, ak zmluva, ktorá je 
podkladom navrhovateľovho 
nároku, obsahuje neprijateľné 
podmienky a vy ako odporca 
ste spotrebiteľom. Tu môžeme 
vidieť právne výhody, ktoré 
ako spotrebiteľ máte, a  kto-
rých by ste sa nemali bezhlavo 
vzdať.

Opravným prostriedkom 
proti platobnému rozkazu je 
odpor. Ten môžete podať do 
15 dní odo dňa doručenia pla-
tobného rozkazu. V  odpore 
by ste mali uviesť všetky pods- 
tatné skutočnosti, pre ktoré 
popierate nárok navrhovateľa, 
napr. že túto pohľadávku ste 
už v celosti alebo sčasti uhra-
dili, že nezodpovedá zmluvne 
dohodnutým podmienkam 
alebo zákonu. Pri doručení 
platobného rozkazu vám musí 
súd doručiť aj návrh navrho-
vateľa spolu s prílohami, ktoré 
predložil. Všetky tieto listiny 
je potrebné dôsledne preštu-
dovať a zamerať sa najmä na 

to, či navrhovateľ v  návrhu 
pravdivo opísal všetky sku-
točnosti, na základe ktorých 
súd rozhodol a či ním opísa-
ný skutkový stav zodpovedá 
skutočnému stavu, aký medzi 
vami, ako zmluvnými strana-
mi, je.

Oslobodenie od platenia 
súdnych poplatkov

Podanie odporu proti pla-
tobnému rozkazu je spo-
platnené v  zmysle zákona 
o súdnych poplatkoch. Súdny 
poplatok tvorí 6 % z hodnoty 
sporu (z výšky pohľadávky 
bez trov konania a  úrokov 
z  omeškania). Ak je pre vás 
zaplatenie súdneho poplatku 
finančne náročné a spôsobi-
lé privodiť peňažnú tieseň, je 
možné požiadať súd o oslobo-
denie od platenia súdnych po-
platkov. V žiadosti podrobne 
opíšte súdu svoju majetkovú 
a sociálnu situáciu, pravdivo 
uveďte svoj príjem i príjem ce-
lej rodiny a nevyhnutné nák- 
lady, ktoré máte so zabezpeče-
ním každodenných potrieb. Je 
samozrejme na úvahe súdu, či 
vašu situáciu vyhodnotí ako 
takú, ktorá odôvodňuje priz- 
nanie oslobodenia, pričom 
okrem toho posudzuje i ďalšie 
okolnosti, ako je zrejmá bez-
úspešnosť sporu či svojvoľné 
bránenie práva. O  svojom 
rozhodnutí vás súd bude in-
formovať uznesením. Ak vašu 
žiadosť zamietne, máte mož-
nosť podať voči jeho rozhod-
nutiu opravný prostriedok, 
ktorým je v  tomto prípade 
odvolanie. O tejto skutočnosti 
je vás súd povinný poučiť.

Ústne súdne konanie
Ak platobný rozkaz súd 

vydá bez vašej prítomnosti, 
len na základe toho, čo uvedie 
navrhovateľ, pri rozhodovaní 
súdu formou rozsudku pred-
chádza jeho vydaniu ústne 

súdne konanie, na ktoré súd 
predvolá vás i  protistranu. 
Súd vám v takom prípade do-
ručí predvolanie i s poučením 
o vašich procesných právach. 
Nie je rozumné predvolanie 
na súdne pojednávanie igno-
rovať a  bez ospravedlnenia 
sa naň nedostaviť. Súd totiž 
môže postupovať aj bez vašej 
účasti a výsledkom môže byť 
vydanie rozsudku pre zmeš-
kanie. Je preto dôležité pozor-
ne preštudovať všetky doku-
menty, ktoré vám boli doru-
čené, ak je ich súčasťou výzva 
na vyjadrenie, tak sa riadne 
vyjadriť, ak sa pojednávania 
v riadnom termíne nemôžete 
zúčastniť, doručiť súdu bez-
odkladne ospravedlnenie aj 
s uvedenými dôvodmi.

Priznanie bezplatnej práv-
nej pomoci

Nie vždy je objektívne 
možné, aby ste si so svojím 
problémom, ktorý môže byť 
i  náročnejšieho právneho 
charakteru, poradili sami. 
Môžete samozrejme osloviť 
zvoleného advokáta, právne 
služby sú však poskytované za 
odmenu. Ak si právne služby 
advokáta nemôžete dovoliť, 
o jeho ustanovenie požiadaj-
te Centrum právnej pomoci. 
Poskytovanie právnej pomoci 
upravuje samostatný zákon. 
Fyzická osoba má právo na 
poskytnutie právnej pomo-
ci, ak jej príjem nepresahuje 
1,4-násobok sumy životného 
minima, ustanoveného oso-
bitným predpisom a nemôže 
si využívanie právnych slu-
žieb zabezpečiť svojím majet-
kom, pričom zároveň nejde 
o zrejmu bezúspešnosť sporu 
a  hodnota sporu prevyšuje 
hodnotu minimálnej mzdy 
okrem sporov, v ktorých nie je 
možné hodnotu sporu vyčísliť 
v  peniazoch. Podmienky na 

poskytnutie právnej pomoci 
musíte spĺňať počas celého 
trvania poskytovania právnej 
pomoci bez finančnej účasti. 
V prípade, ak sa vaše majet-
kové pomery zlepšia, centrum 
vám právnu pomoc odníme.

Ak váš príjem presahuje 
vyššie uvedený 1,4–násobok 
sumy životného minima, 
ale zároveň nepresahuje 1,6 
–násobok sumy životného 
minima, môže centrum roz-
hodnúť, že vám prizná práv-
ne zastupovanie s finančnou 
účasťou. To znamená, že ur-
čitou peňažnou čiastkou sa 
budete na nákladoch advoká-
ta a právnej pomoci podieľať 
i vy. Je dôležité vedieť, že ak 
vám centrum prizná právnu 
pomoc, takéto rozhodnutie 
má zároveň účinky oslobo-
denia od platenia súdnych 
poplatkov a  to v  rozsahu, 
v akom vám bola právna po-
moc priznaná.

Buďte bdelí a poraďte sa...
Samozrejme, najdôležitej-

šou vlastnosťou, ktorá vám 
pomôže predísť mnohým ne-
gatívnym situáciám, a ktorú 
by ste si mali osvojiť a  pes-
tovať, je bdelosť. Už starí Rí-
mania vedeli, že bdelým patrí 
právo. V kontexte súčasných 
dní to znamená najmä pocti-
vý prístup k svojim záležitos-
tiam, opatrnosť pri vstupe do 
právnych vzťahov, preberanie 
poštových zásielok a využitie 
každého možného dostupné-
ho procesného prostriedku, 
ktorý priznáva zákon. A  to 
najdôležitejšie -  poradiť sa 
ešte predtým, ako do aké-
hokoľvek právneho vzťahu 
vstúpite, je tým najlepším, čo 
môžete urobiť.

V ďalš˝ích číslach vám po-
radíme, čo robiť, keď sa stane-
te účastníkom rozhodcovské-
ho konania. (pvc, ll)

Štartuje druhý ročník projektu Bezpečné školy
Inovatívny projekt spoločnosti Slo-

vanet pod názvom Bezpečné školy 
pokračuje aj v tomto roku. Po minu-
loročnom úspešnom pilotnom roč-
níku, do ktorého sa zapojilo 27 škôl 

s viac ako 270 projektmi, štartuje Slovanet v tomto roku 
ďalšie kolo tohto projektu. Žiaci základných škôl môžu 
súťažiť v troch kategóriách: „Ne“bezpečný internet, Bez-
pečná škola a Programovanie.

Cieľom projektu Bezpečné 
školy je vzdelávať žiakov na 
oboch stupňoch základných 
škôl v oblasti informačných 
technológií a počítačovej gra-
motnosti, či motivovať naj-
mladšiu generáciu k hlbšie-
mu záujmu o IT. Do projektu 

sa môžu tento rok zapojiť 
všetky základné školy na ce-
lom území Slovenska. Súťažiť 
môžu jednotlivci, ale aj sku-
piny žiakov či trieda. 

Spoločnosť Slovanet ako 
vyhlasovateľ súťaže určil 
v  tomto ročníku tri hlav-

né súťažné kategórie. Žia-
ci môžu súťažiť v  kategórii 
„Ne“bezpečný internet a  to 
prostredníctvom písomnej 
alebo výtvarnej tvorby, v ka-
tegórii Bezpečná škola cez 
videotvorbu alebo v kategórii 
Programovanie. Každá škola 
však môže odovzdať len je-
den projekt v rámci definova-
nej kategórie. Do súťaže tak 
môže škola prihlásiť maxi-
málne 3 projekty.

Uzávierka projektov je 
30. apríla 2015. V  priebehu 
mája 2015 prebehne verejné 
hlasovanie na stránke www.
bezpecneskoly.sk a následne 

o najlepších projektoch roz-
hodnú partneri tohto projek-
tu. Výsledky budú zverejnené 
koncom mája a ceny výher-
ným školám budú odovzda-
né koncom školského roka 
- v júni. 

V  každej kategórii bude 
vyhlásený jeden víťaz, kto-
rý predložil najlepší projekt 
a zároveň získal najväčší po-
čet hlasov v  rámci hlasova-
nia. Víťazi získajú pre svoju 
školu internet, kamerový sys-
tém od Slovanetu na 3 roky 
zadarmo alebo  hardvérové 
zabezpečenie siete.

Partnermi tohto ročníka 

projektu Bezpečné školy je 
spoločnosť Fortinet – sveto-
vý dodávateľ bezpečnostných 
sieťových riešení, ktorý je na 
Slovensku dodávaný prost- 
redníctvom distribútora 
s pridanou hodnotou spoloč-
nosti Veracomp, ESET - tvor-
ca a výrobca antivírusových 
riešení, spoločnosť Lenovo 
- najväčší výrobca počítačov 
na svete a mimovládna nezis-
ková organizácia eSlovensko, 
ktorá sa venuje osvete a vzde-
lávaniu v oblasti zodpoved-
ného prístupu k  internetu 
u mladistvých. Viac informá-
cií na www.bezpecneskoly.sk
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Braček jelenček
Bábkové divadlo Košice sa 

v nedeľu 29. marca o 10. h  
predstaví v Dome kultúry 
v Poprade s hrou Braček je-
lenček. Príbeh je o tom, ako 
chce zlá macocha skántriť 
Aničku a Janíčka, aby ubudlo 
hladných krkov v chalupe. 
Vstupné 1,50 €. 

Veľkonočná výstava
Do 29. marca je v zasa- 

dačke nad fitnescentrom 
v Ľubici otvorená Veľkonočná 
výstava žiakov MŠ, ZŠ, ZUŠ 
a detí z Domova sociálnych 
služieb v Ľubici. Vidieť ju mô-
žete od 9. do 16. h.

Stromy bez rámu
V Scherfelovom dome 

v Poprade-Veľkej je do 10. 
apríla inštalovaná výstava ob-
razov Stromy bez rámu Dany 
Šándorovej Frankovičovej.

La Giolia vo Svite
Galakoncert pop operného 

tria La Giolia s hudobným 
hosťom Natáliou Hatalovou 
pripravuje mesto Svit v DK 5. 
mája o 18. h. Vstupné 12 €  
v predpredaji, v deň koncertu 
15 €. Predpredaj: MsÚ Svit, 
odd. kultúry, č. dv. 116, t. č. 
052/787 51 14 a 0908 406 
147, reštaurácia DK Svit, t. č. 
052/775 52 01 a predajňa 
Tescoma, Nám. sv. Egídia 
Poprad, t. č. 0904 658 812.

Recitál Lucie Bílej
Mesto a Mestské kultúrne 

stredisko Levoča pripravujú 
recitál speváčky Lucie Bílej, 
ktorý sa bude konať 21. mája 
o 19. h v Chráme sv. Jakuba. 
Vstupné 30 €, v predpredaji 
25 €. Lístky si môžete zakúpiť 
v pokladni MsKS, Nám. Maj-
stra Pavla 54 alebo na ticket-
portal.sk.
Výstava i pietna spomienka

Vernisáž výstavy Igi Brezo 
– Smrť holubíc, ktorá sa usku-
toční pri príležitosti prvého 
transportu zo Slovenska do 
koncentračného tábora Aus-
chwitz, bude 25. marca o 16. 
h v Tatranskej galérii v Popra-
de. Pietna spomienka klade-
nia vencov pri pamätnej ta-
buli obetí holokaustu sa bude 
konať na železničnej stanici 
v Poprade dnes o 15.30 h.

Milka Zimková
Divadlo jedného herca 

Milky Zimkovej zavíta do 
Hniezdneho. Vo štvrtok 26. 
marca o 17. a 19. 30 h sa zná-
ma slovenská herečka preds- 
taví výberom z monodrám.

Zápisky dôstojníka ČA
Divadlo Commedia pripra-

vuje premiéru hry Srgiusza 
Piasekeho Zápisky dôstojní-
ka Červenej armády (účinku-
jú V. Benko, D. Kubaň a M. 
Novák). Predstavenia sa 
uskutočnia v divadelnej sále 
v Poprade-Spišskej Sobote 
o 18. h. Prvá premiéra je na 
programe 11. apríla a druhá 
12. apríla. Predpredaj vstupe-
niek: Vlado Benko, t. č. 0903 
825 050 a predajňa Tescoma 
Poprad (pri zvonici), t. č. 0904 
658 812.

Prvá svetová vojna
V Dome ľubovnianskeho 

mešťana na Nám. sv. Mikulá-
ša v Starej Ľubovni sprístup-
nili v marci výstavu Prvá sve-
tová vojna. Otvorená bude do 
konca júna.

Tvorivé dielne
Kaštieľ Strážky pozýva ro-

diny s deťmi na nedeľné tvo-
rivé dielne 29. marca o 15. h. 
Vstupné 0,30 €/osoba.

Slovenskí speleológovia opäť bilancujú

Komunitný plán v prípravnom štádiu

Posledný víkend v  marci 
bude vo Svite už po 24-krát 
patriť jaskyniarom. V minu-
lom roku sme si pripomenuli 
70 rokov organizovaného jas-
kyniarstva na Slovensku a v 
piatok, na zasadnutí predse-
dov klubov a skupín Sloven-
skej speleologickej spoločnos-
ti, zhodnotia svoju celoročnú 
činnosť. V sobotu 28. marca 
na Speleomítingu v  Dome 
kultúry budú ocenené vý-
znamné objavy členov SSS na 
Slovensku a v zahraničí. 

Privítame aj zahraničných 
jaskyniarov z Čiech, Poľska, 
Rumunska, Ruska a Maďar-
ska. Program bude bohatý 
a zaujímavý. Úvod Speleomí-
tingu bude patriť 3D filmom 
z jaskýň v Iráne a Venezuele. 
Jaskyniari budú na kino-
plátne prezentovať objavy 
z prieskumu jaskýň a krasu za 
uplynulý rok a návštevníkov 
sviežia veselé jaskyniarske 
pesničky v  podaní skupiny 
Kortmanovcov. Súčasťou po-

dujatia je výstava fotografic-
kej a mapovej dokumentácie. 

Podstatná časť stretnutia 
bude venovaná pekným ob-
javom napríklad v Demänov-
skej doline, Slovenskom raji, 
prepojili sa tiež významné 
jaskyne v  Borinskom krase 
a v Belianskej doline vo Veľ-
kej Fatre. Zaujímavé objavy 
sme zaznamenali v  jaskyni 

Mesačný tieň, v jaskyni Javo-
rinka v Belianskych Tatrách, 
v Gombaseckej a Harmanec-
kej jaskyni, v Jaskyni mŕtvych 
netopierov v Západných Tat-
rách a inde. 

Naša najdlhšia jaskyňa na 
Slovensku je Demänovský 
jaskynný systém, ktorý už 
presiahol 40 kilometrov. 

Jaskyniari zo Speleolo-

gického klubu Slovenský raj 
dokumentovali a zameriavali 
nové priestory v Stratenskej 
jaskyni. Jej terajšia nová dĺžka 
je 23 245 m. V jaskyni Duča 
objavili 504 m  nových cho-
dieb a dnes má jaskyňa 642 
m. Objavili a  zaevidovali aj 
päť nových jaskýň s celkovou 
dĺžkou 481 m.

Veľkým úspechom jasky-
niarov je prepojenie jaskyn-
ného systému Stará garda 
– Majkova jaskyňa s Jubilej-
nou jaskyňou. So svojou dĺž-
kou 1 915 m je druhou naj-
dlhšou a najhlbšou jaskyňou 
Borinského krasu v  rámci 
Malých Karpát. 

Dobré výsledky dosiahli 
v  minulom roku slovenskí 
jaskyniari, ktorí pôsobili aj 
v  zahraničí. Speleopotápa-
či v  Macedónsku, v  oblasti 
vyvieračky Babuna, objavili 
a  zdokumentovali 900 met-
rov nových chodieb a v Slo- 
vinsku, v jaskyni Boka v Jul-
ských Alpách, objavili a zdo-

kumentovali 750 metrov 
chodieb. Jaskyniari pôsobili 
v  Chorvátsku, Maďarsku, 
Českej republike, v Taliansku 
na Sardínii, vo Francúzsku, 
v  Ruskej federácii, Mexiku, 
Írsku, Poľsku, Rakúsku, Ne-
mecku a iných krajinách. 

Z týchto údajov vidíme, aké 
bohaté a stále málo poznané 
je naše podzemie. Práca jas-
kyniarov je náročná, ale túžba 
po objavovaní neznámeho je 
oveľa väčšia. Málokto si do-
káže predstaviť tú ohromnú 
radosť a eufóriu, keď vkročíte 
do objavených chodieb jas-
kýň. Vtedy nevnímate únavu, 
neprekáža vám blato, voda, 
úžiny, priepasti. Obdivujete 
krásu tvarov, výzdobu cho-
dieb, ozvenu padajúcich kva-
piek vody. Je to tajomný, pod-
zemný svet, vzácny výtvor 
prírody. Jaskyniar túto krásu 
túži objavovať, ale aj chrániť, 
aby ju mohli spoznávať aj ďal-
šie generácie. 

 Oľga Miháľová

Jarné 
upratovanie

Ilustrátorka Alexandra 
Hriňová Pavlovská už niekoľ-
ko rokov odovzdáva svoje od-
borné vedomosti a praktické 
skúsenosti svojim žiakom 
výtvarného odboru ZUŠ Jána 
Melkoviča v Starej Ľubovni. 
Málokto vie, že sa venuje aj 
ilustrátorskej tvorbe. V roku 
2010 ilustrovala knihu Tatia-
ny Selepovej Dúhové pesnič-
ky pre spevavé detičky, ktorá 
sa pre veľký záujem dočkala 
v  roku 2013 druhého vyda-
nia. V tom istom roku vyšla aj 
kniha Petra Karpinského Kde 
asi rozprávka býva, ktorú Ľu-
bovnianka „obliekla“ do ori-
ginálnych obrázkov. Jej ostat-
ným ilustrátorským počinom 
je spolupráca na rozprávko-
vej knihe Dariny Vranovej 

Škriatkovia pomáhajú deťom. 
Pre Ľubovnianske múzeum 
nakreslila maľovanku a spolu 
so svojimi žiakmi sa podieľala 
na vydaní detského sprievod-
cu mestom Stará Ľubovňa 
Pomôž Jonatánovi nájsť jeho 
domov. Svoje výtvarné práce 
vystavovala na mnohých ko-
lektívnych i  individuálnych 
výstavách v Starej Ľubovni a v 
Poľsku. V roku 2012 jej dielka 
obdivovali návštevníci galé-
rie Provinčný dom na výs- 
tave Poézia každodennosti, 
na ktorej vystavovala so spo-
lužiačkou z VŠ Marcelou Vil-
hanovou. Už niekoľko rokov 
práce A. Hriňovej Pavlovskej 
obdivujú v  poľskom meste 
Gorlice. 

Je dušou projektu, začína- 

júcich výtvarníkov Súhvez-
dia umenia, ktorý sa 16 ro-
kov úspešne realizuje v Sta-
rej Ľubovni. Podieľala sa na 
scénografii väčšiny hradných 
muzikálov. Navrhla obaly na 

DVD či CD, je autorkou ná-
vrhov na pozvánky, plagáty, 
pamätné listy, diplomy a iné 
propagačné materiály v rám-
ci ZUŠ J. Melkoviča i mesta. 
Spolurozhoduje o najlepších 
výtvarných prácach v okres-
ných i  celoslovenských po-
rotách rôznych súťaží. Na 
Chalupkovom Brezne 2013 ju 
porota zaradila do najvyššie-
ho - zlatého pásma a získala aj 
zvláštnu cenu za osobný prí-
nos obsahového výtvarného 
stvárnenia vystavenej kolek-
cie a aplikáciu svojej tvorby 
do školskej praxe. Žiaci ZUŠ 
Jána Melkoviča pod jej ve-
dením dosahujú vynikajúce 
výsledky v  celoslovenských 
i  medzinárodných výtvar-
ných súťažiach.  (lká)

Jej práce obdivujú aj v Poľsku

Mestá a obce majú okrem 
iného vytvárať podmienky 
na podporu komunitného 
rozvoja v oblasti sociálnych 
služieb tak, aby zodpovedali 
požiadavkám a potrebám ob-
čanov. Sociálna práca vystu-
puje do popredia vždy, keď 
daná situácia na úrovni jed-
notlivca, rodiny, malej sku-
piny, komunity, alebo spo-
ločnosti naznačuje, že pot- 
rebuje zmenu alebo rozvoj. 
Aj preto je nevyhnutné, aby 
sa do prípravy plánov komu-
nitného rozvoja zapájali nie-

len odborníci a zamestnanci 
mesta, ale najmä samotná 
verejnosť, pretože len tak 
bude možné posilňovať so-
ciálnu súdržnosť obyvateľov 
a  predchádzať sociálnemu 
vylúčeniu či izolácií ohroze-
ných jednotlivcov alebo soci-
álnych skupín. Celá sociálna 
práca je zameraná na posil-
nenie nádejí ľudí a sebaúcty, 
ale aj na odstránenie utláča-
nia a  zdrojov nespravodli-
vosti, ktoré v  ostatných ro-
koch vystupujú do popredia 
v našom každodennom živo-

te ľudí, ktorí sa ešte donedáv-
na necítili ani ohrození, ani 
vylúčení zo spoločnosti. 

V uplynulých dňoch sa na 
Mestskom úrade v  Poprade 
stretla pracovná skupina, 
ktorú vymenoval primá-
tor Jozef Švagerko. Pracujú 
v nej zástupcovia mesta, ale 
aj zástupcovia občianskych 
združení. Na stretnutie boli 
pozvaní verejní a  neverejní 
poskytovatelia, ale aj prijí-
matelia sociálnych služieb. 
V Poprade ide o približne 30 
organizácií, z  ktorých 4  sú 

verejní, 8 neverej-
ní poskytovatelia 
sociálnych služieb 
a  18 občianskych 
združení a  nezis-
kových organizácií. 

„Nadviazali 
sme na Komunit-
ný plán sociálnych 
služieb mesta pre 
roky 2010 až 2013, 
pričom tento doku-
ment rešpektoval 
národné priority. 
Tie sú v  súlade 
s prioritami Európ-
skej únie a legista-
tívy. My však máme 
ambíciu neobme-

dzovať sa len na pokrytie 
týchto priorít, ale pozornosť 
venovať aj širšiemu okoliu, 
najmä čo sa týka poradenstva 
týraným ženám a deťom, kde 
sú nateraz značné rezervy. 
Preto si myslím, že by bolo 
vhodné rozšíriť komunitný 
plán o ďalšie oblasti, ktoré sú 
vlastné Slovensku. Napríklad 
starostlivosť o rodinu, o deti 
v rodine a rozšíriť aktivity za-
merané na voľný čas seniorov 
a  zdravotne postihnutých,“ 
povedal nám predseda ko-
misie Pavol Gašper, vicepri-
mátor mesta Poprad. 

Občianske združenia, ne-
ziskové organizácie, ale aj 
verejných poskytovateľov 
sociálnych služieb pracovná 
skupina požiadala o  vypra-
covanie dotazníka, ktorý po-
slúži ako základ pre analýzu 
potrieb občanov a možnos-
ti ich naplnenia. Rovnako 
majú pripravený prieskum 
v  teréne, pretože bez názo-
rov verejnosti a  akceptova-
nia potrieb občanov sa kva-
litný komunitný plán nedá 
pripraviť. 

„Uvažujeme s prieskumom 
potrieb dotazníkovým spô-
sobom, konkrétne u  prijí-

mateľov sociálnych služieb 
a potenciálnych prijímateľov 
a ich rodinných príslušníkov. 
V  minulosti sa ukázalo, že 
potencionálni prijímatelia 
môžu mať značne rozdielne 
predstavy o svojej budúcnos-
ti, než ich rodinní príslušníci. 
Návrh komunitného plánu 
bude možné pripomienkovať 
a  určite by bolo vhodné ho 
sprístupniť na webe a propa-
govať v  médiách. Čím viac 
občanov sa do jeho tvorby 
zapojí, tým bude kvalitnejší,“ 
doplnil viceprimátor.

Po vyplnení dotazníkov 
vykoná sociálny odbor ana-
lýzu potrieb a možnosti. Nás- 
ledne bude spracovaný ná-
vrh komunitného plánu, ku 
ktorému sa bude môcť opäť 
vyjadriť verejnosť.

„Naším spoločným cieľom 
bude teda zmapovať miest-
ne potreby sociálnych služieb 
a  porovnať ich s  miestnymi 
zdrojmi, resp. budeme zisťo-
vať, aké druhy sociálnych slu-
žieb nám chýbajú a na zák- 
lade výsledkov si stanovíme 
priority budúceho rozvoja so-
ciálnych služieb,“ povedal na 
záver Pavol Gašper.

 Ľ. Rešovská

Mesto Poprad a  aj  tohto 
roku pristaví na jarné upra-
tovanie veľkoobjemové kon-
tajnery (VOK). VOKy budú 
rozmiestné v  jednotlivých 
častiach od 27. marca, prvé 
v  starom meste a  následne 
na sídlisku Juh III, v  apríli 
na Juhu I a II, v Sp. Sobote, 
na sídlisku Západ, v  Mate-
jovciach, vo Veľkej, Kvetni-
ci, Juhu V  a  VI a  napokon 
začiatkom mája v  Strážach. 
Presne rozpísané termíny 
rozmiestnenia VOK-ov náj-
dete na webovej stránke mes-
ta poprad.sk. Dodržiavanie 
termínov a pravidiel pri na-
kladaní s odpadmi bude pra-
videlne monitorovať Mestská 
polícia Poprad.  (pkr)
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 ◆ Finančný riaditeľ; Poprad 
- Matejovce, LUNYS, s.r.o., 
Vodárenská 2011/38, 058 01 
Poprad

 ◆ Kontrolór vstupnej kon-
troly; Poprad, TATRAMAT 
- ohrievače vody, s.r.o., Hlav-
ná 1, 058 01 Poprad, Tel.: 
052/7127 125

 ◆ Industrial Manager; Veľká 
Lomnica, Kežmarok, TRE-
VES Slovakia, s.r.o., Poprad-

ská 3/7, 059 52 Veľká Lomni-
ca, Tel.: 052/468 54 18

 ◆ Manaž ér  sk l ad ového 
hospodárstva; Poprad, Kež-
marok, Stará Ľubovňa, Tat-
ravagónka a.s., Štefánikova 
887/53, 058 01 Poprad, Tel.: 
0918 735 724

 ◆ Operátor výroby; Poprad 
- Matejovce, NEXTJOB, s.r.o., 
Galvaniho 7/D, 821 04 Brati-
slava, Tel.: 052/7798 546

 INZERCIA

PREDAJ

NEHNUTEĽNOSTI

OSTATNÉ

AUTO - MOTO

 ◉ 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 opatrovateľ-
ky a  hotelový personál NJ 
a AJ. Hľadáme opatrovateľky 
a  zdravotné sestry, komuni-
katívny NJ. Tel.: 0903 398 003.

 ◆ Prevádzkový manažér 
HUMNO Tatry; Poprad, 
AQUAPARK Poprad, s.r.o., 
Športová 1397/1, 058 01 Po-
prad, Tel.: 052/7851 500

 ◆ Ku c h á r  v o  f i re m n e j 
reštaurácii; Poprad, EUREST, 
spol. s r.o., Miletičova 40, 821 
09 Bratislava, Tel.: 0917 946 
855

 ◆ Rodinný/-á poistný/-á 
predajca/predajkyňa; Kež-
marok, Poprad, UNION po-
isťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 
813 60 Bratislava 1

 ◆ Účtovník; Veľká Lomnica, 
Poprad, ESIN group, a.s., Tat-
ranská 300/8, 017 01 Považ-
ská Bystrica

 ◆ Rozpočtár - kalkulant; Po-
prad, Inžinierske stavby, a.s., 
Priemyselná 6, 042 45 Košice

 ◆ Chyžná; Kežmarok, LU-
BIA s.r.o., Vinohradnícka ul. 
3, 821 06 Bratislava

 Zdroj:www.profesia.sk

Predám OPEL Combo 
Tour 1,7 dti, r. v. 2003, naj-
azdených 148 500km vo 
veľmi dobrom stave, pravi-
delne servisovaný + servisná 
knižka. Vo vnútri dorobené 
úložné police, sedadlo vodi-
ča vyhrievané, nemá klímu. 
Prvý majiteľ, auto veľmi spo-
ľahlivé, štartuje aj v najväč-
ších mrazoch, zimné gumy 
na diskoch. Cena 4 500 €. T. 
č.: 0903 958 875.

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

o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
zverejňuje zámer - prevod nehnuteľného majetku 

obchodnou verejnou súťažou 
v katastrálnom území obce Batizovce:

● pozemok parcelné číslo 10110 o celkovej výmere 200 m2

◉ minimálna výška nájmu bola OcZ Batizovce stanovená 
   na 16,59 € / m2

◉ bližšie informácie a súťažné podmienky si môžu  
   uchádzači stiahnuť na stránke: www.obecbatizovce.sk 
   alebo vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Batizovciach  
   počas úradných hodín
◉ lehota na doručenie ponúk končí dňa 8. 4. 2015  
   o 12.00 hodine.
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07:00  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

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

konšpirácia
10:00  Rusínsky magazín
10:25  Fokus zdravie
11:10  Ambulancia
11:45  Živá panoráma
12:20  ArtSpektrum
12:25  Klenotnica ľudovej 

hudby
12:55  Večera s Havranom
14:20  Kvarteto
14:50  Test magazín
15:05  Fokus spotrebiteľ
16:00  Maďarský magazín
16:25  Správy - Hírek
16:35  Správy z regiónov
16:50  Parížski mohykáni
17:40  Osudy umeleckých 

diel
18:10  Stratený domov 1.
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  Pánovi učiteľovi
20:45  Necelebrity
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Súrodenci
22:05  Fiodor Michajlovič 

Dostojevskij
23:00  Polícia
23:15  Profesionál

04:10  DIVOKÉ KONE
05:05  Krimi
05:25  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  DIVOKÉ KONE
09:40  Pod povrchom
10:50  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:45  TV šanca
13:20  Sladký život
14:20  Panelák
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
16:55  Noviny o 17:00
17:20  Súdna sieň
18:05  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
23:45  Slnečno, sem-tam 

vraždy
00:45  C.S.I.: Kriminálka  

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

06:45  Polícia
07:00  Správy v slovenskom 

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

diel
09:30  Vat
09:55  Maďarský magazín
10:25  Fokus spotrebiteľ
11:10  Pred rokmi...
11:40  Živá panoráma
12:10  ArtSpektrum
12:20  Šláger na šláger
12:50  Fiodor Michajlovič 

Dostojevskij
13:45  Súrodenci
14:15  GENERÁCIA  

zlaté roky života
14:45  Halali
15:05  Fokus právo
16:00  Rómsky magazín
16:25  Správy - Hírek
16:35  Správy z regiónov
16:50  Parížski mohykáni
17:40  Svet zvierat II
18:15  Stratený domov 2
18:45  Večerníček
18:55  Trpaslíci
19:00  Rozprávky  

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

posunkovom jazyku
20:05  Super-život
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Família
22:05  Odcházení
23:35  Ambulancia

Štvrtok
26. 3. 2015

Streda
25. 3. 2015

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

kuchyne
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  Mongol - Džingischán
22:20  Anatómia zla
23:50  Policajné oddelenie
00:40  Reportéri
01:05  Inšpektor Rocca
02:45  Dámsky klub

04:00  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno

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
08:15  McLeodove dcéry
09:00  Policajné oddelenie
10:00  Lekári
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Nečakané stretnutia
14:40  Slovensko v obrazoch
15:05  Križovatky medicíny
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Lekári
17:45  Duel

04:00  Kobra 11
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 IV
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  Svokra
22:50  Zámena manželiek
00:00  Myšlienky vraha
01:00  Agent bez minulosti

Piatok
27. 3. 2015

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
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
15:00  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  Kvalifikácia ME 2016 

vo futbale: Slovensko - 
Luxembursko

23:00  Zostrihy kvalifikácie 
ME 2016 vo futbale

23:45  Nikto nie je dokonalý
00:55  Neskoro večer: 

Talkshow Petra 
Marcina

01:45  Policajné oddelenie
02:35  Inšpektor Rocca

04:05  DIVOKÉ KONE
05:00  Krimi
05:25  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  DIVOKÉ KONE
09:45  Pod povrchom
10:50  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:45  TV šanca
13:20  Sladký život
14:20  Panelák
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
16:55  Noviny o 17:00
17:15  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  Kolabs
22:25  Kosti
23:25  Slnečno, sem-tam 

vraždy
00:25  C.S.I.: Kriminálka Las 

Vegas
01:25  Kosti
02:15  Kolabs
02:45  Pod povrchom
03:35  DIVOKÉ KONE

06:25  Polícia
06:40  Profesionál
07:00  Správy v slovenskom 

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 IV
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  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:10  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:55  Dr. House
03:40  Dva a pol chlapa IV

18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Krajina tichých 

dažďov
22:00  Reportéri
22:30  Peklo na kolesách
23:10  Peklo na kolesách
23:55  Policajné oddelenie
00:45  Občan za dverami
01:10  Krajina tichých 

dažďov
02:50  Dámsky klub

posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Ako sa husár  

učiteľom stal
09:05  Trpaslíci
09:10  Super-život
10:00  Svet zvierat II
10:30  Rómsky magazín
11:00  Fokus právo
11:45  Televízny klub 

nepočujúcich
12:15  Živá panoráma
12:45  ArtSpektrum
12:55  Na ľudovú nôtu
13:25  Rodina Tjaeldovcov
14:50  Zákulisie slovenčiny
15:05  Fokus rodina
16:00  Tvárou v tvár
16:25  Správy - Hírek
16:35  Správy z regiónov
16:50  Parížski mohykáni
17:50  Extrémne v horách
18:15  Stratený domov 3.
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
20:05  Orbita - pozoruhodná 

cesta Zeme
20:55  Umenie
21:25  Kinorama
21:55  Rozhovor
23:50  Cassovia jazz 1998
00:45  Správy RTVS
01:30  ArtSpektrum

04:00  Kobra 11
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 IV
16:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:30  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  Smrtiaca zbraň
00:50  Šiesty zmysel
01:35  Bostonské vraždy
02:25  Pán a pani Smithovci
03:10  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad

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

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  Nikdy to nevzdávaj
23:05  Cesta bojovníka
01:20  Predátori
03:05  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
03:50  Pod povrchom

Sobota
28. 3. 2015

04:20  Dámsky klub
05:55  Slovak Fashion Night
06:10  Správy RTVS
06:55  Góly - body - sekundy
07:10  Počasie
07:20  Levík Raa Raa
07:30  Poštár Pat
07:45  Včielka Maja 
08:00  Garfield
08:15  Ako si vycvičiť drakov
08:35  Fidlibumove 

rozprávky
09:05  Trpaslíci
09:45  Robin Hood
10:25  Robin Hood
11:15  On air
11:40  Moje dcéry
13:20  Veliteľ vzbúrencov
15:00  Veliteľ vzbúrencov
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  Veliteľ vzbúrencov
00:15  Veliteľ vzbúrencov
02:00  Moje dcéry

06:50  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

06:55  Správy - Hírek
07:05  Správy z regiónov
07:20  Kvarteto
07:50  Národnostné správy
08:00  Živá panoráma
08:30  Extrémne v horách
08:55  Orbita - pozoruhodná 

cesta Zeme
09:50  Cesta
10:15  Halali
10:30  Piloti
11:00  Drogová pasca:  

Môže sa to stať aj tebe
11:25  5 minút po dvanástej
12:30  Zákulisie slovenčiny
12:55  Žiarlivosť
14:00  Magazín Ligy 

majstrov
14:30  Kapura
15:15  Farmárska revue
15:35  Test magazín
15:50  GENERÁCIA  

zlaté roky života
16:20  Pred rokmi...
16:50  Parížski mohykáni
17:55  Chválenkári
18:40  100 názorov 2014
18:45  Večerníček
18:55  Malý medvedík
19:05  Trpaslíci
19:10  Rozprávky  

Bolka a Lolka
19:15  Tao Tao

01:45  NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad

02:30  NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad

03:20  Dr. House
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05:25  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  Rodinné záležitosti
09:50  Pod povrchom
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:30  Sladký život
15:25  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  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  Zviera 2
01:00  Kravaťáci
01:45  Kravaťáci
02:35  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
03:15  Panelák

Pondelok
30. 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  Táraninky
09:10  O hlúpej žene
10:05  Tvárou v tvár
10:30  Fokus rodina
11:15  Ver‘sa mi ohláša...
12:00  Živá panoráma
12:30  ArtSpektrum
12:40  Magazín Ligy 

majstrov
13:05  Odpískané
13:50  Športové ozveny
14:15  Autosalón
14:40  Profesionál
15:05  Fokus práca
16:00  Národnostný magazín
16:25  Správy - Hírek
16:35  Správy z regiónov
16:50  Bé rímska trojka 

lomeno šesť
18:05  Žena na konci sveta
18:30  GEN.sk
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
19:00  Trpaslíci
19:05  Rozprávky  

Bolka a Lolka
19:10  Tao Tao
19:35  Zázračný ateliér
19:45  Narodení v divočine
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
22:05  Hlboko

04:15  Kredenc
04:40  Smotánka
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:50  Ordinácia v ružovej 

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

vyšetrovací úrad
14:00  Kobra 11
15:00  Dva a pol chlapa IV
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
22:20  Mardi Gras:  

Jarná divočina
00:05  Dva a pol chlapa IV
01:00  Agent bez minulosti
01:45  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:30  NCIS
03:15  Dr. House

04:00  Vyklepaný Gary
05:30  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:30  Dobré ráno s RIKom: 

Kúzelný svet elfov a víl
07:55  Rýchla rota Chipa a 

Dala
09:20  Simpsonovci
09:50  Princezná a netvor
12:05  Dr. Dolittle

Nedeľa
29. 3. 2015

04:30  Taxikárka
06:05  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:10  Levík Raa Raa
07:20  Poštár Pat
07:40  Včielka Maja
07:50  Garfield
08:05  Ako si vycvičiť drakov
08:30  Zázračný ateliér
09:05  Autosalón
09:30  Nedeľa Utrpenie Pána
11:55  O 5 minút 12
13:05  Občan za dverami
13:40  Agatha Christie : 

Poirot
14:35  Tajemství hradu  

v Karpatech
16:20  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej 

kuchyne

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
08:05  Nový karate kid
10:20  Krok za krokom V
11:20  50x a stále po prvý raz
13:20  Chart show
16:00  Hancock
17:50  Domov na kľúč
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Útek z väzenia
23:00  Kráčajúca skala
00:35  Útek z väzenia
02:35  Smrtiaca zbraň

04:45  Súdna sieň
05:20  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:15  Garfieldov festival 

humoru
08:55  Rýchla rota  

Chipa a Dala
10:10  Dr. Dolittle
12:00  Agenti S.H.I.E.L.D.
13:00  Agenti S.H.I.E.L.D.
14:05  Mafiánova dcéra
16:15  Princezná a netvor
18:20  Fajnšmeker
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Stalingrad
22:40  V pätici po opici
01:00  Nikdy to nevzdávaj

07:10  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:20  Test magazín
07:30  Extrémne v horách
08:00  Živá panoráma
08:20  Kapura
09:10  Farmárska revue
09:30  Família
10:00  Bratislavský maratón
12:40  Šport Festival Trenčín
13:10  On air
13:35  Orientácie
14:00  Slovo
14:10  Chlieb aj hry
14:55  Anjeli strážni
15:25  Herecké legendy
15:40  Jubileum
16:50  Parížski mohykáni
17:45  Chválenkári
18:25  Encyklopédia 

slovenských obcí
18:45  Večerníček
18:55  Malý medvedík
19:05  Trpaslíci
19:10  Rozprávky  

Bolka a Lolka
19:15  Tao Tao
19:40  Zázračný ateliér
19:45  Narodení v divočine
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Dielo z depozitára
20:10  Divadlo nás baví
20:20  Leni
21:45  Odpískané
22:25  Umenie
22:55  Dielo z depozitára
23:05  Správy RTVS
23:50  Slovo

04:25  Správy RTVS
05:10  Góly - body - sekundy
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
13:50  Zátoka nádejí
14:35  Zátoka nádejí
15:30  TV Šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Talkshow Petra 

Marcina
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Moliére
22:10  Sanitka
23:10  Hlavný podozrivý
23:55  Policajné oddelenie
00:45  Autosalón
01:10  Moliére
03:00  Hlavný podozrivý 
03:40  Dámsky klub

05:55  Góly - body - sekundy
06:05  Počasie
06:15  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:45  Podvodníci v akcii
08:15  McLeodove dcéry
09:00  Policajné oddelenie
10:00  Slovensko v obrazoch
10:25  Svet v obrazoch
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
14:00  Pravdivé príbehy  

s Katkou Brychtovou
14:35  Križovatky medicíny
15:30  TV Šanca
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  Nikto nie je dokonalý
21:30  Slovensko chutí
22:05  Súboj s časom
22:50  Zákon a poriadok
23:35  Policajné oddelenie
00:25  Súboj s časom
01:10  Inšpektor Rocca
02:50  Dámsky klub

Utorok
31. 3. 2015

07:00  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Pesničky z Hviezdičky
09:05  Výnimočné ženy
09:55  Žena na konci sveta 
10:20  Národnostný magazín
10:45  Fokus práca
11:30  Športové ozveny
12:05  Živá panoráma
12:50  ArtSpektrum
12:55  Balady a piesne
13:45  Família
14:15  Orientácie
14:40  Encyklopédia 

slovenských obcí
15:05  Fokus zdravie
16:00  Slovenskí Nemci v 

Slovenskej televízii
16:25  Správy - Hírek
16:35  Správy z regiónov
16:50  Čierne ovce
18:00  Na ceste po Česku
18:25  GEN.sk
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
19:00  Trpaslíci
19:05  Bolek a Lolek
19:10  Tao Tao
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Narodení v divočine
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Žiarivky: Úsporné  

04:00  Kobra 11
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 IV
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
00:10  Myšlienky vraha
01:00  Agent bez minulosti
01:50  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:35  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:20  Dr. House

04:00  DIVOKÉ KONE
05:05  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  DIVOKÉ KONE
09:45  Pod povrchom
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:25  Kosti
14:25  Panelák
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  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
23:45  Slnečno, sem-tam 

vraždy
00:45  Kravaťáci
01:40  Kravaťáci
02:35  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
03:15  Panelák

04:00  Žalobca a obhajca
05:05  Televízne noviny
06:00  Kobra 11
06:50  Zajac Bugs  

a káčer Duffy
07:15  Tučniaky z 

Madagaskaru II
07:40  Tom a Jerry
08:10  Alfa a Omega:  

Volanie divočiny
09:50  Krok za krokom
10:20  2 baby na mizine
10:45  Arrow
11:40  Arrow
12:40  Trhák pána 

Bowfingera
14:45  50x a stále po prvý raz
16:45  Susedia
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Môj otec je šialenec
23:00  Next
00:50  Môj otec je šialenec
03:45  Nájomný zabijak

19:40  Ja a moja rodina
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Futbalista roka
21:25  Anjeli strážni
21:55  Derviš a smrť
23:40  Kinorama
00:10  Československý 

filmový týždenník
00:25  Správy RTVS
01:10  ArtSpektrum

19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Zátoka nádejí
21:05  Zátoka nádejí
21:55  Pravidlá muštárne
00:00  Agatha Christie : 

Poirot
00:50  Rieka nádeje
01:40  Tajemství hradu  

v Karpatech
03:15  O 5 minút 12

13:50  Kráľovstvo nebeské
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  Kráľovstvo nebeské
03:15  Čierna labuť

23:35  A predsa sa točí a nebezpečné
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Ambulancia
22:00  Večera s Havranom
23:15  Nebeské geto
00:10  On air

05:05  Správy RTVS
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Madaj získal putovný pohár

Dve desiatky medailí pre Central

V  druhú marcovú sobo-
tu sa vo Vysokých Tatrách 
uskutočnil  XIV. ročník 
Memoriálu Vlada Tatarku. 
Medzinárodné preteky hor-
ských služieb so spomienkou 
na Petra Šperku organizovala 
Horská záchranná služba 
v spolupráci s Himalaya clu-
bom Vysoké Tatry a ďalšími 
spoluorganizátormi. Počasie 
účastníkom podujatia nepria- 
lo, preto bola trasa pretekov 
prispôsobená aktuálnym 
podmienkam. Napriek tomu 
sa na hromadný štart na par-
kovisku na Bielej vode posta-
vilo 29 pretekárov zo Sloven- 
ska, Čiech a  Poľska. Trať 
pokračovala cez Kovalčíkovu 
poľanu k  Zelenému plesu, 
v  okolí ktorého boli prip-
ravené tri súťažné disciplíny 
-  lezenie ľadu, lezenie skaly 
a  kross. Po absolvovaní 
všetkých troch disciplín 
pokračovali pretekári späť 
na Kovalčíkovu poľanu, 

V Spišskej Novej Vsi sa 
v  sobotu 14. marca usku- 
točnilo 2. kolo Tatranskej 
únie karate, na ktorom sa 
karatisti Central karate klubu 
Poprad vybojovali 24 medailí 
(10 – 11 – 3). Súťaž otvorila 
disciplína agility, na ktorej 
jeden z najlepších časov vy-
bojoval Branislav Dudek 
a  zvíťazil. Marek Cerva si 
domov odniesol striebornú 
medailu. Preteky pokračovali 
disciplínou kata a B. Dudek 

odtiaľ traverzom cez Malú 
Svišťovku na Skalnaté Pleso 
a na štart obrovského slalomu 
z Bukovej hory do Tatranskej 
Lomnice. Slávnostné vyhláse-
nie výsledkov a odovzdávanie 
cien sa uskutočnilo v  hoteli 
Tatrys v Starom Smokovci.

Víťazom kategórie A  (do 
40 rokov) sa stal Ján Koren- 
ko, OS HZS Vysoké Tatry 
pred Marcelom Svobodom 
HS Beskydy (ČR).  Tretie 
miesto si vybojoval Tomáš 
Kúcik, OS HZS Západné 
Tatry. V kategórii B (nad 40 
rokov) zvíťazil Milan Madaj 
z OS HZS Západné Tatry, na 
2. mieste sa umiestnil Dušan 
Zajíc a na treťom Pavel Svo-
boda, obaja HS Beskydy 
(ČR). Celkovým víťazom 
pretekov sa stal Milan Madaj, 
ktorý si prevzal aj putovný 
pohár. XV. ročník Memoriálu 
Vlada Tatarku sa uskutoční 
v prvú aprílovú sobotu 2016.  
 (pkš)

získal v  kategórii starších 
žiakov 1. miesto. Medzi 
mladšími dorastencami sa 
Marko Ilavský umiestnil 
na 2. mieste. Kadeti Cen-
tralu obsadili v  svojej kate- 
górii celý stupeň víťazov, keď 
na treťom mieste skončili 
Michal Budziňák a  Peter 
Lacko, na druhom Matej Kor-
dovaník a  kategóriu vyhral 
Antonín Krempaský. V kate- 
górii mladších dorasteniek 
sa do finále prebojovali obe 
popradské karatistky a na 2. 
mieste sa umiestnila Katarína 
Dudeková a 1. miesto právom 
patrilo Nikole Bušovskej. 
Ďalšie finále obsadil Central 
v kategórii junioriek. Striebro 
si domov odniesla Ema Paľová 
a zlato do svojej zbierky získa-
la Nadja Moncoľová.

V kumite v najmladšej kate- 
górii (mladší žiaci -32 kg) sa 
na 3. mieste umiestnil Marek 
Cerva. Branislavovi Dudeko-
vi medzi staršími žiakmi -35 

kg ušlo zlato len o chlp. Ďalšie 
2. miesto vybojoval Marko 
Ilavský v kat. mladších doras-
tencov -45 kg. O zlato sa pobi-
li Michal Budziňák a Martin 
Vdovjak v kat. kadeti -52 kg, 
ktoré nakoniec získal Michal. 
Striebro si domov odniesol 
aj Antonín Krempaský z kat. 
kadeti -63 kg. V  poslednej 
kadetskej kategórii -70 kg sa 
vo finále opäť stretli karat-
isti Centralu. Kategóriu su-
verénne vyhral Peter Lacko 
a  na 2. mieste sa umiestnil 
Matej Kordovaník. Absolút-
nou víťazkou sa stala medzi 
mladšími dorastenkami -50 
kg Nikola Bušovská. V  kat. 
starších dorasteniek +50 kg to 
bola zasa Katarína Dudeková. 
O posledné finále, junioriek 
-53 kg, sa postarali znova 
členky Central karate klubu 
Poprad. Najcennejší kov zís-
kala Nadja Moncoľová a  so 
striebrom sa môže pochváliť 
Ema Paľová.  (ikc)

Zamagurčania obhajujú prvenstvo
Spojená škola v  Spišskej 

Starej Vsi bola začiatkom 
marca dejiskom okresného 
kola žiakov a  žiačok v  stol-
nom tenise základných škôl 
okresu Kežmarok. Najviac sa 
darilo domácej Spišskej Sta-
rej Vsi a Slovenskej Vsi. Obe 
školy mali v  dvoch kategó- 

riách medailové umiestnenie. 
Medzi žiakmi boli najväčší-
mi favoritmi domáci stolní 
tenisti, ktorí sa pred rokom 
stali víťazmi krajského kola. 
Úlohu favorita zvládli a budú 
obhajovať prvenstvo v kraj-
skej súťaži z minulého roka. 
V  kategórii žiačok nastala 

1.Sp. Teplica 18 14 4 31:12 951:759 31
2.Matejovce 18 11 7 25:18 876:860 25
3.Štrba 20 9 11 23:26 1016:999 23
4.Big team B 16 9 7 21:20 868:840 21
5.VKPH 18 9 9 19:23 841:900 19
6.Labados 16 6 10 15:20 708:761 15
7.Jarná 18 4 14 14:29 824:955 14 

1.MIX Tatry 20 18 2 37:7 1043:776 37
2.4+4 Poprad 20 13 7 30:22 1054:944 30
3.MIŠ-MAŠ 20 13 7 29:17 987:910 29
4.Sayonara 20 12 8 27:19 993:890 27
5.Exvolley 20 11 9 28:23 1056:978 28
6.Big team 20 11 9 23:21 916:933 23
8.Svit 20 8 12 18:29 867:1009 18
7.Baobab 20 7 13 22:28 982:1007 22
9.Ideál Svit 18 4 14 13:29 800:885 13

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

MIX Tatry Poprad utrpeli 
prvú prehru v nadstavbovej 
časti MIX I. triedy, volejbalo-
vej súťaže zmiešaných družs- 
tiev. Prehrali obe stretnutia so 
Sayonarou Poprad 1:2 a 0:2, 
čo však neohrozí ich vedú-
ce postavenie. Pred druhým 
tímom 4+4 Poprad majú ná-
skok sedem bodov a  tretím 
MIŠ-MAŠ Poprad osem bo-
dov. Druhé 4+4 a tretie MIŠ-
-MAŠ si body rozdelili, prvý 
vyhralo 4+4 2:1 a v druhom 
zase MIŠ-MAŠ 2:0. V skupi-
ne o 5. miesto zvíťazil domáci 
Exvolley Poprad nad po-
pradským Baobab a Big team 
Poprad so Svitom. Ideál Svit 
a Tatrafit T. Lomnica mali v 1. 
kole voľno. V  druhom kole 
sa stretnú 4+4 –  Sayonara 
, MIŠ–MAŠ – MIX Tatry, Big 
team – Baobab, Svit – Exvol-
ley a Ideál Svit – Tatrafit.

Súťaž MIX II. triedy po-
kračuje stretnutiami odvetnej 
časti. Sedem družstiev hrá 
dvojkolovo, každý s každým. 
Na jej čele sa usadil OcÚ 
Spišská Teplica. Pred druhý-
mi Matejovcami má náskok 
šesť bodov a  tri víťazstvá. 
Matejovce v ostatných kolách 
prehrali s  Big teamom B  aj 
Štrbou a tak Štrba poskočila 
z 5. na 3. miesto. V 12. kole sa 
stretnú Matejovce – Labados, 
Big team B – VKPH Poprad, 
Jarná Poprad – Sp. Teplica. 

1. kolo nadstavbovej čas-
ti MIX I. trieda: MIX Tatry 
–  Sayonara1:2 (-18,19,-12) 
a 0:2 (-23, -21), 4+4 Poprad 
–  MIŠ-MAŠ 2:1 (-18, 22, 
9) a 0:2 (-17, -18), Exvolley 
–  Baobab 2:0 (14, 23) a  2:1 
(18, -21, 11), Big team – Svit 
2:0 (22, 23) a 2:0 (17, 12). 

Odvetná časť MIX II. trie-
dy: Jarná Poprad – KM Mate-
jovce 0:2 (-11, -21) a 0:2 (-15, 
-16), OcÚ Sp. Teplica –  ŠK 
Štrba 2:1 (-17, 18, 7) a  2:0 
(20, 7), VKPH Poprad – La-
bados Poprad 0:2 (-15, -22) 
a 0:2 (-14, -17), Labados – Sp. 
Teplica 1:2 (22, -18, -10) a 2:0 
(23, 16), Štrba – Jarná 2:0 (19, 
26) a 1:2 (21, 26, 12), Mate-
jovce –  Big team B  Poprad 
0:2 (-14, -22) a 0:2 (-21, -13), 
Big team B – Štrba 0:2 (-16, 
-21) a 2:0 (16, 24), Sp. Tepli-
ca – VKPH 2:0 (20, 23) a 2:0 
14, 11), VKPH – Jarná 2:1 (9, 
-18, 12) a 2:0 (20, 21), Štrba 
– Matejovce 2:1 (24, -17, 10) 
a 2:0 (14, 12).

Začíname 1. apríla

V stredu 18. marca sa stret- 
li priaznivci bowlingu  na 
poslednom kole zimnej čas-
ti Bowling Tour. Na turnaji, 
ktorý odohrali v dvoch run-
dách, sa bojovalo sa aj o body 
do rebríčka zimnej časti. 
Rozdiely boli minimálne 
a niekoľko hráčov malo stále 
šancu umiestniť sa na pohá-
rových pozíciách.

V  kvalifikácii skupiny 
A  dominoval Martin Sivák, 
ktorý dosiahol výkon 1 196 
a  čakal na svojho finálo-
vého súpera. Do finále sa 
ešte prebojovali Ján Jánoš 
(6. miesto), Vladimír Pavli-
kovský (5.), Igor Lendácky 
(4.), Ján Petras (3.) a Alena 
Baluchová (2). V prvom fi-
nálovom kroku sa stretli Já-
noš (187 bodov), Lendácky 
(191) a  Pavlikovský (192), 
ktorý postúpil do druhého 
kroku. V ňom sa stretli Pet-
ras (153), Pavlikovský (174) 
a  Baluchová (231, vrátane 
handicapu), ktorá si svojím 
výkonom vybojovala účasť 
v  celkovom finále. V  ňom 
bol jej súperom Martin Si-
vák, ktorý zvíťazil výkonom 
178 s priemerom 196,23, na 
2. mieste skončila Alena 
Baluchová s  výkonom 169 
(vrátane handicapu ) a prie-
merom 190,13. Tretie miesto 
získal Vladimír Pavlikov-
ský s priemerom 184.

V  B skupine sa víťazom 
kvalifikácie stal Gerdenits 
Werner, pôvodom z Rakúska 
(už tradične hráč, ktorý na 
turnaji štartoval prvýkrát) 
výkonom 1  165 a  čakal na 
svojho súpera. Do finále sa 
ešte prebojovali Ján Niedoba 
(8. miesto), Vladimír Plačko 

(7.), Stanislav Hertely (6.), 
Monika Karolčíková (5.), Ľu-
bomír Kožik (4.), Juraj Dubaj 
(3.) a Mária Kovalčíková (2.). 
V  prvom finálovom kroku 
sa stretli Karolčíková (162 
bodov, vrátane handicapu), 
Plačko (175), Hertely (147) 
a  Niedoba (181), ktorý po-
stúpil do druhého kroku. 
Tam sa stretli Kovalčíková 
(185, vrátane handicapu), 
Niedoba (130), Dubaj (193) 
a  Kožik (204). Do finále 
postúpil Kožik a  celkovým 
víťazom v  skupine B  sa stal 
Werner Gernedits výkonom 
212 a priemerom 194,17. Na 
druhom mieste skončil Ľubo-
mír Kožik výkonom 190 a s 
priemerom 174 a  tretí Juraj 
Dubaj s priemerom 176,14.

Najvyšší náhod dosiahla vo 
štvrtej hre kvalifikácie  Ale-
na Baluchová, keď hodila 
pekných 269 bodov a získa-
la aj jackpot. Po ukončení 
a  vyhodnotení 6. kola zim-
nej časti došlo k celkovému 
vyhodnoteniu zimnej časti 
Bowling Tour a  odovzda-
niu pohárov prvým trom. 
V  A  skupine na 3. mieste 
skončil so ziskom  39 bo-
dov  Igor Lendácky, na dru-
hom so ziskom 41 bodov Ján 
Jánoš a víťazom zimnej časti 
sa stal Ján Petras, ktorý získal 
54 bodov. V B skupine skon-
čil tretí Roman Gavalér so 
ziskom 74 bodov, druhý bol 
Martin Staš so 77 bodmi a ví-
ťazstvo v  B skupine patrilo 
Ľubomírovi Kožikovi so zis-
kom 93 bodov. Prvé kolo jar-
nej časti Bowling Tour, ktoré 
bude  zároveň už 13. kolom 
Bowling Tour 14/2015, je na 
programe 1. apríla.  (ily)

Ďalšie víťazstvá popradských volejbalistov

VK Junior 2012 Poprad 
- VK MIRAD PU Prešov 3:0 
a 3:1.

V  sobotu privítali starší 
žiaci Popradu na svojej pa-
lubovke družstvo Prešova. 
Družstvo domácich v trénin-
goch a príprave počas týždňa 
poznačila mierna maródka 
a školské povinnsti, chýbalo 
5 hráčov. Dobrý výkon pop- 
radských chlapcov ukázal 
prečo sa zverenci trénera 
Andreja Vojčíka kvalifikovali 

na záverečný finálový turnaj 
o majstra republiky. Rýchlou 
hrou stredom siete, skvelým 
podaním a  sebavedomím, 
presným zakončením útokov 
nedali súperovi ani rozmýš-
ľať nad zdramatizovaním 
prvého zápasu. V  druhom 
stretnutí dostali viac priesto-
ru na ihrisku aj mladší hrá-
či. Chlapci postupom medzi 
najlepších osem družstiev na 
Slovensku urobili významný 
krok v  napredovaní volej-

balového klubu Junior 2012 
Poprad. Po troch rokoch exis-
tencie klubu sa môžu popa-
sovať s najlepšími družstva-
mi na turnaji o titul majstra 
Slovenska. Zápasy starších 
žiačok proti Lendaku boli 
presunuté na náhradný ter-
mín, kvôli chorobe v družst- 
ve súpera.
KV MŠK Kežmarok -  VK 
Junior 2012 Poprad 1:3 a 3:1.

V  nedeľu odohrali dva 
majstrovské zápasy kadetky. 
V  derby stretnutiach proti 
MŠK Kežmarok prvý zápas 
na pôde súperiek vyhrali, ale 
v druhom sa tešili z  víťazst- 
va Kežmarčanky. V  prvom 
zápase ukázali peknú a zod-
povednú hru. Dievčatám vy-
chádzali rýchle kombinácie 
hlavne stredom siete. Opačný 
priebeh mal však druhý zá-
pas. V koncovkách 1. a 3. setu 
dievčatá z Popradu kazili po-
dania, robili zbytočné chyby 
v  útoku a  tým ponúkli Kež-
marčankám možnosť vyhrať 
v zápase. V nasledujúcom kole 
ich doma čaká favorit súťaže, 
VK Spišská Nová ves.  (red)

na tróne výmena, keď do-
mácu Spišskú Starú Ves po-
razili dievčatá zo Slovenskej 
Vsi na čele s  Anastáziou 
Zgeburovou.

Konečné poradie -  žiaci: 
1. Spojená škola Spišská Stará 
Ves, 2. ZŠ Nižná brána Kež-
marok, 3. ZŠ s MŠ Slovenská 
Ves. Víťazné družstvo hralo 
v zostave: Radovan Novotný, 
Dávid Gašparovič a  Šimon 
Kostka. Žiakov pripravuje 
Mgr. Ján Stanko.

Poradie žiačok: 1. ZŠ s MŠ 
Slovenská Ves, 2. Spojená 
škola Spišská Stará Ves, 3. 
ZŠ s MŠ Spišské Hanušovce. 
Najlepšie družstvo dievčat 
hralo v  zostave: Anastázia 
Zgeburová, Kinga Niećová, 
Laura Leščáková a  Martina 
Zavacká. Trénerom žiačok je 
Ing. Peter Hanigovský.

Víťazné družstvá postupu-
jú do krajského kola, ktoré 
sa uskutoční opäť v Spišskej 
Starej Vsi.  (red)

Turnaj v Podolínci
Mesto Podolínec organi-

zuje 28. marca o 10. h v te-
locvični ZŠ stolnotenisový 
turnaj v štvorhre. Prihlášky: 
0902 122 405, 0905 845 616 
a  0903 715 020. Štartovné 
2 €/osoba.
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Kežmarok sa ujal vedenia
Volejbalistky VK Spišská 

Novej Vsi sa v semifinálovej 
sérii play off ujali vedenia 1:0. 
Zverenkyne trénera Ondreja 
Spišáka vyhrali v sobotu nad 
Volley project UKF Nitra 
v prvom zápase série (hrá sa 
na tri víťazstva) 3:1 (21, 18, 
-21, 20) a v zápase o 5. - 8. 
miesto vyhral Kežmarok nad 
Paneurópou 3:1 (hrá sa na 
dve hrané stretnutia).

KV MŠK Oktan Kež-
marok -  VŠK Paneurópa 
3:1 (22, 24, -23, 17) -  stav 
série 1:0, zápas trval 109 
min, rozhodovali: Servický 
a  Andrejčák, 250 divákov. 
Kežmarok: Svatošová 2, 
Kredátusová 14, Labudová 
7, Jakušová 9, Zátrochová 4, 
Kaplanová 6, liberá Toporce-
rová a Gajdušková (Dragaše-
ková 23, Mihaliková 0). 

V  prvom zápase o  5. -  8. 
miesto privítali domáce Kež-
marčanky vysokoškoláčky 
z Paneurópy Bratislava. V pr-
vom sete začali lepšie do-
máce hráčky a dostali sa do 
vedenia 17:12, ale hosťujúce 
volejbalistky dokázali vyrov-
nať na 17:17. Dramatickú 
koncovku lepšie zvládli Kež-
marčanky a vyhrali prvý set 
v  pomere 25:22. V  druhom 

sete domáce poľavili v kon-
centrácii a nezachytili začia-
tok setu, napokon vyhrali 
v jeho koncovke 26:24. Tretie 
dejstvo napínavého stretnutia 
sa lámalo opäť v závere a pre 
zmenu sa tešili Bratislavčan-
ky. Vo štvrtom sete domáce 
hráčky dominovali a zaslúže-
ne vyhrali aj celý zápas.

Jozef Bréda, tré-
ner  Ke žmarku: 
„Zápasy s Paneuró-
pou sú vždy ťažké 
a  vedeli sme, že aj 
dnes bude náročný. 
Súper mal na sieti 
výškovú prevahu 
a naše dievčatá nie-
kedy hrali tvrdohla-
vo v útoku. Postupne 
ale začali hrať tech-
nicky a s rozumom, 
čo prinášalo dôle-
žité body. Verím, 
že v  Bratislave zví-
ťazíme a  zahráme 
si o  konečné piate 
miesto.“

Tatiana Veste-
nická, asistentka 
Paneurópy:  „Vy-
pomstilo sa nám, že 
máme mladé družst- 
vo. Pricestovali sme 
len s ôsmimi hráčka-

mi. Ušli nám koncovky setov 
a  skúsený domáci Kežmarok 
ich využil. V  rozhodujúcich 
chvíľach nám zlyhalo poda-
nie. Rada by som pochválila 
nahrávačku Slodíčkovú, kto-
rá k  nám prišla z  Bilíkovej, 
absolvovala len dva tréningy 
a ustála to. Verím, že doma sa 
rozhodne v zlatom sete.“  (sps)

Poprad utiekol hrobárovi z lopaty
Hokejist i  HK Poprad 

zvládli štvrtý semifinálový 
duel play off Tipsport extra-
ligy a po triumfe 6:2 nad HC 
Košice upravili stav série, 
hranej na štyri víťazné zápa-
sy, na 1:3. Piaty duel bol na 
programe včera v  košickej 
Steel aréne.

HK Poprad -  HC Košice 
6:2 (1:0, 3:1, 2:1) - stav sé-
rie 1:3. Góly: 17. Paukovček 
(Bartečko, Kurali), 22. Takáč 
(Matis, Kroták), 24. Pau-
kovček (Suchý, Gríger), 25. 
Rapáč (Malina, Takáč), 49. 
Kroták (Matis), 54. Boltun 

(Hvila) - 30. Spilar (Bartoš), 
50. Štrbák (Jánošík, Bartoš). 
Rozhodovali: J. Konc, Lokšík 
- M. Orolin, Tvrdoň, vylúče-
ní: 6:3 na 2 minúty, presilov-
ky: 1:2, oslabenia: 0:0, 3 395 
divákov.

HK Poprad: Kostúr - Su-
chý, Kurali, Fabian, Dinda, 
D. Brejčák, Malina, Gá-
borčík, Makovský -  Gríger, 
Paukovček, Bartečko -  Ma-
tis, Takáč, Kroták -  Hvila, 
Boltun, R. Rapáč -  Štrauch, 
Štals, Toma -  48. Hinďoš. 
Milan Jančuška, tréner Pop- 
radu: „Víťazstvo nás veľmi 

teší. Košice začali zápas veľmi 
dobre, korčuľovali, pohybova-
li sa a som rád, že sme tento 
tlak ustáli. Dôležitý bol prvý 
gól v presilovke, druhý nás na-
kopol k perfektnému výkonu. 
Odskočili sme na štyri góly, 
musíme však zregenerovať 
pred zápasom v Košiciach.“

Lukáš Paukovček, HK Pop- 
rad: „Bol to zápas, v ktorom 
sme nemali, čo stratiť. Išli sme 
do neho uvoľnene, chceli sme 
sa baviť hokejom a  potešiť 
domáce publikum, čo nám aj 
vyšlo. Góly ma potešili, pre-
tože mi to tam po dlhej dobe 
padlo.“

Peter Oremus, tréner Ko-
šíc: „Nemali sme zlý úvod, 
nechýbal pohyb, realizácia 
šancí však bola mizivá. O zá-
pase rozhodol úvod druhej 
tretiny. Chceli sme s tým niečo 
spraviť, otvorili sme hru, no 
Poprad potrestal každú našu 
chybu.“

Peter Bartoš, kapitán Ko-
šíc: „Nevyšiel nám predovšet-
kým začiatok druhej tretiny. 
Spravili sme veľa individuál- 
nych chýb a  to rozhodlo. 
V prvej sme boli aktívni, ne-
dali sme však góly a súper vyu- 
žil hneď prvú presilovku.“

 (red)

Poprad postúpil do baráže
V sobotu popoludní sa 

konal pod Tatrami futbalo-
vý sviatok. V rámci 21. kola 
DOXXbet ligy Východ priví-
tali futbalisti FK Poprad na 
trávniku NTC lídra tabuľky, 
MFK Zemplín Michalovce. 
Základná časť sa blíži ku kon-
cu a  toto bola už predpos- 
ledná šanca pre domácich, 
priblížiť sa výraznejšie k pos- 
tupu do baráže. Po dvoch 
nevydarených jarných zápa-
soch sa Popradčania pokú-
sili bodovať proti favoritovi 
a veľa nechýbalo, aby ho ob-
rali o tri body. Ziskom bodu 
si Poprad upevnil 6. priečku 

v lige, ktorá mu zaručila pos- 
tup do baráže. V nej sa bude 
bojovať o  postup do  naj-
vyššej slovenskej súťaže.  
Od úvodu mali opticky viac 
z hry hostia, keďže častejšie 
obliehali pokutové územie 
Popradu. Bol to však opatrný 
futbal a domáci museli vsadiť 
proti tvorivému súperovi na 
narúšanie jeho kombinačnej 
hry. Viac ako 2 000 divákov 
sa gólu v prvom polčase ne-
dočkalo a  obraz hry sa ne-
menil ani počas druhého 
dejstva. Fanúšikovia oboch 
táborov tlieskali pološanciam 
na oboch stranách, ale eufó-

ria zavládla až v 71. minúte 
na domácej strane. Popradča-
nia si vytvorili tlak a po sérii 
centrov sa dostal k odrazenej 
lopte za šestnástkou Tomáš 
Sedlák. Utešenou bombou 
poslal domácich do vedenia. 
Na ihrisku sa začalo s  blí-
žiacim sa záverom mierne 
iskriť a  rozhodcovia museli 
krotiť vášne. Zemplínčania 
zvýšili obrátky a dokazovali, 
že lídrom súťaže nie sú ná-
hodou. Náhodný však bol 
vyrovnávajúci gól, ktorý do-
siahli v 84. minúte. Rozruch  
pred malým vápnom, lopta 
poskakovala tu i tam a napo-

kon len o  milimetre preťala 
bránkovú čiaru. Hráči hostí 
sa chvíľu ani neradovali a ča-
kali, ako zareaguje rozhodca. 
Ten váhal, ale potom sa roz-
hodol ukázať na stredový bod 
a gól uznal. Dlho sa ani neve-
delo, kto bol autorom smol-
ného momentu pre Poprad. 
Napokon sa do štatistík za-
písal Michal Hamuliak, kto-
rý rozhodol o  deľbe bodov. 
Vladimír Lajčák, tréner FK 
Poprad: „Môžem pochváliť 
naše mužstvo, že súperovi ne-
dovolilo hrať jeho hru. Vydrža-
li sme takmer celý zápas i keď 
spôsob hry nás stál veľa síl. 

Dali sme gól po menšom tlaku 
a niekoľkých centroch. Bol som 
presvedčený, že to ustojíme 
a budeme spokojní. Myslím si, 
že remíza je spravodlivá. Di-
váci mohli vidieť zápas dvoch 
odhodlaných a kultivovaných 

mužstiev, aj keď futbal to mož-
no nebol najkrajší.“ 

FK Poprad -  MFK Zem-
plín Michalovce 1:1 (0:0), 
góly: 71. min. Tomáš Sedlák 
- 84. min. Michal Hamuliak, 
2 126 divákov.  (red)

Ďalší lyžiarsky rok za nami
V sobotu na Štrbskom 

Plese vyvrcholil 17. ročník 
Východoslovenskej lyžiar-
skej ligy (VsLL). Nádherné 
počasie, výborné podmienky 
na svahu Solisko a skvelá at-
mosféra čakala na pretekárov 
a návštevníkov záverečného 
kola súťaže v obrovskom sla-
lome. Na štart sa postavilo 
210 pretekárov z lyžiarskych 
klubov východného Sloven-
ska. Východoslovenský ly-
žiarsky zväz zastrešuje lyžia-
rov z  19 lyžiarskych klubov 
od Stropkova až po Poprad. 
V predžiackych, žiackych 
a  juniorských kategóriách 
mladí pretekári medzi sebou 
zápolili od januára v šiestich 
kolách. Organizátorom fi-
nálneho obrovského slalomu 
bolo Športové stredisko detí 

a  mládeže Poprad–Tatry. 
„Po minulom roku, ktorý bol 
na sneh dosť skúpy, sa tohto 
roku vďaka bohatej snehovej 
nádielke uskutočnilo všetkých 
6  kôl VsLL. Sme veľmi radi, 
že sa nám podarilo odjazdiť 
všetky kolá bez časového skl-
zu. Jednotlivé kluby každoroč-
ne organizujú preteky a tento 
rok sa konali na Makovici, 
v  Spišskom Bystrom, Poráči, 
Mlynkách a v Bachledovej do-
line a 17. ročník vyvrcholil tu, 
na Solisku. Počas šiestich kôl 
mladí pretekári zbierali body 
a tieto preteky rozhodli o cel-
kovom poradí. Pre náš klub, 
Športové stredisko detí a mlá-
deže Poprad-Tatry, bola se-
zóna 2014/2015 veľmi úspeš-
ná. Máme dvoch celkových 
víťazov a pekné umiestnenia 

detí v ostatných kategóriách, 
čo  svedčí o  dobrej príprave 
a správnom smerovaní zveren-
cov nášho klubu,“ zhodnotila 
Viera Kundisová, predsed-
níčka Športového strediska 
detí a mládeže Poprad–Tatry 
so sídlom v Poprade. Víťaz-
mi 17. ročníka VsLL sa stali 
v kategórii juniori: 1. Roman 
Nagy, 2. Kristián Piovarči, 3. 
Ondrej Majerčák. Junior-
ky: 1. Terézia Kravcová, 2. 
Andrea Nagyová, 3. Zuza-
na Cukerová. Starší žiaci: 
1. Kristián Bortolini, 2. Aleš 
Várady, 3. Daniel Polomčák. 
Staršie žiačky: 1. Ivana Bušo-
vá, 2. Dorota Bičarová, 3. Lu-
cia Dluhošová. Mladší žiaci: 
1. Kristián Pavelka, 2. Peter 
Puchala, 3. Martin Uličný. 
Mladšie žiačky: 1. Lucia 

Strachanová, 2. Andrea Pav-
líková, 3. Eva Barnášová. St. 
predžiaci: 1. Miroslav Nová-
ček, 2. Daminán Motyka, 3. 
Nikolas Hnaš. St. predžiač-
ky: 1. Lenka Kováčiková, 2. 
Viktória Bendíková, 3. Adria-

na Bakošová. Ml. predžiaci: 
1. Adam Nováček, 2. Richard 
Sloveňák, 3. Oliver Voloh-
da. Ml. predžiačky: 1. Katka 
Strachanová, 2. Barbora Sop-
ková, 3. Zuzana Strachanová 
 (pks)

Skialpinistické preteky
Vo Vysokých Tatrách sa  

28. marca uskutoční 5. roč-
ník Skialpinistického mara-
tónu a polmaratónu. Poduja-
tie sa koná každý druhý rok 
a  v  roku 2015 je zaradené 
do Slovenského pohára. Pre 
sezónu 2014/2015 bude zá-
roveň finálovým a tak budú 
známi najlepší pretekári se-
zóny na slovenských tratiach. 
Na pretekoch skialpinistic-
kých dvojíc (mužských, žen-
ských i  zmiešaných) má 
maratónska trať prevýšenie 
2 890 m a polmaratónu 1 990 
m. Štart bude o 7.30 h na Bie-
lej vode a  cieľ v  Tatranskej 
Lomnici. Pred dvoma rokmi 
kvôli množstvu snehu boli 
preteky presmerované po 
náhradných tratiach. Vyhlá-
senie výsledkov sa uskutoční 
o 14.30 h v penzióne Tenis-
centrum.  (pkš)


