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Mať v noci svetlo 
znamená bezpečnosť

Medzi základné povinnosti sa-
mosprávy patrí starostlivosť o ma-
jetok mesta. Takýmto je aj verejné 
osvetlenie, ktorého prevádzkovate-
ľom v Poprade je spoločnosť Sie-
mens. Po viac ako desiatich rokoch 
sa mesto rozhodlo venovať aj tejto 
téme, pretože v súčasnosti je v Pop- 
rade 5 043 svietidiel a 12 svetelných 
križovatiek.  Str. 2

Výstava fotografií 
Alfréda Grosza 

Pri príležitosti 130. výročia naro-
denia prof. Alfréda Grosza Múzeum 
v Kežmarku pripravilo ojedinelú 
výstavu  fotografií. Vo výstavnej 
sieni je inštalovaných okolo 200 
originálov, ale aj kópií jeho fotogra-
fickej tvorby.  Str. 4

Žampa Cup 2015

V piatok minulého týždňa sa na 
Štrbskom Plese na svahu Interski 
konal 1. ročník Žampa Cup 2015. 
Slnečné počasie a dobre pripravený 
snehový podklad si deti a mládež 
užili na pretekoch v paralelnom sla-
lome.  Str. 11

Hovorí sa, že ružou 
povieš všetko 

Živé kvety nenahradí žiadny 
trendový doplnok, preto je o  to 
vzácnejšie, že v našom meste vy-
rástla jedna z najúspešnejších kve-
tinárskych firiem na Slovensku. 
Hovoríme s Viktorom Hrobákom, 
zakladateľom firmy Kvety Viktor.
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Predsedníčkou
je Kamila
Kukurová
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Propagácia
Rallye Tatry
na Morave
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Dlhotrvajúci spor medzi oby-
vateľmi popradskej mestskej časti 
Veľká, ktorí poukazujú na negatívne 
vplyvy na životné prostredie zo stra-
ny prevádzky spoločnosti Schüle 
Slovakia, s. r. o., sa bude z iniciatívy 
samosprávy riešiť mediáciou. Do-
hodli sa na tom predstavitelia oboch 
sporných strán na stretnutí, ktoré sa 
uskutočnilo 10. apríla na pôde MsÚ 
v  Poprade. „Uzavreli sme dohodu 
o mediácii a na najbližších piatich 
stretnutiach budeme hľadať spoločné 
riešenie, ako náš spor riešiť, ako nájsť 
vzájomne riešenia a ako si pomôcť,“ 
uviedol Vladimír Omasta, jeden 
z konateľov spoločnosti Schüle Slo-
vakia s. r. o.. „Som rád, že sme uzav-
reli dohodu o mediácii a verím, že to 
bude prínosom do budúcnosti,“ po-
vedal po podpise mediačnej doho-
dy Ján Vaľko z OZ Popradčania pre 
zdravé životné prostredie. 

 Pokračovanie na 2. strane

Prvú májovú sobotu, 2. mája sa 
v  Nestville Parku v  Hniezdnom 
uskutoční 3. ročník folklórneho 
festivalu Slávnosť jari. Festival je 
miestom, kde sa stretnú všetci, ktorí 
majú radi svoje spišské korene a tra-
dície. S týmto podujatím sa spája aj 
oficiálne otvorenie turistickej sezó-
ny na severnom Spiši. 

„Na Slávnosti jari vystúpi viace-
ro folklórnych súborov východného 
Slovenska. Na festivalovom pódiu sa 
vystriedajú súbory, ktoré predstavia 
goralský, rusínsky, spišský, horeh- 
ronský a šarišský folklór. O pekný zá-
žitok sa postarajú furmanské preteky 
v Nestville Parku, ktorých sa zúčast-
nia najsilnejšie ťažné kone Slovenska. 
Niekoľko disciplín preverí ich silu, 
obratnosť, ale aj spoluprácu s  fur-
manom. Pre malých návštevníkov je 
pripravená záhrada so zvieratkami 
a  animačný program. Návštevníci 
Slávnosti jari budú môcť tiež ochut-
nať niektoré zabudnuté dobroty sta-
rých mám. Keďže podujatie sa koná 
prvú májovú sobotu, jeho súčasťou 
bude aj stavanie „mája“, ako symbo-
lu jari a prebúdzajúcej sa prírody,“ 
uviedol František Strela, manažér 
Nestville Parku.

Cestovný ruch je pre severný Spiš 
veľmi dôležitý a  je hlavným zdro-
jom príjmu veľkej časti obyvateľstva. 
Nachádza sa tu Pieninský národný 
park s návštevnosťou viac ako 400 
tisíc turistov, zrekonštruovaný Ľu-
bovniansky hrad, ale aj najmladšia 
expozícia tradícií severného Spiša 
–  Nestville Park. V  nej je možné 
vidieť prierez tradičných remesiel 
od 13. storočia. Vstup do expozície 
bude počas konania festivalu zvýho-
dnený (50-percentná zľava).   (red)

Spor budú riešiť 
mediáciou

Slávnosť jari
v Nestville Parku

Ericom Wiltsherom z Radio Tatras International

derných technológií sa 
ich sen stal opäť skutoč-
nosťou. “Naším jediným 
hriechom v  roku 2008 
bolo, čo budeme robiť aj 
teraz. Šíriť do sveta v an-
glickom jazyku infor-
mácie, aká je Slovensko 
úžasná krajina, aby sme 
pomohli rozvoju turiz-
mu a  investíciám. Mô-
žete toho veľa ponúknuť, 
no kým tieto možnosti 
plne nepochopia turisti a obchodníci, 
nič sa tu nezmení.”

RTI po novom opäť ponúkne pest- 
rú zmes programov, ktoré reflektujú 
rôznorodosť Slovenska. Počas dňa 
sa zameria na mladých ľudí a po-
slucháčov s mladistvým pohľadom 
na svet, ktorí majú radi inšpiratívnu 
hudbu, večery prinesú aj špeciálne 

Radio Tatras International (RTI), 
ktoré primárne vzniklo, aby do ang- 
licky hovoriaceho sveta šírilo odkaz 
o turistickom a investičnom poten-
ciáli nášho regiónu, oslavuje tohto 
roku svoje desiate narodeniny aj no-
vou licenciou na dvadsaťštyrihodi-
nové vysielanie. Od 9. apríla 2015 sa 
tak vracia do polohy “rádia na plný 
úväzok”, ktorú muselo po schválení 
duálneho zákona a zavedení povin-
nosti vysielanie prekladať do sloven-
činy, ukončiť. Radosť je o to väčšia, 
že nové pravidlo koncom roku 2008 
RTI takmer nadobro zlomilo väz.

Eric Wiltsher pochádza z Londý-
na, má za sebou profesionálnu mi-
nulosť z britských rádií, na Sloven-
sku žije už dlhé roky a jeho vášňou 
je stále zvukový éter a hudba. Jeho 
tím nikdy neprestal hľadať nové 
spôsoby vysielania a s využitím mo-

nočné show, od preno-
sov priamo z tanečných 
parketov až po klasickú 
hudbu. Víkendy budú 
patriť tanečnej party 
hudbe a  „slaďáky“ sú 
prísne zakázané. Radio 
Tatras International Ltd 
je držiteľom všetkých 
potrebných l icencií 
a  vysielanie bude vy-
chádzať z  USA. Poslu-
cháči si však budú môcť 

vypočuť okrem Slovenska aj progra-
my z Austrálie, Moroka, Španielska, 
Írska, Welsu či Anglicka. 

Hoci E. Wiltsher radosť neskrý-
va, v myšlienkach sa vracia aj k za-
čiatkom plným očakávaní. „Cieľom 
vysielania RTI bolo zamerať pozor-
nosť Európanov na Slovensko. Čle-
novia tímu vymenili v  roku 2005 

dobre platené pozície za možnosť 
šíriť pozitívny odkaz o vašej kraji-
ne do celého sveta. TASR 9. apríla 
2005 vo svojej správe uviedla, že, 
„Rádio Tatry z Popradu po niekoľ-
koročnej prestávke obnovilo svoje 
vysielanie. Upravená licencia dala 
bývalému lokálnemu rádiu právo 
vysielať ako medzinárodná stanica, 
ako súčasť siete Radio Tatras In-
ternational. Vysielanie bolo biling- 
valne, v slovenčine a angličtine. Na 
frekvencii 94.2 FM tak mohlo bývalé 
Rádio Tatry počúvať až 40 miliónov 
poslucháčov.“ E. Wiltsher si tiež spo-
mína, ako na prvé stretnutie členov 
tímu v Poprade prišlo 40 ľudí, ktorí 
začali pripravovať niekoľkohodino-
vé vysielanie na každý deň. Väčšiu 
časť programov však automaticky 
preberali z Veľkej Británie.

 Pokračovanie na 7. strane

Z Tatranského prameňa 2015

Podtatranské osvetové stredisko 
v Poprade už osemnástykrát pripra-
vilo pre priaznivcov folklóru podu- 
jatie pod názvom Z  Tatranského 
prameňa. Podtatranské osvetové 
stredisko v  Poprade zrealizovalo 
postupovú súťaž pre okresy Kežma-
rok, Levoča i Poprad v spolupráci 
s MsKS v Kežmarku a mestom Svit.  
V sobotu dopoludnia sa v Kežmar-
skom mestskom kultúrnom stre-
disku predstavili súbory z okresov 
Levoča a  Kežmarok. Odpoludnia 
v Dome kultúry vo Svite to boli zás- 
tupcovia okresu Poprad. Účinkujúci 
predstavili niekoľko známych i ne-
známych ľudových piesní a nových 
tvorivých choreografií. „Je to ťažká 
robota, pretože deti naučiť ľudovým 
tradíciám a zvykom je náročné. Na 
dedinách to niekedy žilo, ale pomaly 
to pekné zaniká. Chceme a podpo-

rujeme, aby budúce generácie ve-
deli, ako žili naši predkovia. Tento 
rok sa prezentovali súborové pásma 
a vtedy je návštevnosť vyššia a sme 
radi, že hľadisko Domu kultúry vo 
Svite bolo zaplnené do posledného 
miesta,“ povedal organizátor Juraj 
Švedlár z  Podtatranského osveto-
vého strediska v  Poprade. Porota, 
v zložení Danka Rožárová za POS 
Poprad, choreografovia Henrich 
Jacko a Ladislav Bačinský z Košíc, 
to ani tento rok nemala ľahké. „V 
posledných rokoch je trošku ťažšia 
doba, ako bývala. Úroveň trošičku 
poklesla a to vidím všeobecne nielen 
v tomto okrese. Možno je to aj tým, 
že mnoho vedúcich súborov nemá do-
statočné vedomosti o scénickej tvorbe, 
pretože aj tu sme to videli. Po skon-
čení sme urobili pre vedúcich súborov 
seminár, nielen preto, aby sme ich 

skritizovali, ale aby sme im pomohli 
a poukázali na to čo bolo dobré a čo 
bolo menej dobré, kde vidíme rezervy 
a ktorým smerom by sa mohli ube-
rať,“ povedal predseda poroty La-
dislav Bačinský, choreograf, režisér 
a  scenárista mnohých folklórnych 
podujatí. V  bronzovom pásme sa 
umiestnil DFS Krochmaník z Hra-
novnice (na snímke), v striebornom 
pásme skončili DFS Venček z Popra-
du (mladšia skupina), DFS Venček 
(staršia skupina), DFS Jánošíček zo 
Svitu, v zlatom pásme bez posutupu 
skončil DFS Letnička z Popradu a v 
zlatom pásme s postupom na krajské 
kolo sa umiestnila Letnička z Popra-
du (staršia skupina) s choreografiou 
Najkrajšie z Važca. Víťazi z DFS Let-
nička postupujú krajskú prehliadku 
do Raslavíc, ktorá sa uskutoční 3. 
mája.  (pks)



2 Streda, 15. 4. 2015 | číslo 16  SPRAVODAJSTVO
Štátna polícia

Vážna dopravná nehoda. 
K čelnej zrážke dvoch osob-
ných áut došlo na veľkonočný 
pondelok  popoludní  medzi 
Sp.  Štvrtkom  a  Sp.  Novou 
Vsou. K 24-ročnému mužovi, 
ktorý bol v bezvedomí a mal 
viaceré vážne zranenia, bola 
privolaná  pomoc  leteckých 
záchranárov z Popradu. Po-
sádka VZZS muža na mies-
te ošetrila a napojeného na 
umelú  pľúcnu  ventiláciu  ho 
vrtuľníkom transportovala do 
nemocnice v Poprade. 

Pri nehode úradoval alko-
hol. V dôsledku neprispôso-
benia  rýchlosti  jazdy prešiel 
v stredu na ceste v smere od 
T. Kotliny do Sp. Belej 52-roč-
ný Eduard s vozidlom do pro-
tismeru. Dostal  šmyk,  zišiel 
mimo vozovku a prevrátil sa 
s  vozidlom  na  strechu.  Pri 
tejto dopravnej nehode k zra-
neniu  osôb  nedošlo. Škoda 
na vozidle bola vyčíslená na 
600 eur. Vodičovi pri dycho-
vej  skúške  bola  nameraná 
hodnota 0,91 mg/l, pri opako-
vanej 0,92 mg/l etanolu z vy-
dychovaného  vzduchu. Ob-
čan Sp. Belej bol umiestnený 
do  cely  policajného  zais- 
tenia  a  obvinený  z  prečinu 
ohrozenia pod vplyvom návy-
kovej látky. 

Riskantná jazda.  58-roč-
ný  Ján  z  Popradu  v  stredu 
krátko po 22. h viedol Škodu 
Fabiu  po  ceste  v  Strážoch 
pod  Tatrami  vysokou  rých-
losťou. Jazdil po celej  šírke 
jazdného pruhu, od pravého 
okraja cesty k stredovej čiare. 
Jeho jazdu si všimla policaj-
ná hliadka, ktorá ho zastavi-
la.  Dychovou  skúškou  bola 
u vodiča nameraná hodnota 
0,53  mg/l  etanolu.  Ján  bol 
umiestený do cely policajné-
ho zaistenia.

Krádež bezpečnostných 
kamier. Zo  zrubového  rek- 
reačného domu pri golfovom 
ihrisku vo V. Lomnici nezná-
my páchateľ ukradol v utorok 
5  bezpečnostných  kamier. 
Spoločnosti,  ktorej  majetok 
patril, bola krádežou spôso-
bená škoda vo výške 500 eur. 
Páchateľovi hrozí trest odňa-
tia slobody až na dva roky.

O tom, že volebné témy za-
čínajú byť na Slovensku zau- 
jímavé rok pred parlament-
nými voľbami, hovorí kau-
za Váhostav. Najsmutnejšie 
na tom je, že tu vôbec nejde 
o skrachované firmy a  tisíce 
nešťastných zamestnancov 
a  ich rodín, ktoré nemajú 
z  čoho žiť. Nejde ani o  ne-
platenie faktúr za vykonanú 
prácu, o neoprávnený príjem 
štátu v podobe dane z prida-
nej hodnoty z faktúr, ktoré ne-
budú nikdy zaplatené. Ide tu 
jednoznačne o  mnohoročné 
špinavé hry našich politikov 
a je úplne jedno, či sú z opo-
zície alebo koalície. Pretože 
kauzy podobné Váhostavu 
sa na Slovensku jednoducho 
nedajú ani spočítať a je aj zby-
točné o nich hovoriť, pretože 
poctivý podnikateľ, ktorý hľa-
dá ochranu pred praktikami 
tzv. podnikateľov, prepoje-
ných na politické strany, polí-
ciu a súdy, jednoducho nemá 
žiadnu šancu. Maximálne prí-

de nielen o hromadu peňazí, 
ktoré v podstate už ani nemá, 
ale aj o nervy a zdravie, ak nie 
o život – to závisí od množst- 
va rozkradnutých miliónov, 
ktoré naopak majú tí, proti 
komu sa chcú brániť... 

O bezzubej legislatíve, ktorá 
už desaťročia vyslovene chrá-
ni podvodníkov a konkurzné 
mafie, je tiež zbytočné hovoriť. 
Veď v tomto štáte na každého 
a jedného, ktorý kradne v stá-
tisícoch či miliónoch eur, si 
netrúfne nikto, pretože všetci 
tušia, že takto kradnúť môže 
len ten, kto má krytie na naj-
vyšších miestach a púšťať sa 
do dopredu prehranej vojny, 
je zbytočné. Pravdy či spra-
vodlivosti sa nedovolá. Táto 
spoločnosť bola totiž po roku 
1989 založená vyslovene na 
nemorálnosti, na rozkrádaní 
spoločného majetku, na malej 
i  veľkej privatizácií, bezuzd- 
nom rabovaní, korupcii, prih- 
rávaní kšeftov, beztrestnosti 
v prípade nesplácania úverov 

bankám. Celý proces demok- 
ratizácie spoločnosti a  roz-
voja trhového hospodárst- 
va pokračoval druhotnou pla-
tobnou neschopnosťou, do-
konale zinscenovanými kon-
kurzmi, exekúciami, krach- 
mi, vývozom nakradnutých 
peňazí do daňových rajov, ale 
aj  sociálnymi samovražda-
mi nielen podnikateľov, ktorí 
prišli o  všetko. Postupne sa 
tento systém rozvinul do pod-
vodných verejných obstará-
vaní, ktoré sú verejné len pre 
hlupákov, nepochopiteľnými 
reštrukturalizáciami a  končí 
neplatením za materiál a prá-
cu, ktorú malí a strední pod-
nikatelia odviedli v prospech 
najväčších, ale aj menších štát-
nych či samosprávnych úra-
dov! Stačí sa opýtať akejkoľvek 
stavebnej firmy na jej skúse-
nosti a človek sa musí rozpla-
kať nad úbohosťou tohto štátu 
a  ľahostajnosťou tých, ktorí 
sú za to zodpovední – našej 
vlády, polície, prokuratúry 

a súdov. To, o čom tu píšeme, 
nie sú konšpiračné teórie, sú 
to všetko verejne známe fakty, 
o ktorých sa už roky hovorí 
v národných i samosprávnych 
parlamentoch, v  médiách, 
v  mestách, obciach, medzi 
ľuďmi. Toto si nikto nevy-
myslel, to sú holé fakty. Čo je 
to za legislatíva, ktorá dovo-
lí podnikateľovi priviesť do 
krachu desať firiem, „vyrobiť“ 
dlhy na nezaplatených fak-
túrach, daniach a  odvodoch 
v  státisícoch eur a  potom si 
založí jedenástu firmu, kto-
rá o  rok opäť skrachuje. Ale 
pán majiteľ je nepostihnuteľ-
ný a podvádza ďalej. Niektorí 
majú aspoň kúsoček svedo-
mia a  odídu do iného štátu, 
ale niektorí majú svedomie 
„vyoperované“ a už týždeň po 
krachu jednej firmy zakladajú 
ďalšiu. A takto to vydržia až 
do dôchodku –  tak načo im 
je platiť nejaké odvody, keď si 
z  takto „zarobených“ peňazí 
môžu užívať a zabezpečiť aj tri 

generácie svojej rodiny? Iste, 
nie každý má na takéto pod-
nikanie „žalúdok“ a väčšina sa 
snaží podnikať zodpovedne. 
V dôsledku takejto deštruk-
tívnej politiky bez morálky 
a zodpovednosti, aká je na 
Slovensku „in“ už dvadsaťpäť 
rokov, sa to vôbec dá? 

Čo sú to za zákony, keď po-
líciu upozorníte na podnika-
teľa, ktorý ukradol státisíce, 
dokonca dáte žalobu na súd, 
predložíte všetky faktúry, dok- 
ladujete každý cent a polí-
cia sucho skonštatuje, že zlý 
úmysel  pánovi podnikateľovi 
nepreukázali a tak je nevinný! 
Peniaze vrátiť nemusí, sad-
núť si do „chládku“ nemusí, 
jedoducho môže beztrestne 
kradnúť ďalej, len mu nikto 
nesmie dokázať zlý úmysel.  
Jeden by neveril, že kradnúť 
sa dá aj s dobrým úmyslom! 
Tým, ktorí museli zaplatiť za 
dodaný tovar, za vykonanú 
prácu, odviesť dane a od- 
vody z peňazí, ktoré nikdy 

Spor budú riešiť mediáciou
Dokončenie z 1. strany
„Nasledovať bude prvé me-

diačné stretnutie, na ktorom 
si obe sporné strany predložia 
požiadavky a  budú diskuto-
vať o  veciach, na ktorých by 
sa mohli zhodnúť. Bude to 
formou brainstormingu a po-
mocou burzy nápadov sa vyt- 
voria rôzne návrhy, z ktorých 
sa vyselektujú tie, na ktorých 
sa zhodnú obe strany. Potom 
sa postupne na jednotlivých 
stretnutiach rozoberie proble-
matika hluku, problematika 
ovzdušia a  ďalšie veci, ktoré 
trápia OZ alebo spoločnosť 

Schüle Slovakia. Na záver 
dôjde k  podpísanáiu doho-
dy,“ informovala mediátorka 
Dagmar Tragalová. Dohodu 
o mediácii privítal aj primá-
tor Popradu Jozef Švagerko. 
„Pred voľbami som sľúbil, že sa 
budeme snažiť tento problém 
riešiť a toto je cesta, ktorú sme 
si zvolili. Je dôležité stretnúť sa 
za okrúhlym stolom a hľadať 
riešenie pre túto lokalitu. Ve-
rím, že tento problém sa bude 
riešiť rozumne, s chladnou hla-
vou a bez emócií,“ uviedol na 
prvom spoločnom stretnutí 
oboch strán primátor.  (mga)

Zlodejov z nás robí chýbajúca morálka a zákony len 

Mať v noci svetlo znamená bezpečnosť
Medzi základné povin-

nosti  samosprávy patrí 
starostlivosť o majetok mes-
ta, ktorý musí neustále zveľa-
ďovať. Takýmto je aj verejné 
osvetlenie, ktorého prevádz-
kovateľom v Poprade je spo-
ločnosť Siemens. „Mesto Po-
prad so spoločnosťou Siemens 
podpísalo zmluvu na údržbu 
a prevádzku verejného osvet-
lenia v roku 2004 na 20 rokov.
Ceny sa ročne na základe tejto 
zmluvy aktualizujú,“ povedal 
Pavol Gašper (na snímke), 
druhý viceprimátor mesta. 

V  čase, keď Siemens pre-
beral správu nad verejným 

osvetlením, bolo v  meste 
okolo štyritisíc svetelných 
bodov a  svietidlá boli osa-
dené ortuťovými výbojkami. 
Tie v pomerne krátkom čase 
nahradili sodíkové výbojky, 
čo viedlo k pomerne slušnej 
úspore elektrickej energie 
oproti ortuťovým výbojkám 
a  táto situácia trvá dodnes. 
Po viac ako desiatich rokoch 
sa ale mesto rozhodlo veno-
vať tejto téme väčšiu pozor-
nosť, pretože v  súčasnosti 
je v Poprade 5 043 svietidiel 
a 12 svetelných križovatiek. 
Verejné osvetlenie však nie 
sú iba výbojky. Do úvahy 

musí brať mesto aj životnosť 
stožiarov, životnosť svietidiel 
a životnosť káblov a elektric-
kých rozvádzačov. Preto chce 
mesto, aj na základe skú-
seností z  iných samospráv, 
vstúpiť do rekonštrukcie ve-
rejného osvetlenia s využitím 
LED svietidiel.

 „Samozrejme postupne, 
pretože život za tie roky prinie- 
sol nové druhy zdrojov a  vo 
viacerých lokalitách by bolo 
možné využiť najmodernejšie 
svietidlá, ktoré majú podstat-
ne nižšiu spotrebu elektri-
ny pri dosiahnutí rovnakej 
úrovne osvetlenia. Okrem 
výraznej úspory energie je 
podstatný ešte jeden faktor. 
Regulácia svietivosti sodí-
kových výbojok je približne 
v rozsahu 30 percent výkonu, 
LED svietidlá sa dajú regulo-
vať v celom rozsahu výkonu. 
Vďaka novým technológiám, 
pri ktorých senzory snímajú 
pohyb na cestách, križovat-
kách a chodníkoch, je možné 
najmä medzi polnocou a tre-
ťou hodinou rannou výkon 
výrazne utlmiť, resp. pri za-
registrovaní pohybu intenzita 
osvetlenia automaticky na-
rastie a po prechode objektu 
zase poklesne,“ vysvetľuje P. 
Gašper a dopĺňa, že výmenu 
nie je možné robiť paušálne 
všade, lebo sú miesta, kde sú 
LED svietidla nevhodné. Ako 

povedal, výmena nebude jed-
noduchá, ak chcú rekonšt- 
rukciu verejného osvetlenia 
robiť cenovo optimálne. Tiež 
nie je možné vymeniť svie-
tidlá na všetkých stožiaroch, 
pretože majú inú priestoro-
vú charakteristiku osvetlenia 
než terajšie a  dôležitý je aj 
rozostup a  výška stožiarov, 
čo nemusí byť vždy vhodné 
a v konečnom dôsledku by sa 
ani veľmi neušetrilo. „Ako ro-
zumný krok sa nám javí sku-
točne zodpovedný a dôsledný 
audit verejného osvetlenia, 
kde sa zmapujú všetky lampy. 
Budeme poznať ich polohu, 
druh svietidla, výkon výbojky 
a úroveň osvetlenia na komu-
nikácii –  požadovanú i  sku-
točnú. Do úvahy zoberieme 
údaje, doplnené o  životnosť 
stožiarov, svietidiel a  káblov 
a na základe auditu sa nám 
ukážu miesta, ktoré možno 
už urgentne potrebujú rekon-
štrukciu. Začneme najkritic-
kejšími úsekmi, pretože mať 
v noci svetlo, znamená vyššiu 
bezpečnosť pre občanov,“ po-
vedal viceprimátor a  podľa 
jeho názoru optimálnu cestu 
zvolili v  Prešove. Spočítali 
svietidlá, zrátali výkon, vy-
násobili počtom hodín, ktoré 
majú svietidlá svietiť a vedelo 
sa, že toto môže byť maxi-
málna spotreba el. energie.

 Pokračovanie na 6. strane

Nájdite za 
mňa náhradu
Jednou  z  prvých  správ, 

ktoré ma prebrali po veľko-
nočnom švitorení, bol hum-
bug okolo  reportáže Mare-
ka Vnenčáka vo večernom 
spravodajstve jeho zamest-
návateľa. „Počula si? Musel 
zrušiť  svoj  profil,  ľudia mu 
nadávali...“  Reportáž  som 
si  musela  pozrieť  niekoľ-
kokrát,  aby  som  si  aspoň 
zbežne  vedela  predstaviť, 
čo vôbec divákov mohlo tak 
popudiť. 
Bol  tam  lekár,  ktorý  na 

prvý  pohľad  nebol  celkom 
v poriadku. Jednou z prvých 
jasných viet, ktorú bol pán 
doktor  schopný  povedať, 
bolo  „...však  mi  dajte  fú-
kať...“ Cítil sa tak uvoľnene, 
že si pred kamerou zapálil. 
Nič nerobil proti svojej vôli. 
Filmári  ho  nasledovali  len 
v  ordinácii  a  čakárni,  čo 
sú verejné miesta. A čo by 
nás  všetkých  malo  trápiť, 
odznelo  po  odchode  poli-
cajtov, keď dychová skúška 
všeobecného  lekára  bola 
negatívna.  Ukázalo  sa, 
že  doslova  volá  o  pomoc. 
Starý, chorý muž už jedno-
ducho  nevládze  pracovať. 
Ani  nechce.  Silné  bolesti 
tlmí  ešte  silnejšími  liekmi 
a  reportéra  pred  národom 
dokonca vyzval, aby zaňho 
našiel náhradu.
Z  malého  anonymného 

uštipnutia  sa  stala  náhle 
strhnutá náplasť, ktorá ob-
nažila hnisavú ranu. Najmä 
v  regiónoch  je  nedostatok 
nielen  odborných,  ale  aj 
všeobecných lekárov. Pred-
stavím si, koľkých poznám 
a viac ako polovica je dávno 
v dôchodkovom veku. Mladí 
lekári nie sú systémom mo-
tivovaní, vybrať si „kariéru“ 
všeobecného  lekára,  hoci 
v  iných  členských  štátoch 
je  práve  všeobecný  lekár 
najrýchlejším a najúprimnej-
ším spojivom so systémom 
zdravotnej  starostlivosti. 
Veď práve všeobecný lekár 
by mal mať k svojmu pacien-
tovi čo možno najosobnejší, 
najdlhší a najbližší vzťah.
Nech už sú problémy sta-

rého lekára akékoľvek, mali 
by byť dôvodom na ukonče-
nie jeho zjavného nepohod-
lia v práci. Je predsa súčas-
ťou systému, kde sa prísne 
sledujú čísla, bodujú a pre-
plácajú  úkony,  kontroluje 
hygiena a iné platné normy. 
Tak prečo tento systém nie 
je schopný pomôcť  lekáro-
vi, o ktorého problémoch si 
už vraj aj vrabce na streche 
čvirikali?
A čo ja, ako pacient? Vy-

meniť  všeobecného  lekára 
je právo, ktoré nám garan-
tuje  Európska  charta  práv 
pacientov. No máme ho vô-
bec, keď z rôznych dôvodov 
nemôžeme  zmeniť  lekára, 
ktorý  už  zjavne  ordinovať 
nevládze? Aj pacient je však 
súčasťou  rovnakého  sys-
tému čísel a v podstate ho 
prostredníctvom zdravotné-
ho  poistenia  živí.  Preto  je 
prinajmenšom zvláštne, že 
pre  väčšinu  divákov  tejto 
naturalistickej  reportáže  je 
najväčším problémom prá-
ve lekárovo „fúkanie“.
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Úspech Gašperovho mlyna 
Hodnotenie  reštaurácií  časopisu TREND za  rok 2015 

prinieslo mimoriadne úspechy pre Gašperov mlyn v Bati-
zovciach. „Na naše veľké potešenie sme získali plný po-
čet, teda 5 hviezdičiek, čo nás zaradilo na 2. až 6. miesto 
rebríčka reštaurácií z celého Slovenska, ktoré sa do tohto 
hodnotenia zapájajú. Šéfkuchár Michal Škorec obhájil svoj 
minuloročný titul TREND TOP šéfkuchár a naša somelierka 
Slavomíra Gašperová po prvý raz získala titul TREND TOP 
somelier,“ informovali z batizovského zariadenia.

Skialpinistická  sezóna  v 
TANAPe skončila. Do vyso-
kohorského prostredia majú 
od  dnes,  15.  apríla,  zákaz 
vstupu  už  aj  skialpinisti  a 
horolezci  organizovaní  v 
horolezeckých zväzoch. Vy-
sokohorské prostredie bude 
uzatvorené až do 15.  júna, 
dokedy platí sezónna uzáve-
ra turistických chodníkov. 
Dôvodom obmedzenia po-

hybu  turistov na  lyžiach vo 
vyšších polohách národného 
parku je ochrana prírody. Po-
rušenie zákazu trestá lesná 
stráž a stráž ochrany prírody 
blokovou  pokutou  vo  výš-
ke 66 eur a vrátením turistu 
späť  bez  dosiahnutia  cieľa 
vysokohorskej túry.
Viac  informácii  na  www.

lesytanap.sk/návšetvný po-
riadok TANAPu.

V  Poprade  sa  od  apríla 
uskutočnili zmeny v doprave 
na uliciach na sídlisku Juh. 
Od  1.  apríla  došlo  k  zjed-
nosmerneniu strednej časti 
Tomášikovej  ul.,  v  smere 
od  bytového  domu Chróm 
k bytovému domu Polónium. 
Vjazd motorových  vozidiel 
je z križovatky pri bytovom 
dome Topľa a výjazd križo-
vatkou pri Toryse. 
Jednosmernými sa od 4. 

apríla stali aj Ulice Bajkalská 

a Pavlovová. Vjazd  je  cez 
Pavlovovu  okolo  bytového 
domu Antimón  a  pokraču-
je  cez  Bajkalskú  ul.  okolo 
bloku Argón. Jednosmerná 
cesta končí v križovatke Ulíc 
Ústecko–Orlická - Bajkalská 
pri  bytovke  Hélium.  Zme-
ny  na  sídlisku  majú  viesť 
k zlepšeniu dopravnej situá-
cie a motorové vozidlá budú 
môcť parkovať pozdĺžne na 
ceste bez porušovania dop- 
ravných predpisov.

Polícia  informuje motoristickú  verejnosť  o čiastočnej 
uzávierke na diaľnici D1 Mengusovce - Jánovce. Z dô-
vodu realizovania stavebného objektu vegetačná clona proti 
klamlivým svetlám bude od 7. apríla do 30. júna 2015 uzat- 
vorený pravý odstavný pruh (v km 503,800 – 504,940). 
Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Prešove informu-

je o čiastočnej uzávierke diaľnice D1 Prešov - Budimír 
z dôvodu realizácie prác stavby: Diaľnica D1 Prešov – Bu-
dimír a privádzač D1 Prešov, zvýšenie bezpečnosti dopravy 
na diaľniciach a rýchlostných cestách od 8. apríla do 11. 
septembra 2015 v úsekoch a čiastkových termínoch: od 
8. 4. do 22. 4. 2015 (km 588,045 - 588,545 a km 591,529 
– 594,465), od 31. 5. do 14. 6. 2015 (km 588,545 – 591,529 
a km 594,465 – 597,627), od 23. 7. do 6. 8. 2015 (km 
597,627 – 600,800), od 23. 4. do 30. 5. 2015 (km 588,045 
– 588,545 a km 591,529 – 594,465), od 15. 6. do 22. 7. 
2015 (km 588,545 – 591,529 a km 594,465 – 597,627) a od 
7. 8. do 11. 9. 2015 (km 597,627 – 600,800). 
Z týchto dôvodov polícia žiada vodičov, aby pri prejazde 

spomínanými úsekmi zvýšili opatrnosť.

Uzávierky diaľnice

Skiaplnistická sezóna skončila

Zmeny v doprave na sídlisku Juh
Záchranári 

v akcii
Veľká noc na horách. 

Počas  tohtoročných  veľko-
nočných  sviatkov  vládlo  na 
horách  nie  veľmi  priaznivé 
počasie.  Do  hôr  sa  vráti-
la  zima,  intenzívne  snežilo 
a fúkal silný nárazový vietor, 
ktorý  v nárazoch dosahoval 
až silu víchrice. Vo vysokých 
polohách sa vytvorilo zvýše-
né lavínové nebezpečenstvo, 
3. stupeň z 5–dielnej stupni-
ce.  Vzhľadom  na  túto  sku-
točnosť,  počas  veľkonočnej 
soboty záchranári oblastného 
strediska HZS vo Vysokých 
Tatrách vykonali preventívny 
odstrel  lavíny  v  Lomnickom 
sedle, ktorý ukázal, že sne-
hová  pokrývka  je  stabilná 
a  neohrozuje  lyžiarsku  trať. 
V skorých ranných hodinách 
v  nedeľu  bol  vykonaný  od-
strel aj v Západných Tatrách 
–  Spálenom  žľabe,  ktorý 
uvoľnil  lavínu  s  dĺžkou  asi 
1  km,  priemernou  výškou 
1 m a šírkou nánosu približne 
350 m . Samotná výška ná-
nosu dosahovala v priemere 
2 metre.
Aj  napriek  nepriaznivým 

podmienkam  prišlo  počas 
Veľkej noci do hôr množstvo 
návštevníkov. Svoje  aktivity 
však  prispôsobili  aktuálnym 
podmienkam, čo sa v značnej 
miere odzrkadlilo aj v relatív-
ne nízkej úrazovosti. „Celko-
vo záchranári HZS od 2. do 
7. apríla ošetrili 37 úrazov ly-
žiarov v jednotlivých stredis-
kách a záchranári oblastného 
strediska HZS vo Veľkej Fatre 
pomáhali aj turistke, ktorá si 
pri zostupe z túry na turistic-
kom chodníku na Smrekovicu 
poranila nohu. Najviac úrazov 
sme zaznamenali v Nízkych 
Tatrách a Veľkej Fatre,“ infor-
movala HZS.
V  horských  oblastiach  aj 

naďalej  vládne zimné poča-
sie.  Vo  Vysokých  a  Západ-
ných  Tatrách  v  nadmorskej 
výške nad 1 800 m n. m. pre-
trváva zvýšené  lavínové ne-
bezpečenstvo  -  3.  stupeň, 
v polohách do 1 800 m n. m. 
a  v  ostatných  horských  ob-
lastiach trvá mierne lavínové 
nebezpečenstvo. Tendencia 
lavínového nebezpečenstva 
je  pri  oteplení  a  prípadnom 
ďalšom snežení stúpajúca! 

Skialpinistov zachraňoval 
vrtuľník.  V  piatok  popolud-
ní prijalo operačné stredisko 
tiesňového volania  HZS dve 
žiadosti  o  pomoc  z  Veľkej 
Studenej doliny. Nezávisle od 
seba sa zranili  český a slo-
venský  skialpinista.    Obaja 
mali poranenú dolnú konča-
tinu  a  neboli  schopní  ďalej 
pokračovať samostatne. Pre 
dobré letové podmienky bola 
o súčinnosť požiadaná VZZS.

Uvoľnený kameň príči-
nou pádu horolezca.  HZS 
kontaktovali  v  nedeľu  cez 
tiesňovú  linku 112 slovenskí 
horolezci. Požiadali o pomoc 
pre  kamaráta,  ktorý  počas 
výstupu  na Hrubý  vrch  nad 
Furkotskou  dolinou  spadol. 
Príčinou  pádu  43-ročného 
Slováka bol uvoľnený kameň. 
Horolezec si pádom do žľabu 
zranil hlavu a dolné končati-
ny. Záchrannej akcie sa zú-
častnila posádka VZZS, ktorá 
spustila ku pacientovi záchra-
nára HZS a   lekára. Pacient 
bol po ošetrení transportova-
ný do nemocnice v Poprade.

Zmodernizovaná pokladnica
val vedúci organizačného 
odboru MsÚ v Poprade Emil 
Kostelničák. S rovnakým cie-
ľom bude jeden bezhotovost-
ný terminál na úhradu daní 
a poplatkov inštalovaný aj na 
pracovisku kancelárie prvého 
kontaktu vo vestibule MsÚ. 

V  najbližších dňoch bude 
samospráva distribuovať roz-
hodnutia na zaplatenie miest-
neho poplatku za komunálne 
odpady a  drobné stavebné 

odpady. Občania, ktorí sa 
rozhodnú pre platbu v pok- 
ladnici MsÚ, v záujme rých-
leho vybavenia by mali pred-
ložiť doručené rozhodnutie 
s vyznačeným čiarovým kó-
dom, ktorý umožňuje rýchle 
a presné spracovanie platieb. 
Pokladnica Mestského úradu 
v Poprade je otvorená v pon-
delok, utorok a štvrtok od 7. do 
15.30 h, v stredu od 7. do 16. 
h a v piatok od 7. do 15. h.

Mesto Poprad sprístupnilo 
zmodernizované a rozšírené 
pracovisko pokladnice v bu-
dove MsÚ. Pokladnica umož-
ňuje platbu v hotovosti aj bez-
hotovostne prostredníctvom 
POS terminálov a  sídli na 
prízemí bloku A, v kancelárii 
č. dv. 007. Príprava nových 
priestorov trvala tri týžd-
ne a takmer všetky stavebné 
práce a  úpravy zrealizovala 
samospráva vo vlastnej réžii. 
Vstavaný nábytok bol zabez-
pečený dodávateľsky na zák-
lade prieskumu trhu.

Pokladnica má k dispozícii 
spolu 4 pracoviská. Na troch 
z nich je možné platiť hoto-
vosťou i bezhotovostne, jedno 
pracovisko je určené len na 
hotovostné platby. „Zámerom 
modernizácie bolo zvýšiť rých-
losť vybavovania stránok a za-
bezpečiť zodpovedajúci kom-
fort pre klientov, predovšetkým 
v období zvýšeného náporu na 
pracovisko, teda v čase úhrad 
daní a  poplatkov,“ informo-

nevideli a ani nikdy neuvidia, 
sa môže smiať do očí a kúpiť 
si ďalší domček, najnovší mo-
del autíčka či zaplatiť luxusnú 
dovolenku. 

Výsledkom nemorálnosti 
spoločnosti, ktorá také niečo 
dovolí je, že sa ďalej kradne 
sofistikovanejšie a keďže štát 
už nemá z čoho napĺňať štát-
nu kasu a plniť si svoje základ-
né funkcie, pretože sa väčšina 
verejných zdrojov rozkradne, 
vŕši sa na tých najzraniteľnej-
ších – znižuje výdavky na zdra-
votníctvo, školstvo, sociál- 
nu oblasť. A  vláda ide „po 
krku“ zamestnancom, ktorí 
žijú z pár stoviek eur, malým 
a  stredným podnikateľom, 
ktorých daňovým a odvodo-
vým zaťažením neúprosne do-
stáva na kolená. Veď len v mi-
nulom roku zaniklo takmer 50 
tisíc podnikateľských subjek-
tov, ktoré zo svojho podnika-
nia zabezpečovali celé rodiny 
svoje i svojich zamestnancov. 
A tu nás ktosi kŕmi rozpráv-

kami, o koľko viac štát vybral 
na daniach a aké sú efektívne 
opatrenia v  oblasti vymáha-
nia daní! Ale čích? Koľkým 
podvodníkom, dlhujúcim na 
daniach a  odvodoch zhaba-
la majetky, koľkí z nich sú vo 
väzeniach? A pritom obyčaj-
nému živnostníkovi, ak má 
nedoplatok 2,50 € napríklad 
v sociálnej poisťovni, okamži-
te hrozia exekúciou a za omeš-
kanie výkazu mu príde pokuta 
60 €! To je normálne? Tu tre-
ba dodať, že z daní občanov, 
malých a stredných podni-
kateľov sa už roky vo veľkom 
„futrujú“ zahraniční investori 
rôznymi finančnými stimul-
mi a k tomu im „pridajú“, ako 
čerešničku na torte, daňové 
úľavy. To ako chcú, naša vláda 
a parlament, vyriešiť jedným 
mimoriadnym zasadnutím  
k Váhostavu všetok tento slo-
venský marazmus? Chlapci, 
do volieb, ani tých o dvadsať 
rokov, to nestihnete...   
 Ľ. Rešovská 

pre chudobných

Samosprávy rozhodujú v súlade so zákonom
Na prelome marca a apríla 

sa v hoteli Autis konala dvoj-
dňová konferencia Regionál-
neho vzdelávacieho centra 
– združenia obcí v Štrbe, kto-
ré v našom regióne vzdeláva 
zamestnancov samosprávy 
už 22 rokov. V zmysle stanov 
sa konferencie konajú každé 
dva roky. Raz za štyri roky, po 
skončení funkčného obdobia 
starostov, sa konajú aj voľby 
do rady RVC a kontrolnej ko-
misie, pretože viacerí staros-
tovia, ktorí sú aj členmi or-
gánov RVC, už vo funkciách 
nepokračujú. 

Predsedníčkou rady sa na 
ďalšie štyri roky stala PhDr. 
Desana Stromková, starostka 
obce Veterná Poruba a pred-
sedníčkou kontrolnej komisie 
Mgr. Jana Gazdičová, starost- 
ka obce Liptovská Porúbka.

Ako nás informovala Da-
nuša Beláková, tajomníčka 
RVC, v  rámci prvého dňa 
si takmer stovka starostov 
a primátorov z podtatranské-
ho regiónu vypočula správu 
o činnosti a správu kontrolnej 
komisie o hospodárení. „Vo 
voľbách boli viacerí starosto-
via vo funkciách orgánov cen-
tra potvrdení, ale zvolení boli 
i noví starostovia a starostky, 
čomu som veľmi rada, pretože 
postupnou obmenou orgánov 
centra sa zachová kontinuita 
a tým aj kvalita našej činnos-
ti, ktorá je prijímaná pozitív-

ne,“ uviedla na margo volieb 
D. Beláková a dodala, že po 
skončení funkčného obdobia 
v samospráve poďakovali bý-
valým členom za vykonanú 
prácu.

Ako bolo konštatované 
v správe o činnosti, je zaráža-
júce, že niektoré obce neprí-
du na školenia celé funkčné 
obdobie a sú obce, ktoré ne-
vynechajú ani jedno školenie. 
Aj to je, podľa Belákovej, vý-
povedná hodnota toho, ako 
zodpovedne pristupujú sta-
rostovia k  spravovaniu veci 
verejných. 

„Neviem si predstaviť praco-
vať bez informácií sprostred-
kovaných odborníkmi. Ako 
v  obciach dokážu pochopiť 
„pokrútené“ paragrafy a záko-
ny, ktoré neraz odporujú jeden 
druhému. Napríklad použi-
tie rezervného fondu. Zákon 
o  rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy stano-
vuje, na čo môžeme použiť 
rezervný fond a ako sa tvorí. 
Celý prebytok hospodárenia 
musíme odviesť do mimoroz-
počtových peňažných fondov, 
aby sa nepoužili na bežné 
výdavky. Zákon spresňuje, čo 
na čo ho môžeme v  ďalšom 
období použiť. Na kapitálové 
výdavky, na splátku úverov, 
môžeme platiť náhradu škody, 
ktorá vznikla v mimoriadnych 
situácii, alebo na mimoriadne 
situácie a podobne. V zákone 

o obecnom zriadení, čo je naša 
základná norma sa hovorí, že 
prebytok hospodárenia môže-
me dať do mimorozpočtových 
peňažných fondov alebo do 
rozpočtu obce na ďalšie obdo-
bie. Čiže, legislatívci by si mali 
„utriasť“, čo od nás vlastne 
chcú,“ uviedla a spresnila, že 
takýchto protikladov nájde-
me viac a aj v jednom zákone 
jedno ustanovenie odporuje 
druhému. Pritom samosprá-
ve nemá kto vysvetliť, ako 
sú tieto ustanovenia vlastne 
myslené. „Keď sa pýtame na 
ústredných orgánoch samo-
správy, po veľkej biede nám 
pošlú vysvetlenie, ale pos- 
ledná veta vždy znie – že nie 
sú oprávnení vykladať zákon, 
ten môže vykladať len najvyš-
ší súd. Najvyšší súd nám zase 
povie, že súdy sú nezávislé or-
gány a nie sú oprávnení vykla-
dať zákony. Takže, ak chceme 
zistiť, ako to naši zákonodar-
covia mysleli, musíme dať ža-
lobu a v tom prípade rozhod-
ne najvyšší súd. Práve v týchto 
prípadoch, keď zákony nie sú 
jednoznačné, nie sú transpa-
rentné, nemá nám kto k ním 
urobiť výklad, slúžia tieto 
školenia, pretože potom všet-
ko zostáva na tom chudákovi, 
úväzkovom starostovi a jednej 
pracovníčke úradu, aké stano-
visko zaujmu,“ povedala D. 
Beláková. 

 Pokračovanie na 6. strane
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Prečo nie 
verejná súťaž?

Je veľa príkladov v  tejto 
spoločnosti, keď sa postu-
pom času dozvieme, že sa 
„niekto“ obohatil na úkor štá-
tu, mesta, či iného subjektu, 
ale málokedy sa k nám dosta-
nú reálne čísla. Jeden takýto 
príklad sa mi však naskytol 
po zahliadnutí ponuky ne-
menovanej popradskej rea- 
litnej kancelárie. Ponuka je 
o predaji stavebného pozem-
ku v Poprade-Veľkej, na Ul. 
nová, o výmere 2 860 m2, pri-
čom cena za m2 je 97 eur, teda 
celkovo za celý pozemok si 
majitelia pýtajú 277 420 eur. 
Na tom by nebolo nič zlého 
či zaujímavého, keby tento 
pozemok v nedávnej minu-
losti nepatril mestu. Práve 
tento pozemok využívali 
žiaci ZŠ v Poprade-Veľkej na 
svoje školské i mimoškolské 
aktivity, nehovoriac o  tom, 
že tento pozemok bol za so-
cializmu vyvlastnený. 

Prejdime ale k meritu veci. 
Vtedajší primátor mesta 
Danko, spoločne so svoji-
mi prisluhovačmi, ktorých 
sme mali možnosť vídať 
spokojne sa usmievať na ta-
buli vo vestibule mestského 
úradu (a  poniektorí sú tam 
doteraz), tento pozemok 
podľa údajov webovej strán-
ky www.poprad.sk predali 
v roku 2009 za sumu určenú 
znalcom Ing. Miroslavom 
Bodym. Ten sa kombinova-
nou metódou dostal k sume 
122 207,80 eur, čo bolo 
42,73 eur/m2. Suma sumá-
rum -  rozdiel predstavuje 
155 212,20 eur v neprospech 
mesta. 

K  výslednej sume sa do-
pracujeme samozrejme za 
predpokladu, že pozemok 
predajú za nimi požadovanú 
cenu! Vie mi niekto povedať, 
prečo mesto na predaj tohto 
pozemku nevypísalo verejnú 
súťaž a mestskú kasu neobo-
hatilo o dvojnásobok sumy, 
za ktorú ho predalo súčasné-
mu majiteľovi? Len málokto 
dnes uverí, že tí, ktorí takýto 
„výhodný predaj“ odsúhlasi-
li, na tom neprofitovali. Veď 
prečo by to ináč robili? To 
sa naozaj mesto potrebovalo 
tohto verejného priestranst- 
va, ktoré využívali deti, 
urýchlene zbaviť za takú ne-
výhodnú sumu? (dlb)

Minister obrany Martin 
Glváč, náčelník Generálne-
ho štábu Ozbrojených síl SR 
generálporučík Milan Ma-
xim a mesačník Ministerstva 
obrany SR OBRANA vyhlasu-
jú pre žiakov základných škôl 
14. ročník výtvarnej súťaže 
Deti maľujú vojakov. Účast-
níci súťaže zašlú svoje práce 
spolu so spiatočnou adresou, 
adresou školy, telefónnym 
kontaktom a  dátumom na-
rodenia najneskôr do 7. má- 
ja 2015 na adresu: Redakcia 
OBRANA, Kutuzovova 8, 832 
47 Bratislava. 

Autori najlepších prác 
v  kategórii mladších a  star-
ších žiakov získajú hodnotné 
ceny. Ich práce budú uverej-
nené na rezortnej interneto-
vej stránke.

Deti maľujú 
vojakov Výstava fotografií Alfréda Grosza

Pri príležitosti 130. výro-
čia narodenia prof. Alfréda 
Grosza Múzeum v Kežmarku 
pripravilo ojedinelú výstavu 
fotografií z  jeho produkcie. 
Vo výstavnej sieni na Ulici 
MUDr. Alexandra v Kežmar-
ku je inštalovaných okolo 200 
originálov, ale aj kópií jeho fo-
tografickej tvorby. Výstava sa 
radí medzi jedinečné nielen 
tým, že zachytáva unikátne 
zábery tatranskej prírody, in-
teriéru a exteriéru lýcea, rôz-
nych zákutí spišských miest 
a obcí, etnografie, ale i  tým, 
že doposiaľ v takomto rozsa-
hu nebola nikde prezentova-
ná. „Profesora Grosza netreba 
Kežmarčanom veľmi predsta-
vovať, avšak málokto vie, že 
bol aj skvelý fotograf. So svoji-
mi fotografiami sa zúčastňoval 
na rôznych výstavách. Dnes 
je nám známe, že fotografia 
bola pre Alfréda Grosza nielen 
učebná pomôcka, ale zároveň 
bola možnosťou zachytiť neo-
pakovateľné zážitky a momen-
ty z tatranskej prírody, zo ži-
vota ľudí, ale aj zo spoločných 
chvíľ so študentmi,“ povedala 
riaditeľka Múzea v Kežmarku 
Mgr. Erika Cintulová na ver-
nisáži výstavy. 

Jeho život bol previaza-
ný s mládežou, s  ich výcho-
vou, vzdelávaním, ale i  s 
poznávaním a  objavovaním 
krás Spiša, ktorý na základe 
množstva fotografií a doku-

mentov miloval. Na výstave 
sú prezentované fotografie 
rôznych žánrov. Bohaté ve-
domosti a  zážitky odovzdá-
val nielen prostredníctvom 
publikačnej činnosti, ale i na 
prednáškach, ktoré obohaco-
val premietaním diapozitívov 
a  fotografií, ktoré sám zho-
tovoval. „O tom, aký široký 
tematický okruh zahŕňa fotog- 
rafická tvorba, sa môžeme 
dozvedieť z  jeho pozostalosti. 
Predpokladáme, že veľká časť 
ekranických materiálov prof. 
Grosza sa nachádza v súkrom-
nom vlastníctve jeho bývalých 
študentov. Môžeme sa však 
oprieť o archívne a muzeálne 
fondy, ktoré sú v obdivuhodne 
dobrom stave a pomerne dobre 
zastúpené aj v našom múzeu,“ 
konštatovala Erika Cintulová. 

Výstava významného pe-
dagóga, historika, horolezca, 
spisovateľa, milovníka Ta-
tier a fotografa prof. Alfréda 
Grosza zachytáva snímky 
z roku 1910, ktoré sú prvou 
sériou diapozitívov s asi 100 
obrázkami, s  ktorými ro-
bil prvé prednášky. Po 1. sv. 
vojne pribudli snímky Vy-
sokých a  Západných Tatier, 
Zem a  Ľud Spiša, Belianska 
kvapľová jaskyňa a Kežmar-
ské gymnázium. Každá fo-
tografia je na zadnej strane 
ručne ceruzou označená, 
kedy a kde vznikla. Múzeum 
v Kežmarku disponuje fotog- 

rafickým materiálom, ruko-
pismi a  v menšom počte aj 
publikáciami. Najrozsiahlejší 
fond tvoria ekranické mate-
riály –  fotografie, sklenené 
pozitívy a  negatívy. „Tieto 
čierno-biele zábery sú dôka-
zom hlbokého estetického citu, 
vnímania a talentu A. Grosza. 
Právom si zaslúži, aby sa sta-
li podkladom pre samostatnú 
výstavu, ktorá si nepochybne 
našla svoje miesto v umelec-
kých kruhoch,“ dodala Erika 
Cintulová. Veľká časť fotogra-
fií nie je v súčasnosti identi-
fiková . Podľa Cintulovej ide 
hlavne o zábery, na ktorých 
sa nachádza profesor s nezná-
mymi osobami. Na mnohých 
je v  spoločnosti študentov 
a priateľov. A práve návštev-
níci výstavy tam môžu nájsť 
samých seba, alebo svojich 
blízkych. Medzi najvzácnej-
šie zbierkové predmety patria 
interiérové zábery z budovy 
lýcea. Značná časť jeho po-
zostalosti sa nachádza v Štát-
nom archíve v Levoči, ale aj 
v Technickom múzeu v Koši-
ciach. Väčšinou ide o zábery 
z Belianskej jaskyne. Profesor 
Alfréd Grosz zanechal kus 
kultúrneho bohatstva a prost- 
redníctvom výstavy sa dostá-
va do povedomia širokej ve-
rejnosti aj v súčasnosti. Alfréd 
Grosz sa narodil 26. augusta 
1885 a zomrel 1. marca 1973. 
 (pks)

Návštevníci  môžu konfrontovať minulosť so súčasnosťou. 
Vďaka A. Groszovi si uvedomia, ako plynie čas.

Krajská scénická žatva 2015
Záver minulého týždňa 

patril podujatiu, ktoré má 
dlhoročnú tradíciu. V Mest-
skom divadle v  Levoči sa 
po roku opäť stretli víťazi 
okresných prehliadok nepro-
fesionálneho divadla z  Pre-
šovského kraja, aby bojovali 
o  postupy na celoslovenské 
prehliadky. Organizátormi 
boli Prešovský samosprávny 
kraj, Podtatranské osvetové 
stredisko v Poprade, Mestské 
kultúrne stredisko v  Levoči 
a mesto Levoča. Krajská scé-
nická žatva priniesla množst- 
vo prekvapení. „Porota sa 
zhodla, že tento rok bola 
Krajská scénická žatva plná 
tvorivých diel zo základných 
umeleckých škôl, čo je veľmi 
pozitívne. Rastie nová gene-
rácia hercov a upevňuje sa tak 
záľuba v divadelnom umení. 
Porota konštatovala, že reži-
sérske posuny u niektorých DS 
sú až nadmieru pozitívne,“ 
povedala Zuzana Nováko-
vá, organizátorka podujatia 
z Podtatranského osvetového 
strediska v Poprade. 

Na Scénickej žatve sa preds- 
tavilo 9  súborov s  98 súťa-
žiacimi v 14 predstaveniach. 
Pre technické problémy sa 

dva divadelné súbory súťa-
že nezúčastnili. V kategórii 
Divadlo mladých 1. miesto 
s  postupom na celosloven-
skú súťaž obsadilo DS Trma 
Vrma, ZUŠ pri Spojenej škole 
Letná, Poprad: V tichu, Ča-
kanka (réžia: A. Váradyová), 
2. miesto: DS TOTE TAM 
zo ZUŠ A. Cígera z  Kež-
marku: Kým si po nás príde 
Zubatá (  réžia: E. Šavelová) 
a 3. miesto patrilo DS Trma 
Vrma: V  tichu (réžia: A.Vá-
radyová). Kategória Divadlo 
dospelých pre deti: 1. miesto 
obsadil DS RAMAGU zo 
Spišskej Starej Vsi: Goralské 
rozprávky (réžia: M. Novák, 
D. Kubáň), 2. miesto pripadlo 
ZUŠ Kežmarok DS TOTE 
TAM: Kde sa dvaja bijú, 
tam...(réžia: E. Šavelová) a 3. 
miesto obsadil DS Šťastlivec, 
ZUŠ Poprad: V divadle (ré-
žia: Z. Krupková). Kategória 
Divadlo dospelých: 1. miesto 
získal DS COMMEDIA Pop- 
rad: Zápisky dôstojníka 
Červenej armády (réžia: V. 
Benko) a na druhom mieste 
skončil DS Theatrobalans zo 
Spišskej Belej: Trúchliaci po-
zostalí (réžia: M. Novák, D. 
Kubáň).  (pkr)

Pozitívne výsledky na cestách
Opatrenia polície počas veľ-

konočných sviatkov priniesli 
na cestách pozitívne výsledky. 
Počet nehôd klesol o tretinu 
a znížil sa aj počet následkov 
na živote a zdraví. „Počas šty-
roch dní, od 3. do 6. apríla po-
lícia zaznamenala 96 doprav-
ných nehôd, čo je v porovnaní 
s minuloročnými veľkonočný-
mi sviatkami o 36 menej a o 32 
menej ako rok predtým. Ťažko 
sa zranilo desať osôb a ľahko 

41. Od začiatku tohto roka do 
nedele 5. apríla na následky 
dopravných nehôd doposiaľ 
doplatilo životom 38 vodičov 
a  spolujazdcov, 17 chodcov, 
jeden cyklista a  dvaja moto-
cyklisti. Celkovo došlo na slo-
venských cestách k 3 020 dop- 
ravným nehodám, čo je o 53 
menej ako v rovnakom období 
minulého roka,“ informovala 
Denisa Baloghová, hovorkyňa 
Prezídia PZ.  (pkr)



5Podtatranský Kuriér | www.podtatransky-kurier.skZAUJÍMAVOSTI
Pozvánky

Drak sa vracia
V kaviarni a čajovni U vlka 

v  Starom  Smokovci  preds- 
taví  dnes  podvečer  Žofia 
Fridrichová  dielo  Dobrosla-
va Chrobáka Drak sa vracia. 
Podujatie  sa  koná  v  rámci 
cyklu o slovenskej lyrizovanej 
próze. V utorok 22. apríla po-
zýva zariadenie na stretnutie 
s  Lenkou  Proškovou,  ktorá 
bude hovoriť o čínskych čer-
vených čajoch a tri ponúkne 
v ochutnávke. Podujatia zač- 
nú o 18. h. Vstupné 2 €, re-
zervácie na uvlka@kaviare-
nacajovnauvlka.sk, t. č. 0908 
704 412.

Rozprávkový víkend
V Nestville parku v Hniezd- 

nom  je od 16. do 19. apríla 
Rozprávkový víkend. Víkend, 
pripravený pre deti  v duchu 
rozprávok,  prehliadky  his-
torickej  časti  expozícií  pre 
najmenších s  rozprávkovým 
nádychom a na konci ešte di-
vadelná rozprávka.

Camille Claudel 1915
Kinoklub Film Europe uvedie 

v Tatranskej galérii v Poprade 
vo štvrtok 16. apríla o 19. h 
francúzsku  drámu  Camille 
Claudel  1915  (do  15  rokov 
nevhodné),  ktorá získala na 
MFF Berlín 2013 nomináciu 
na cenu Zlatý medveď.

Perníková chalúpka
V  hoteli  Atrium  v  Novom 

Smokovci sa v piatok 17. aprí-
la o 19. h uskutoční kurz výro-
by drôtených šperkov s Ivou 
Figovou  (cena  12  €).  V  so-
botu o 17. h v hoteli vystúpi 
Bábkové divadlo Ofina z Ru-
žomberka  s  predstavením 
Perníková chalúpka. Vstupné 
deti 3,50 €, dospelí 5,50 €.

Salome
Tanečné divadlo ATAK vys- 

túpi v Dome kultúry v Popra-
de v piatok 17. apríla o 19. h 
 s príbehom Salome. Vstupné 
6 €, predpredaj Mestské infor-
mačné centrum Poprad, t. č. 
052/772 17 00.

Pálenica Borisa Filana
Mestské kultúrne stredisko 

Kežmarok  pozýva  v  piatok 
17. apríla o 19. h na Pálenicu 
Borisa Filana na cestách. Bo-
ris Filan prichádza so svojimi 
zážitkami  z  ciest  po  svete, 
so spomienkami na mladosť 
a  zábavnými  príbehmi  svo-
jej rodiny. Hosťom programu 
je Oliver  Filan. Otec  a  syn, 
ktorí spolu cestovali po Ame-
rike, Rusku, Austrálii, Maro-
ku a každý zvlášť po Južnej 
Kórei.

Program  
Spišského divadla

Spišské divadlo v Sp. Novej 
Vsi  pozýva  na  tieto  preds- 
tavenia  -  piatok  17.  apríla 
o 19. h J. Barč-Ivan: Mastný 
hrniec (vstupné 5 €), nedeľa 
19. apríla o 16. h M. Gerbo-
cová  (na  motívy  rozprávok 
bratov  Grimovcov):  Snehu-
lienka  a  sedem  trpaslíkov  
(2 €), utorok 21. apríla o 10. h 
J.  Mokoš:  Jánošík  alebo 
pravda  je  len  jedna  (pre 
dôchodcov  zo  Sp.  Novej 
Vsi  a  okolia  –  3  €),  streda  
22. apríla o 19. h (Štúdio SD) 
G. B. Shaw: Don Juan v pekle 
(2 €).

Bábkové divadla
V Ľubovnianskej  knižnici 

v Starej Ľubovni je inštalova-
ná výstava Bábkové divadla. 
Bábky  a  divadla  zo  zbierky 
manželov Bauerových môže-
te vidieť do 25. apríla.

Hovorí sa, že ružou povieš všetko, 
no odkiaľ vlastne pochádza a ako sa k nám dostala?

Je tu jar, svet je farebnejší a v nejednom z nás sa prebúdza chuť sadiť, 
ovoniavať a skrášľovať. Živé kvety nenahradí žiadny trendový doplnok, 
preto je o to vzácnejšie, že v našom meste vyrástla jedna z najúspešnej-
ších kvetinárskych firiem na Slovensku. Viktor Hrobák, zakladateľ fir-
my Kvety Viktor, je dnes skúseným obchodníkom s vlastným pohľadom 
na svet. Verí, že kvet nie je obyčajný tovar a ruža nie je obyčajný kvet. 
A s rovnakou vášňou dokáže hovoriť aj o tvrdých pravidlách neľahkého 
biznisu.

Ako ste sa k predaju kvetov vlast-
ne dostali?

Nikdy som nechcel žiť z  jedného 
platu a kvety v skleníku som pestoval 
načierno už za socializmu. Študoval 
som na Slovenskej poľnohospodár-
skej univerzite v  Nitre a  nepred-
stavoval som si, že budem mladým 
agroinžinierom s nástupným platom 
1 300 korún. Moja latka bola vyššie. 
Na trhoviskách v Nitre vždy vládol 
čulý ruch a uvedomil som si, že ta-
mojší kvetinári už vtedy zarábali viac 
ako bežní smrteľníci. A tak som ako 
dvadsaťpäťročný kvety už nielen pes-
toval, ale s problémami začal aj predá-
vať. V Poprade sa to však vtedy veľmi 
nedalo, pretože výhradné právo na 
predaj kvetov mali Komunálne služ-
by. Preto som ich načierno predával 
najprv v Starej Ľubovni a keď prišla 
revolúcia, môj vtedajší šéf len skonš- 
tatoval, že mňa sa nová doba nedotk- 
ne, pretože ja už podnikám. Odišiel 
som z práce a predaj kvetov zlegali-
zoval. Pestoval som karafiáty, tuli-
pány a rôznu zeleň a predával ich na 
popradskom trhovisku. To si po čase 
vyžadovalo rozšírenie sortimentu, 
preto som začal obchodovať s Poliak-
mi. Potom prišlo štádium, keď už ani 
v Poľsku nemali tovar, ktorý som po-
treboval a tak som šiel do Holandska. 
A teraz už kupujeme kvety napríklad 
aj v Ekvádore, Kolumbii či Keni.

Ako predaj kvetov vo svete vlast-
ne funguje?

V utorok večer objednám telefo-
nicky ruže od Poliakov, ktorí pracujú 
v Ekvádore či Keni. Je to zaujímavé, 
nájdete ich všade vo svete, na far-
mách a komunikujú v rečiach krajín, 
z  ktorých majú zákazníkov. Koľko 
rečí ovládajú, toľko majú odberate-
ľov. Majitelia v Kolumbii či Keni sa 
predsa nebudú učiť po slovensky, 
preto majú Poliakov. Aj s Talianskom 
či Holandskom obchodujem po poľ-
sky. A každá farma má svoju dennú 
zásobu kvetov, ktorú pozbiera. Preto 
viem, akej farby, dĺžky či kvality sú 
ruže, ktoré sú k dispozícii. 

Objednám si ich teda v  utorok. 
Vo štvrtok odletia z Bogoty do Am-
sterdamu, v piatok tam pre ne príde 
môj kamión, v  sobotu večer budú 
v Poprade a v nedeľu ráno v predajni. 
Ruža z Kolumbie je za štyri, päť dní 
pod Tatrami. Na burze v Holandsku, 
ktorou prechádza obrovské množst- 
vo kvetov, však nakupujeme inak. 
V  Amsterdame a  Rotterdame sme 
štyrikrát do týždňa. Je tam nákupca, 
ktorý hovorí holandsky a  anglicky. 
Všetky kvety sa hodnotia a prevažne 
holandskí pestovatelia ich tam do-

dávajú čerstvé, staré deň, dva. Nikto 
síce po zbere presne nevie, koľko je 
kvet v chladničke u pestovateľa, no 
na burze sú kontroly, ktoré sledujú 
kvalitu. Čiže do predaja sa kvet, ktorý 
nezodpovedá požiadavkám, nedosta-
ne. Aj na burze kupujeme kvety z juž-
nej Ameriky, Thajska i celého sveta. 
Pri niektorých druhoch však holand-
skú burzu obchádzame a kupujeme 
ich priamo od pestovateľa.

Dá sa aj v kvetinárskom biznise 
hovoriť o módnych trendoch? 

Spolupracujeme s holandskou kve-
tinovou agentúrou a trendy poznáme. 
Už pred desiatimi rokmi sme v Pop- 
rade pripravovali show, na ktorú pri-
šli svetoví aranžéri. Tí diktujú, čo sa 
bude aktuálne predávať. V Holand-
sku sú tri záujmové skupiny -  pes-
tovatelia, kvetinová sieň a burza. Aj 
pestovatelia, aj burza platia kveti-
novej sieni a  svetovým aranžérom, 
ktorých je asi 50, aby chodili po svete 
a lobovali za záujmy burzy a pesto-
vateľov. Keď aranžérom pestovatelia 
povedia, že je v danej sezóne nadpro-
dukcia čiernych tulipánov, aranžéri 
prídu a budú nás presviedčať, že kve-
tom roka je čierny tulipán. Dopredu 
určia, aká farba kvetu bude v nasle-
dujúcom roku trendová. A to isté sa 
snažíme robiť aj my. Predávať to, čo 
chceme, aby ľudia kupovali. 

Určujete teda tak trochu vkus 
zákazníka... 

Zákazníka si treba vychovať, aby 
kupoval to, čo chceme. Znie to mož-
no nelogicky, ale chceme pre zá-
kazníka len to najlepšie. Vyznám sa 
v kvetoch, viem, čo je najlepšie a to 
predávame. Sme profesionáli, žijeme 
z toho, preto chceme, aby bol zákaz-
ník spokojný. Nedáme mu teda na 
výber. A ak ho obslúžime dobre, vráti 
sa. Sme firma, ktorá sa na 80 % sú-
streďuje na predaj ruží. Je to náš kvet 
číslo jeden. Nechcem povedať, že je 
to trend, no ružou poviete všetko. 
Hodí sa na každú príležitosť a môže-
te si ju kúpiť i ako „kusovku“. Ostatné 
kvety vždy niekam zaradíme. Ka-
rafiát sa spája s MDŽ, chryzantéma 
ľuďom evokuje cintoríny. Preto, keď 
zákazníka naučíte po celý rok kupo-
vať pekné ruže, máte po probléme. 
Keď ho ale naučíte, že na jar bude 
mať tulipány, frézie a jarné kvety, zá-
kazník amatér príde potom v auguste 
a bude hľadať tulipány. Síce mu ich 
dovezieme, no mimosezónne kvety 
v Holandsku nie sú také kvalitné, na 
aké je zákazník zvyknutý v marci. Sú 
k dispozícii po celý rok, no nezodpo-
vedá to procesom prírody. Preto síce 
ponúkame všetky kvety, no sú trošku 

schované a na očiach sú hlavne ruže. 
Máme kvalitných pestovateľov aj 

na Slovensku?
Vychovať za jednu generáciu kva-

litných záhradníkov nie je možné. 
V  Poľsku je to tradícia niekoľkých 
generácií, Holanďania žijú tristo, 
štyristo, päťsto rokov na kvetoch. Po 
revolúcii sme skleníky a záhradníkov 
prakticky zničili. Za socializmu bol 
v  každom meste „komunál“, ktorý 
pestoval drobné kvety pre potreby 
mesta, tie medzi sebou spolupra-
covali a kvety si navzájom dopĺňali. 
V privatizácii sa však predalo všetko, 
bez ohľadu na to, či tam stál skleník 
alebo fólia. Prvoradé boli pozemky. 
V  Poprade sme kedysi mali 2,4 ha 
skleníkov pri Vagónke. Aj dnes, kto 
na to má, si skleník postaví. Aj cibule 
nakúpi, no chýba tu odborník, ktorý 
tie kvety vypestuje. Máme školy, kde 
študentov naučia teóriu, no nenaučia 
ich ako vypestovať kvety, ktoré by 
dokázali svetu konkurovať kvalitou 
i cenou. V súčasnosti sa ruže pestujú 
v Keni, postupne v Etiópii. Tieto štá-
ty sa nachádzajú na úrovni rovníka, 
teda majú celoročne rovnakú teplotu 
a vlhkosť, vysokú nadmorskú výšku 
a vysokú intenzitu svetla. V Poprade 
máme štyri ročné obdobia, preto kto 
chce tieto ruže vypestovať, potrebuje 
veľa dokurovať a svietiť. Každý kvet 
potrebuje svoje ideálne podmienky, 
ktoré u nás nie sú. A ďalšia vec je pra-
covná sila. V Afrike v podstate ľudia 
pracujú zadarmo a najväčšou polož-
kou je preprava lietadlom, keď chce-
te kvety dostať na burzu. A ak by aj 
u nás pestovateľ vypestoval dostatoč-
né množstvo kvetov, ako ich predá? 
Slovenský pestovateľ, ktorý neexistu-
je, by ma musel presvedčiť, že tie kve-
ty má v rovnakej kvalite a dobrej cene 
po celý rok. A dobrá cena znamená 
cena porovnateľná s  tými na sveto-
vých burzách, čo je takmer nemožné.

Manažovať niekoľko desiatok 
prevádzok a veľkoobchody musí byť 
náročné a najmä tu, na východe, nie 
je dostatok kvalifikovanej pracov-
nej sily. Napriek tomu zamestnáva-
te 120 ľudí... 

Každý obchod funguje tak dobre, 
ako je zásobovaný. Doprava je dnes 
veľmi drahá a  prejsť z  Popradu do 
Bratislavy a späť znamená zdolať se-
demsto kilometrov. Do malého auta 
sa nezmestí dostatok tovaru pre päť, 
šesť obchodov, pri veľkom potre-
bujete platiť mýto a  dvoch šoférov. 
Sme už v Piešťanoch a minulý týždeň 
som otvoril predajňu aj v Trenčíne. 
Všetko však má svoje mantinely. 
Sklad, autá, kapacity chladničiek... 
A  samozrejme ľudia. Štát nevycho-
váva absolventov v profesiách, ktoré 
potrebujeme, preto do práce pri-
jímame všetkých ľudí, ktorých trh 
práce ponúka. Nepozeráme na vek 
či vzdelanie, berieme toho, kto sto-

jí pred dverami. Po pár mesiacoch 
zistíme, či má vážny záujem o prácu 
a  náš profesionálny florista ho na-
učí viazať kytice. Vyškoliť floristu, 
znamená zničiť veľmi veľa materiá- 
lu, najmä kvetov a to je veľmi drahé. 
Školstvo nemá financie na tieto od-
bory, pretože si vyžadujú naozaj veľa 
kvalitného materiálu, na ktorom by 
sa mohli študenti učiť. V niektorých 
školách v súčasnosti používajú žiaci 
dokonca varešky, aby sa naučili viazať 
kvety. A navyše, dnešní mladí ľudia 
sa učia a vzdelávajú tak, aby mohli 
utiecť za hranice a nie aby skončili 
v Poprade, na predmestí Slovenska. 

Poprad je špecifický vo viacerých 
oblastiach a na Slovensku sa úspech 
neodpúšťa. Cítili ste niekedy, ako 
úspešný podnikateľ aj politický 
tlak?

Politiku vnímam, no som apolitic-
ký. Pre mňa je rovnaký zákazník Róm 
aj Žid, smerák aj katolík. O politike si 
myslím svoje, ale žijem z peňazí. Kto 
sem príde, je môj zákazník. Každého 
mám v  nejakej zásuvke, ale biznis 
je o peniazoch. To pekné, čo robím 
vyše dvadsať rokov, by som politikár-
čením veľmi rýchlo pokazil. 

Dvadsaťpäť rokov je dlhý čas, 
najmä ak sa každé štyri roky menia 
podmienky podnikania. Môžete 
trošku bilancovať a porovnať nasta-
venie podnikateľského prostredia 
v rôznych obdobiach?

Za socializmu sa podnikalo naj-
lepšie. Žiadna DPH, žiadna kasa, čo 
ste predali, ostalo vo vašom vrecku. 
Dnes zamestnávam 120 ľudí a osta-
ne mi len veľmi málo. Zamestnanec 
chce mzdu, aj keď nie sú výsledky. 
Štát chce odvody, DPH... Stále sa to 
nabaľuje a čím viac práce máme, tým 
lepší pocit nám po nej ostáva. No to 
je všetko. V Poľsku pestovateľ zaplatí 
daň za to, čo vypestuje v skleníku, ale 
daň z predaja už neplatí. Holanďania 
obchodujú stovky rokov. Nedá sa to 
porovnať. Hráme sa tu na kapitaliz-
mus, no sme v podstate sociálny štát 
bez sociálneho zabezpečenia. 

Čo je teda tajomstvom vášho 
úspechu?

Je jedno, či predávate kvety, gom-
bíky alebo autá. Buď sa práci venuje-
te naplno alebo nie. Veľa kamarátov 
sa pustilo do predaja kvetov, rýchlo 
však skončili. Ja viem, čo predávam, 
je to o vzdelaní. Naša práca je aj vý-
sledkom dlhoročných vzťahov po 
svete. Keď chcem zajtra 100 000 ruží, 
budem ich bez problémov mať, pre-
tože viem, ako na to. Treba poznať 
svetový trh, systém zásobovania. 
Každý deň sa pozrieť do kalendára. 
Aj posledný zákazník na MDŽ musí 
dostať tie isté kvety, ako ten prvý. Je 
to beh na veľmi dlhú trať, v  robote 
sme sedem dní v  týždni a aj v čase 
voľna som na telefóne... 

 Petra Vargová

Zamestnancov do tajov aranžovania zasväcuje profesionálny florista Sla-
vomír Šebest na pravidelne organizovaných aranžérskych kurzoch.
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Rozlúčka  
s Lyžou soliskovou

V sobotu 18. apríla ukončia 
na  Štrbskom  Plese  zimnú 
sezónu.  Posledná  rozlúčka 
s drahou zosnulou Lyžou so-
liskovou sa uskutoční o 12. h 
pri Chate pod Soliskom. Štart 
4.  ročníka  zábavných  skial-
pinistických pretekov Krčmár 
skap bude o 10. h, vyhodnote-
nie o 11.30 h a o 12.30 h „kar 
pre všetkých pozostalých“.

Dáždniková párty
Máte  radi  srandu  a  rece-

siu?  Starý  dáždnik  sa  vám 
už nepáči? Vymyslite si nový 
z rôznych materiálov. Vytvor-
te si dáždnik, s ktorým sa za-
pojíte do Dáždnikovej párty. 
Takto  vyzývajú  organizátori 
na netradičné podujatie, kto-
ré sa uskutoční v sobotu 18. 
apríla  v  Podolínci.  Od  14. 
h  je plánovaný sprievod ná-
mestím do kultúrneho domu, 
hry, atrakcie pre deti, zábava 
i disko-tresky. Každý dáždnik 
bude ohodnotený.

Geľo Sebechlebský
Divadelný  súbor  Ozvena 

z  Popradu-Stráží  vystúpi 
v  nedeľu  19.  apríla  o  17.  h 
v  Centre  zábavy  a  služieb 
(bývalé kino) vo Veľkej Lom-
nici  s divadelnou hrou Jána 
Hollého Geľo Sebechlebský. 
Vstupné 1 €.

Goralské rozprávky
Tri  rozprávkové  príbehy 

o pieninskej prírode, zvierat- 
kách,  čarovných  bytostiach 
a goralských obyčajoch v po-
daní  Divadla  Ramagu  zo 
Spišskej Starej Vsi sú urče-
né predovšetkým pre  rodiny 
s deťmi. S predstavením Go-
ralské rozprávky vystúpi v di-
vadelnej sále DK v Poprade 
v nedeľu 19. apríla o 10. h. 
Vstupné 1,50 €.

O kozliatkach
Rozprávkovú   nede ľu 

v Dome kultúry v Starej Ľu- 
bovni   spr í jemní  deťom 
19.  apríla  o  15.  h  Divadlo 
z domčeka s hrou O kozliat-
kach. V bábkovom predsta-
vení  plnom  pesničiek  o  ne-
zbedných kozliatkach a prefí-
kanom vlkovi hrajú Jana Pulí-
ková a Viktor Sabo. Vstupné 
2 €,  rodinné vstupné  (2 deti 
a 2 dospelí) 5 €.

Slovak showbiz
Myslíte  si,  že  stať  sa  slo-

venskou  celebritou  je  jed-
noduché? Omyl,  je  to  veda. 
Presvedčí vás o tom dvojica 
Thomas  Puskailer  (spevák, 
prichádzajúci  hľadať  slá-
vu  na  Slovensko)  a  Martin 
Madej  (spevák  a  producent 
„za  vodou“)  v Dome  kultúry 
v Poprade v nedeľu 19. apríla 
o 19. h. Paródia na talkshow 
o hľadaní slávy Slovak show-
biz  for  beginners  /Puskailer 
&  Madej  objasní  satirickou 
formou  pomery  v  sloven-
skom  šoubiznise  a  zároveň 
vtipne  a  elegantne  odkryje 
to,  čo  sa  deje  „za  oponou“. 
Vstupné 8 €/4 € pre študen-
tov  a  seniorov.  Predaj  MIK 
Poprad,  t.  č. 052/772 17 00 
a ticketportal.sk.

Rozprávková krajina
Všetkých,  ktorí  majú  radi 

víly, škriatkov, strašidlá a iné 
čudesné tvory pozýva Mest-
ská  knižnica  v Podolínci  na 
putovnú výstavu českej výt- 
varníčky, ilustrátorky a spiso-
vateľky Víťězslavy Klimtovej 
Rozprávková krajina. Potrvá 
do 17. apríla.   (red)

Pozvánky
Galakoncert Kandráčovcov
V Mestskej športovej hale 

v Starej Ľubovni sa v nedeľu 
19.  apríla  o  19.  h  rozozvu-
čia  hudobné  nástroje  a  za-
znejú  piesne  populárnych 
Kandráčovcov. Hosťami ga-
lakoncertu  budú  Orchester 
Jula  Selčana,  Zbor  sv.  Ce-
cílie,  Monika  Kandráčová, 
Anka  Poráčová,  Veronika 
Šoltysová a Tereza Mandzá- 
ková. Predpredaj vstupeniek 
Ľubovnianske osvetové stre-
disko,  t.  č.  052/432  39  83 
a www.ticket-art.sk.

Rozprávková nedeľa
V divadelnej sále v Levoči 

sa v nedeľu 19. apríla o 15. h 
predstaví Divadlo zo šuflíka 
zo Žiliny s úsmevnou rozpráv-
kou Pinokio. Vstupné 1,50 €.

Tak ďaleko, tak blízko
Nový  slovenský  celo- 

večerný  dokumentárny  film 
Tak ďaleko,  tak blízko prídu 
v  pondelok  20.  apríla  2015 
o 19. h v rámci premietania fil-
mového klubu do kežmarské-
ho kina  Iskra osobne uviesť 
jeho  tvorcovia,  režisér  Jaro 
Vojtek  a  scenárista  Marek 
Leščák.  Film  je  nahliadnu-
tím  do  života  ľudí  postihnu-
tých  autizmom,  pričom búra 
všeobecne zaužívané názory 
spoločnosti na  túto vývinovú 
poruchu. Záujemcovia o klu-
bové  premietanie  si  môžu 
zakúpiť vstupenky on-line na 
internetovej stránke kina www.
kinoiskra.sk alebo pred filmom 
v pokladni kežmarského kina 
Iskra. Vstupné 3,50 €, s plat-
ným klubovým preukazom 2 €.

Dni Jána Melkoviča
V  Dome  kultúry  v  Starej 

Ľubovni sa 22. apríla o 17. h 
uskutočnia  VII.  dni  Jána 
Melkoviča. Hosťami koncer-
tu  žiakov ZUŠ J. Melkoviča 
budú klavirista R. Rikkon a K. 
Farkašovský.
Päťdesiat odtieňov farieb
V Nestville Parku v Hniezd-

nom otvorili 8. apríla výstavu 
obrazov 22-ročného umelca 
a študenta Súkromnej stred-
nej umeleckej školy filmovej 
Roba Moonatheho Päťdesiat 
odtieňov farieb. Rodák z Ko-
šíc žije v Kalifornii. Jeho vý-
tvarná tvorba je založená na 
umeleckom  prejave  úprim-
nosti pocitovej výpovede, na 
symbole tisícok príbehov a in-
tímnosti  osobného  prejavu, 
zobrazujúceho  život  v  jeho 
podobách. Vidieť  ju môžete 
v utorok až nedeľu od 10. do 
16. h a potrvá do 2. mája.

Interfotoklub Vsetín
V  galérii  Provinčný  dom 

v Starej Ľubovni bola 9. apríla 
otvorená medzinárodná výs- 
tava  fotografií  Interfotoklub 
Vsetín  2014.  Pripravili  ju 
mesto St. Ľubovňa a Ľubov-
nianske  osvetové  stredisko 
v spolupráci s Domom kultú-
ry a mestom Vsetín. Výstava 
bude  sprístupnená  do  29. 
apríla.

Zátišie ako dialóg
Mestské kultúrne stredisko 

a Galéria mesta Levoča spolu 
s Tatranskou galériou Poprad 
otvorili  31.  marca  v  Galérii 
mesta Levoča výstavu Zátišie 
ako dialóg zo zbierok TG. Vi-
dieť ju môžete do 24. apríla.

Múzeum pozýva
Múzeum  v  Červenom 

Kláštore zmenilo od 1. apríla 
otváracie hodiny. Prehliadky 
sa konajú od 9. do 17. h a po-
sledný vstup je o 16. h.  (red)

Dokončenie z 3. strany
Dodala ale, že neraz malé 

obce urobia menej chýba, 
ako veľké mestá. „Určite je to 
aj v tom, že malé obce, ktoré 
majú málo peňazí a  každý 
centík obracajú aj trikrát, 
si dávajú pozor, ale je to aj 
o tom, ako môže jeden človek 
v obci obsiahnuť širokú prob-
lematiku, ktorú nie celkom 
obsiahne veľký mestský úra-
do so 130 zamestnancami,“ 
doplnila.

Lektori JUDr. M. Hoffm-
man a JUDr. J. Tekeli sa počas 
konferencie venovali najdô-
ležitejším témam samosprá-
vy – nakladaniu s majetkom 
obce a  VZN a  ostatným 
právnym predpisom, kde sa 
robí stále veľa chýb a  neraz 
musia prokurátori dávať voči 

prijatým nariadeniam protes-
ty, pretože nie sú v súlade so 
zákonmi. „Tieto témy si zaslu-
hujú neustálu pozornosť, pre-
tože orgány obce musia vždy 
rozhodovať v súlade so záko-
nom. Pokiaľ bude samospráva 
samosprávou, tieto dve témy 
sa budú opakovať, pretože 
v samospráve sa nemenia iba 
ľudia, mení sa legislatíva, ale 
to, čo prináša život sa neraz 
nedá upraviť len zákonom. 
Do života sa dajú premietnuť 
aj takýmito podpornými ak-
tivitami, ako je vzdelávanie,“ 
uviedla D. Beláková a  vy-
zdvihla ústretovosť mesta 
Poprad, ktoré im poskytuje 
vhodné priestory, v ktorých 
sa môže naraz školiť až 300 
ľudí. „Samozrejme, podujatia 
pripravujeme aj pre 20 - 30 

zamestnancov samosprávy, 
pretože tým, ktorí majú zá-
ujem, chceme sprístupniť 
všetky aktuálne informácie,“ 
dodala na záver.

RVC so sídlom v  Štrbe 
ročne pripravuje od 35 do 

50 vzdelávacích aktivít pre 
samosprávu. Len v minulom 
roku sa v  rámci centra pre-
školilo okolo štyritisíc pri-
mátorov, starostov, poslancov 
a zamestnancov samosprávy. 
 (pks)

Samosprávy rozhodujú v súlade so zákonom

Dokončenie z 2. strany
„Tento prístup viedol 

k „čistke“ v elektrickej roz-
vodnej sieti, pričom zistili, že 
je tam pomerne veľa odberov, 
ktoré  oficiálne  neboli  evi-
dované. Na verejné osvetle-
nie boli napojené automaty, 
bilboardy,  herne,  zastávky 
a rôzne iné objekty. Následne 
správca  buď  „odstrihával“ 
čierne odbery, alebo  sa na-
sadzovali merače a začalo sa 
fakturovať.  Všetky  ušetrené 
peniaze sa investovali do vý-
meny  svietidiel,  teda mesto 
akoby  značnú  časť  úspor, 
ktoré  dosiahlo  na  spotrebe, 
postupne investovalo a rein-

vestovalo. Tam,  kde  to bolo 
vhodné, majú  LED  osvetle-
nie,  inde  inteligentné  LED 
osvetlenie  a  pritom  opti-
malizovali aj  celú  rozvodnú 
sieť,  pretože  dodávateľ  el. 
energie stále berie do úvahy 
aj  počet  odberných  miest. 
Napríklad,  ak  oboberáme 
tisíc  kWh  z  dvoch  elektro- 
merov  zaplatíme  viac,  ako 
keď  ich  odoberieme  z  jed-
ného. V rámci rekonštrukcie 
tak znížili aj počet odberných 
miest.  Okrem  toho  zaviedli 
geografický informačný sys-
tém (GIS) verejného osvetle-
nia,  čo  znamená  podrobnú 
mapu, v ktorej  je zakreslené 

každé svietidlo s GPS súrad-
nicami  a  tak  sa  presne  vie, 
aké  je  staré  a  aký  výkon  je 
nainštalovaný. GIS poskytuje 
možnosť 24-hodinovej kontro-
ly spotreby el. energie. Keďže 
poznajú teoretickú spotrebu, 
systém  vyhodnotí,  či  ide 
o nadspotrebu, podspotrebu 
alebo sú v norme. Okamžite 
sa  tak  odhalia  aj  „čierne“ 
odbery či poruchy. Podobný 
GIS chceme zaviesť na bežné 
veci, ktoré zabezpečuje mest- 
ský  úrad  a  v  budúcnosti  by 
sme mohli prepojiť náš sys-
tém s GIS správcu,“ povedal 
Gašper.

V súčasnosti v meste prip- 

Mať v noci svetlo znamená bezpečnosť
ravujú podklady k auditu 
verejného osvetlenia, ktorý 
by chceli urobiť čo najskôr 
a využiť možnosť financovať 
ho z grantových peňazí cez 
investičný program ELENA 
– Europan Local ENergy 
Assistance, do ktorého je 
zapojený Prešovský samo-
správny kraj. Program ELE-
NA je zameraný na zníženie 
energetickej náročnosti ve-
rejných budov a modernizá-
ciu verejného osvetlenia. Do 
programu je zapojených 14 
miest a obcí a mesto Poprad 
pripravuje zmluvu tak, aby sa 
mohlo uchádzať o technickú 
pomoc tohto programu. (pkr)

Seniori Denného centra v Spišskej Sobote

Minulý týždeň v stredu sa 
konala hodnotiaca členská 
schôdza seniorov Denného 
centra (DC) pri Zariadení pre 
seniorov v  Poprade-Spišskej 
Sobote. Slávnostnej členskej 
schôdze sa zúčastnili aj zás- 
tupcovia mesta, viceprimá-
tor Ing. Pavol Gašper, vedúca 
sociálneho odboru Mgr. Ete-
la Lučivjanská a  pracovníč-
ky sociálneho odboru Mgr. 
Renáta Kostková a  Dagmar 
Kofroňová. 

Denné centrum je nový 
názov pre klub dôchodcov 
používaný od roku 2009. Ide 
o účelové zariadenie, ktorého 
poslaním je uspokojovať kul-
túrne a  spoločenské potreby 
starších občanov, spravidla 
v dôchodkovom veku, ťažko 
zdravotne postihnutých ob-
čanov a  poskytovať im nie-
ktoré služby. Denné centrum 
má charakter sociálno-spo-
ločenského a kultúrneho za-
riadenia. Prevádzku denného 

centra a  program jeho čin-
nosti zabezpečuje samospráva 
klubu. Seniori okrem toho, 
že hodnotili svoju činnosť, si 
volili nového predsedu a sa-
mosprávu denného centra. 
Predsedníčkou sa stala Kami-
la Kukurová, ktorá denné cen-
trum vedie už 13 rokov. „Or-
ganizovanie každej, i keď men-
šej akcie či podujatia, nie je 
jednoduché. Spoločnými silami 
sme sa to snažili zvládnuť. Teší 
nás, že k nám prichádzajú noví 
a mladší spoluobčania a verím, 
že budú prínosom pre naše DC 
a tak ako mnohí z nás, aj oni 
radi pomôžu, aby sa naša čin-
nosť mohla rozvíjať a bola zau-
jímavá pre všetkých,“ povedala 
predsedníčka DC Spišská So-
bota Kamila Kukurová. 

Denné centrum v  Spiš-
skej Sobote má v  súčasnosti 
75 členov, ktorí sa stretáva-
jú a  trávia spoločné chvíle, 
zdieľajú svoje radosti, ale 
i  starosti. K  ich každoden-

ným starostiam patria naprí-
klad rôzne choroby a  práve 
vtedy sa navzájom navš- 
tevujú a podporujú. „Mestský 
úrad, sociálny odbor, vykonáva 
sociálne poradenstvo buď indi-
viduálne alebo skupinovo pria-
mo v každom dennom centre. 
Stretávame sa raz mesačne pri 
príležitosti rôznych kultúrnych 
a  spoločenských akcií. Naša 
pomoc seniorom nie je iba 
o zabezpečení ich potrieb, ale 
snažíme sa im komplexne po-
máhať v každej oblasti. Naša 
práca je nástrojom sociálnej 
pomoci ľuďom. Zameriavame 
sa na riešenie sociálnej núdze 
poskytovaním služieb a  po-
moci jednotlivcom, skupinám 
alebo komunitám. Pomáhame 
klientom nachádzať vlastné 
východiska z nepriaznivej so-
ciálnej situácie, s  cieľom ich 
socializácie,“ povedala Mgr. 
Renáta Kostková, vedúca 
oddelenia seniorov a  ťažko 
zdravotne postihnutých ob-

čanov. Prítomnosť zástupcov 
mesta seniori využili aj na to, 
aby ich požiadali o pomoc pri 
hľadaní vhodných priestorov 
pre svoju činnosť, alebo opra-
vu ciest a chodníkov v okolí 
cintorínov. „Rád som prijal 
pozvanie našich seniorov, lebo 
každé stretnutie s ľuďmi z mes-
ta je vzácne. O to viac, ak sú 
to ľudia, ktorí už pre toto mesto 
niečo urobili. Samozrejme, aj 
oni majú svoje radosti a staros-
ti a obrátili sa na nás so svo-
jimi požiadavkami ohľadom 
priestorov. Na ulici ich nechať 
nemôžeme, pretože sú to naši 
čestní občania a  jednoznačne 
bude mesto hľadať priestory. 
Seniori v celom meste, a azda 
v každom centre, majú špecific-
ké požiadavky a žiadne z nich 
neberieme na ľahkú váhu. 
Všetkým venujeme primeranú 
pozornosť a riešime ich v rámci 
príslušných odborov, “ povedal 
viceprimátor Popradu Poprad 
Pavol Gašper.  (isa) 

D. Beláková pri prezentácii
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Jarné trhy 2015
V  Kežmarku  sa  v  utorok 

až  štvrtok,  21.  -  23.  apríla 
uskutočnia  jarné  predaj-
né  trhy.  Návštevníci  sa 
môžu  tešiť  na  široký  sorti-
ment  ponúkaného  tovaru 
a občerstvenia.

Prenáška architekta
Ľubovnianska  knižnica 

pozýva v pondelok 20. aprí-
la o 17. h na prednášku Ing. 
arch. Martina Boleša Archi-
tektonická súťaž – udržateľné 
riešenia pre Starú Ľubovňu.

Maľujeme s fantáziou
Vo výstavných priestoroch 

nad poštou vo Svite sprístup-
nia výstavu žiakov a učiteľov 
výtvarného  odboru  SZUŠ 
Fantázia Maľujeme s  fantá-
ziou. Vernisáž  sa uskutoční 
dnes, 15. apríla o 16. h. Výs- 
tava potrvá do 24. apríla.

Obrazy
Kurz maľovania s výtvarní-

kom Petrom Trembáčom sa 
uskutoční  v Artclube  hotela 
Atrium  v  Novom  Smokovci 
v  sobotu 18. apríla o 19. h. 
Cena kurzu: od 12 €.
Tvorivé dielne v Strážkach
V nedeľu 12. apríla začala 

v Kaštieli Strážky 1. časť cyk-
lu tvorivých dielní. Určené sú 
pre rodiny s deťmi. Pokračo-
vať budú po týždni, 19. apríla 
o 15. h.

Vývoj nezastavíš
Do Domu kultúry vo Svite 

pozýva  Súkromná  základ-
ná umelecká škola Fantázia 
23.  –  24.  apríla  o  18.  h  na 
celovečerný  program  Vývoj 
nezastavíš. Vstupné 2,50 €. 
Predpredaj: predajňa kvetov 
Fantázia.

Ôsmy svetadiel
Najúspešnejší  slovenský 

muzikál všetkých čias, Ôsmy 
svetadiel sa v Poprade preds- 
taví v nedeľu 26. apríla o 18. h. 
Vstupné 25 €, predpredaj tic-
ketportal.sk.

Otvorenie hradných brán
V nedeľu 26. apríla pripra-

vujú na hrade Ľubovňa otvo-
renie hradných brán  i  sezó-
ny  v  skanzene.  V  bohatom 
programe vystúpia sokoliari, 
šermiari,  hradný  šašo  s  ci-
gánkami,  hrať  bude  hradná 
hudba a návštevníci uvidia aj 
hradnú  scénku. Vstupné od 
13. h dobrovoľné.

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.

Szidi Tobias
Umelecká  agentúra  Bell 

Canto  uvedie  10. mája  (ne-
deľa) o 19. h v Aquacity Po-
prad  nový  koncert  v  podaní 
skvelej  slovenskej speváčky 
a herečky Astorka Korzo 90 
–  Szidi  Tobias  a  jej  7-člen-
nej  hudobnej  skupiny. Cena 
vstupenky  16  €  v  predpre- 
daji,  v  deň  koncertu  pred 
vstupom  18  €.  Predpredaj: 
kníhkupectvo  Christiania, 
Nám. sv. Egídia 108,  tel. č.: 
052/7722944, umel. agentú-
ra Bell Canto - 0903 966327, 
www.ticketportal.sk
Galakoncert H. Zagorovej
V popradskej Aréne  bude 

21. mája o 19. h galakoncert 
Hany Zagorovej. V programe 
vystúpi Petr Rezek a BOOM!-
BAND Jiřího Dvořáka. Vstup-
né od 12 €. Predpredaj vstu-
peniek v Aréne Poprad.  (red)

O služby Senior ombudsmana bol veľký záujem

„Sme radi, že sme dostali 
šancu tento projekt realizo-
vať, pretože vyvolal veľmi živý 
záujem verejnosti. A to nielen 
u samotných seniorov, ale aj 
u ich známych, rodinných prís- 
lušníkov a dokonca i rôznych 
inštitúcií. Prekvapilo nás, koľ-
ko podnetov sa týkalo súdnych 
konaní a exekúcií. Obracali sa 
na nás seniori so sťažnosťami 
na exekútorov, veľmi často sa 
vyskytovali aj problémy, kto-
ré vznikajú po zablokovaní 
účtu. Stále je veľa podnetov 
týkajúcich sa podomových 
predajcov, ktorí chodia do 
bytov a  uzatvárajú zmluvy 
na dodávku energií. Obja-
vujú sa aj prezentačné akcie, 
ktoré sa presunuli priamo do 
domácností alebo obecných 
zariadení, ktoré si predajcovia 

prenajmú a tvária sa, že nejde 
o prezentačnú akciu tak, ako 
ju chápe zákon,“ vymenúva 
Petra Vargová Čakovská zo 
S.O.S. s tým, že aj naďalej rie-
šia problémy s  reklamáciou 
tovarov, najmä mobilných 
telefónov, obuvi a stavebných 
prác.

V  rámci projektu sa tiež 
ukázalo, že pri spolužití via-
cerých generácií veľmi často 
dochádza k narušeniu sused-
ských a  rodinných vzťahov. 
Podľa S.O.S. sa ukazuje, že 
veľké problémy sú aj s legis-
latívou, ktorá upravuje štatút 
vecného bremena, vdovských 
dôchodkov, či poskytovaním 
zdravotnej starostlivosti. 

Za sedem mesiacov prijal 
Senior ombudsman okolo 
400 podnetov. V rámci pro-

jektu tiež zorganizovali 21 se-
minárov v Prešovskom kraji 
a v Liptovskom Mikuláši, na 
ktorých sa zúčastnilo dohro-
mady 1 000 seniorov. „Vyda-
li sme tri typy letákov, každý 
v náklade 20 000 kusov, kde 
upozorňujeme, na čo si dať 
pozor a zároveň radíme, ako 
sa brániť v súdnom, rozhod-
covskom a exekučnom konaní 
i  voči nekalým obchodným 
praktikám,“ doplnila Vargová 
Čakovská.

Súčasťou projektu bola aj 
bezplatná telefonická lin-
ka, na ktorú sa mohli dô-
chodcovia obrátiť so svojimi 
problémami. „31. marca táto 
linka skončila, my tu však 
ostávame naďalej. Ostatné 
naše telefónne čísla sú plne 
k dispozícii a ľudia nás môžu 
navštíviť aj osobne. Veríme 
však, že budeme úspešní aj 
v ďalšom projekte a získame 
prostriedky, aby sa nám poda-
rilo túto bezplatnú linku opäť 
obnoviť,“ ubezpečila Vargová 
Čakovská.

 „Dôležité je, aby najmä se-
niori neverili reklamám, aby 
nenaleteli na žiadnu zľavu, 

aby neverili, že im niekto dá 
niečo zadarmo, aby si chránili 
svoje osobné dáta a nedali sa 
oklamať cudzím ľuďom, ktorí 
naoko potrebujú pomoc. Zá-
roveň spotrebiteľov upozor-
ňujeme, aby nepodpisovali 
zmluvy medzi dverami, alebo 
niekde na parkovisku, preto-
že ich podpis je veľmi vzácna 
komodita. Vždy si všetko pred 

podpisom treba riadne v po-
koji prečítať a poradiť sa s od-
borníkom,“ radí Ing. Michal 
Fáber, predseda združenia. 

Projekt bol realizovaný 
s  finančnou podporou Mi-
nisterstva zahraničných vecí 
a  európskych záležitostí SR 
v rámci dotačného programu 
Podpora a ochrana ľudských 
práv a slobôd LP/2014. (red)

Projekt Spoločnosti ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) 
Poprad Senior ombudsman Prešovského kraja v utorok 
31. marca oficiálne po siedmich mesiacoch skončil. Keď- 
že vyvolal nielen medzi seniormi veľmi pozitívny ohlas 
a záujem o jeho služby rastie, združenie hľadá spôsoby, 
ako v ňom pokračovať, možnosti, ako jeho pôsobenie 
rozšíriť aj do ďalších krajov a tiež plánuje poskytovanú 
pomoc ďalej špecializovať, napríklad aj o psychologické 
poradenstvo.

Ďalšia modernizácia levočskej nemocnice

Primátor mesta Levoča PaedDr. Milan Majerský (zľava), 
primárka interného oddelenia MUDr. Mária Orolínová, 
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti 
AGEL a. s. MUDr. Ján Dudra, Ph.D, MPH a riaditeľ nemoc-
nice Mgr. Miroslav Jaška.

 Príhovor M. Majerského pred slávnostným otvorením
Všeobecná nemocni-

ca s  poliklinikou Levoča, 
člen skupiny Agel, 10. aprí-
la slávnostne otvorila nové, 
priestranné a moderne zaria-
dené nadštandardné izby na 
internom oddelení. Zreno-
vované boli aj priestory pre 
zdravotnícky personál odde-
lenia a personál hematologic-
ko-transfúzneho oddelenia. 
Pacienti získali v zmoderni-
zovaných priestoroch väčší 

komfort zdravotnej starostli-
vosti a zdravotnícky personál 
zlepšené pracovné podmien-
ky. Nemocnica investovala 
do renovácie viac ako 30 tisíc 
eur. Slávnostného otvorenia 
nadštandardných izieb pre 
pacientov interného oddele-
nia a priestorov pre zdravot-
nícky personál sa zúčastnili 
predseda predstavenstva, ge-
nerálny riaditeľ spoločnosti 
AGEL a. s. MUDr. Ján Dud-

ra, Ph.D., MPH, primátor 
mesta Levoča PaedDr. Milan 
Majerský, predseda predsta-
venstva a riaditeľ Všeobecnej 
nemocnice s  poliklinikou 
Levoča Mgr. Miroslav Jaška 
a primárka interného oddele-
nia MUDr. Mária Orolínová. 
Všetci prítomní ocenili vyt- 
vorenie príjemného a moder-
ného prostredia pre pacientov 
i  pracovného zázemia pre 
zdravotnícky personál, čo sa 
iste prejaví aj v  kvalite pos- 
kytovanej starostlivosti pre 
pacientov z Levoče a okolia. 
„Renovácia je len začiatkom 
nášho plánu, ktorým je v bu-
dúcnosti vybudovať ambulant-
né centrum pre internistické 
odbory,“ povedal riaditeľ ne-
mocnice Mgr. Miroslav Jaška.

Dve nové izby, 1-lôžková 
a 2- lôžková, boli zriadené 
vzhľadom k rastúcemu záuj-
mu. „Možnosťou využitia no-
vých nadštandardných izieb sa 
zvýši komfort pacientov, ktorí 
preferujú byť na izbe osamote 
a mať svoje vlastné sociálne 

Dokončenie z 1. strany
E. Wiltsher nevníma RTI 

ako bežnú rádio stanicu. Rád 
spomína, ako vo vysielaní po-
mohli nemeckému mladíkovi 
v priamom prenose požiadať 
svoju snúbenicu spod Tatier 
o ruku. Po slovensky. V čase 
požiarov vo Vysokých Tat-
rách prerušili vysielanie pra-
videlných programov a  vy-
sielali informatívne správy 
v angličtine, aby sa zahraniční 
turisti vyhli nebezpečným lo-
kalitám. Správy vraj prevzali 
aj Washington D.C. a  Što-
kholm a obidve mestá ponúk- 
li Slovensku pomoc. „Žiadne 
iné stanice nepodporili nové 
investície do regiónu použitím 
anglického vysielania tak, ako 
my. Zahraniční biznismeni 
sa neučia jazyk novej krajiny 

skôr, ako sa v nej rozhodnú in-
vestovať. Zorientujú sa podľa 
toho, čo im daná krajina po-
núkne. Program RTI Welcome 
To Slovakia/Vitajte na Sloven-
sku nabádal zahraničné spo-
ločnosti prísť do tatranského 
regiónu a zamestnávať lokál-
nych ľudí,“ vysvetľuje. 

RTI tiež ako prvé rádio 
odohralo debutový singel 
mladého slovenského muzi-
kanta, ktorému v  iných rá-
diách poradili, aby sa vrátil, 
keď bude slávny. Dnes patrí 
medzi najpredávanejších in-
terpretov na Slovensku a hrá-
va v Nemecku i USA. Vďaka 
vysielaniu RTI v angličtine sa 
podľa neho anglické stanice 
dostali do kontaktu a spozna-
li slovenskú hudobnú pro-
dukciu, čo by sa inak nestalo. 

A jeden z poslucháčov, ktorý 
dnes pracuje v medzinárod-
nej firme, napísal: “Začal som 
vtedy počúvať RTI pravidelne. 
Priznám sa, že na začiatku 
som Ericovi len ťažko rozumel, 
hoci som sa po anglicky učil už 
sedem rokov. Rozdiel vo vý-
slovnosti medzi ním a mojím 
učiteľom bol obrovský. Vďaka 
počúvaniu ich vysielania som 
sa v  jazyku postupne zdoko-
nalil a RTI za to ďakujem...“ 
Aj takúto úlohu RTI v  éteri 
zohráva a preto bolo podľa E. 
Wiltshera vždy dôležité, aby 
mohlo vysielať v angličtine. 

V  decembri 2008 však 
prišla smutná správa a  RTI 
muselo zrušiť FM vysielanie, 
svoj hlavný zdroj príjmov. 
„Boli to zúfalé časy, v štúdiách 
som cítil ľadovú atmosfé-

ru,”hovorí  E.  Wiltsher. 
V  januári 2009, v  stredu, 
skončila celá stanica, vrátane 
satelitného a  internetového 
vysielania. Záverečná show 
bola jednou z najťažších vecí, 
ktoré Eric v  živote musel 
urobiť. 

„Bolo to ťažké obdobie, no 
povedal som si, že to nevzdám. 
Priatelia ma opisujú ako člo-
veka, ktorého, keď pošlete 
preč, skočí späť dnu cez okno. 
A ak ho vyhodíte aj cez okno, 
vykopne dvere a vráti sa zno-
va…” A tak sa po pár dňoch 
rozhodol spustiť raz týždenne 
podcast, záznamový program 
Postcard From Poprad/Poh- 
ľadnica z Popradu. Oslovil bý-
valého novinára z Fleet Street 
Leigha Banksa a nová relácia 
bola na svete.

Dnes v  tejto show môže-
te počuť aj austrálsku mo-
derátorku Rachel Brunsden 
a v procese príprav je i nová 
verzia RTI. E. Wiltsher si to 
môže dovoliť len vďaka no-
vým technológiám a  tomu, 
čo sám opisuje ako „niekoľko 
excelentných ľudí“. Nedávno 
sa rádio presťahovalo do no-
vého štúdia s lepšími server-
mi. A vďaka Markovi Rockovi 
z  AudioBoo je stanica prís- 
tupná už aj na iPhone a An-
droid telefónoch po celom 
svete. RTI má opäť svoj vlast-
ný stream s  väčším počtom 
poslucháčov ako v  časoch 
FM vysielania a Ericove Poh- 
ľadnice z Popradu preberajú 
rádio stanice po celom svete, 
čím počet poslucháčov ešte 
viac narastá.  (pvč)

Ericom Wiltsherom z Radio Tatras International

zariadenie,“ povedala primár-
ka MUDr. M. Orolínová.

História interného oddele-
nia sa začala písať v levočskej 
nemocnici od roku 1936. Na-
chádza sa tu 45 lôžok a je tu za-
mestnaných 32 špecializova-

ných lekárov a sestier, vrátane 
primárky MUDr. Márie Oro-
línovej, ktorá pracuje v ne- 
mocnici ako lekárka už od 
roku 1981 a primárkou in-
terného oddelenia je od roku 
2009.  (mcs)
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O B E C    B A T I Z O V C E 
Obecný úrad Batizovce, Štúrova 29, 059 35 Batizovce

č. tel./fax: 052 77 56 312, IČO: 00326119
e-mail: oubatizovce@stonline.sk

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ/ka Základnej školy 1. - 4. roč., Komenského 333, Batizovce

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky
● kvalifikačné predpoklady pre kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu    
   a typu školy, podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. - vysokoškolské vzdelanie   
   druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy
● vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických  
   zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých     
   zákonov (resp. prvá kvalifikačná skúška v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.) 
● minimálne 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti 
● spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
● občianska a morálna bezúhonnosť

Požadované doklady:
● prihláška do výberového konania
● výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace 
● overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
● profesijný životopis
● doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti 
● potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.)
● písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
● súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania  
   v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  
   a doplnení niektorých zákonov

Uzávierka prijímania prihlášok: 24. apríla 2015 o 12.00 hod.
Prihlášky s označením „výberové konanie + názov školy“ posielajte na adresu:

Obecný úrad, Štúrova 29, 059 35 Batizovce
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia 

podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

SINTRA spol. s r. o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava,
 odštepný závod ZDROJ, Hraničná 665/14, 058 01 Poprad

052/ 78 661 28, prevadzka@pp.sintra.sk

Nebytové priestory na prenájom 

v OC Výkrik na Ulici Dostojevského č. 3622/12 v Poprade:
- na 1. poschodí budovy NP o rozlohe 30 m² a 15 m²
- na 2. poschodí budovy NP o rozlohe 100 m², 128 m² a 114 m².
  (Priestory je možné spojiť do jedného o ploche 342 m²).
- na prízemí, vstup zo zásobovacej rampy o rozlohe 54 m² (prípadne 72 m²)

na Námestí sv. Egídia č. 53/23 v Poprade
- 1. poschodie - 24 m²

na Ulici Dr. Alexandra č. 42 v Kežmarku
- na poschodí - 100 m² v celosti alebo jednotlivo - 35 m2, 14 m2, 15 m2,  
  12 m2 + chodba a sociálne zariadenie

na Ulici Starý trh č. 2 v Kežmarku
- 1. poschodie - 42 m²
- 2. poschodie - 24 m² a 30 m²

PREDAJ

NEHNUTEĽNOSTI

OSTATNÉ

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

 ◉ Predám záhradku na 
Dubine IV/A s príslšen-
stvom, 400m2, skvelí suse-
dia, nádherný výhľad. Tel.: 
0908 392 793.

 ◉ Doučujem opatrovateľky 
a  hotelový personál NJ 
a AJ. Hľadáme opatrova-
teľky a  zdravotné sestry, 
komunikatívny NJ. Tel.: 
0903 398 003.

Virtuálna registračná pokladnica je v prevádzke
Počas prvého dňa použí-

vania virtuálnej registračnej 
pokladnice (VRP) vystavi-
li podnikatelia okolo 5  000 
platných pokladničných do-
kladov. Do aplikácie sa pri-
hlásilo v tento deň vyše 1 400 
užívateľov. Viacero používa-
teľov zadávalo nesprávne pri-
hlasovacie údaje a aplikáciu 
si svojím konaním dočasne 
zablokovali. 

V  prípade, že používateľ 

zadá nesprávne prihlasovacie 
údaje (aspoň jedno z nich), 
nebude mu povolený vstup 
do aplikácie a  prihlásenie 
musí zopakovať. Celkovo sa 
do aplikácie úspešne prihlá-
silo viac ako 3 000 používa-
teľov. Finančná správa zazna-
menala aj desiatky neúspeš-
ných prihlásení. 

Podnikatelia by si preto 
mali dôkladne skontrolo-
vať zadávané prihlasovacie 

údaje, dávať si pozor na pre-
klepy, zámenu písmen, čís-
lic či nastavenie klávesnice 
v správnom jazyku. V prípa-
de zablokovania účtu môžu 
kontaktovať call centrum na 
čísle 048/43 17 222. Na webo-
vej stránke finančnej správy 
nájdu všetky potrebné infor-
mácie a používateľské príruč-
ky pre webové prehliadače 
i mobilné operačné systémy 
Android 4.X a iOS 8. 

 ◆ Predavač - pokladník; 
Hypernova Poprad, TERNO 
Center, Ivánska cesta 12, 821 
04 Bratislava

 ◆ Mäsiar/lahôdky - pre-
davač; Hypernova Poprad, 
TERNO Center, Ivánska cesta 
12, 821 04 Bratislava

 ◆ Skladník (maloobchod 
nie logistika); Hypernova Po-
prad, TERNO Center, Ivánska 
cesta 12, 821 04 Bratislava

 ◆ Referent obchodného 
oddelenia; Poprad, Lunys, 
s.r.o., Vodárenská 38, 058 01 
Poprad

 ◆ Fakturant/ka;  Poprad, 
Lunys, s.r.o., Vodárenská 38, 
058 01 Poprad

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

 ◆ Finančný sprostredko-
vateľ/ Finančný poradca / 
Hypotekárny špecialista; 
Kežmarok, Levoča, Poprad, 
FISPRO, a.s., Pribinovo ná-
mestie 3, 971 01 Prievidza, 
Tel.: 0907 141 666

 ◆ Predajca špecialista; Po-
prad, SPORTISIMO s.r.o., 
Řevnická 121/1, 155 00 Praha 
5

 ◆ Logistka; Poprad, blue co-
lor, s.r.o, Masarykova 27, 080 
01 Prešov, Tel.: 0905 902 880

 ◆ Pokladník/čka; Poprad, 
Sodexo s.r.o., Tomášikova 64, 
831 04 Bratislava

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

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

 ◆ Majster výroby/ Group 
leader; Poprad, Trenkwalder, 
a.s., Mickiewiczova 9, 811 07 
Bratislava

 ◆ Samostatný projektant-
-elektrotechnik; Poprad, 
EKOSERVIS SLOVENSKO 
s.r.o., Stredná 126, 059 91 Veľ-

ký Slavkov, Tel.: 052/788 0313
 ◆ Analytik ekonomických 

aplikácií; Poprad, CORA 
GEO, s.r.o., Štefánikova 15, 
058 01 Poprad, Tel.: 052/2851 
411, 0903 758 654

 ◆ Programátor;  Poprad, 
CORA GEO, s.r.o., Štefáni-
kova 15, 058 01 Poprad, Tel.: 
052/2851 411, 0903 758 654

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

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

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

 ◆ Čašník,čašníčka; Poprad, 
club hotel olympia, Partizán-
ska 684/80, 058 01 Poprad, 
Tel.: 0911 888 000

 ◆ Pomocný pracovník v 
reklamnej agentúre - ab-
solventská prax; Poprad, 
VÝROBA REKLAMY, Po-
pradské nábrežie 17, 058 01 
Poprad

 ◆ Čašník/čka; Štrbské Pleso, 
HOTEL CROCUS ŠTRBSKÉ 
PLESO, a.s., Štrbské Pleso 
4078/78, 059 85 Štrba

 ◆ Vedúci údržby; Kežma-
rok, Poprad, Stará Ľubovňa, 
MANPOWER SLOVENSKO 
s.r.o., Štúrova 27, 040 01 Koši-
ce, Tel.: 0907 129 998

 ◆ Špecialista/ka finančného 
účtovníctva senior; Poprad, 
Consumer Finance Holding, 
a.s., Bernolákova 17, 058 01 
Poprad

 ◆ Osobný bankár; Stará Ľu-
bovňa, Slovenská sporiteľňa, 
a.s., Tomášikova 48, 832 37 
Bratislava

 ◆ Diagnostik Ford, Hyun-
dai; Poprad, AUTONOVA, 
s.r.o., Priemyselný areál Vý-
chod 3406, 058 01 Poprad

 ◆ Automechanik; Poprad, 
AUTONOVA, s.r.o., Priemy-
selný areál Východ 3406, 058 
01 Poprad

 ◆ Technológ; Stará Ľubovňa, 
Kežmarok, Levoča, Poprad, 
CentralWork s.r.o., Keratsin-
ské námestie 1, 080 01 Prešov

 ◆ Asistent/-tka (administra-
tíva, marketing & obchod); 
Kežmarok, Poprad, H.R.O-
MADA spol. s r.o., Pribinovo 
námestie 3, 971 01 Prievidza, 
Tel.: 0944 590 101

 ◆ Prevádzkar/-ka v penzió-
ne; Kežmarok, Levoča, Po-
prad, Stará Ľubovňa, H.R.O-
MADA spol. s r.o., Pribinovo 
námestie 3, 971 01 Prievidza, 
Tel.: 0944 590 101

 ◆ Predavačka v predajni 
značkového second hand 
textilu; Poprad, Prešov, Texti-
le House for EURO TRADE, 
s.r.o., ProLogis Park, DC2, 
Diaľničná cesta 2, 903 01 
Senec

 ◆ Skladník s platným VZV; 
Kežmarok, MANPOWER 
SLOVENSKO s.r.o., Štúrova 
27, 040 01 Košice, Tel.: 0907 
129 998

 ◆ Projektový manažér; Kež-
marok, Poprad, WBA Proper-
ty Development, s.r.o., Palisá-
dy 33, 811 06 Bratislava

 ◆ Odborný pracovník zálož-
ne; Poprad, Záložňa Breva, 
Kpt. Nálepku 5, 080 01 Pre-
šov, Tel: 0907 519 304

 ◆ Reprezentant inkasného 
centra; Poprad, Platiť sa opla-
tí s.r.o., Košická 56, 821 08 
Bratislava, Tel.: 0911 808 814

 ◆ Referent/ka callcentra; 
Poprad-Kvetnica, KARKI 
spol. s r.o., Kvetnica 138/2, 
058 01 Poprad

 ◆ Rezervačný agent pre kor-
porátnych klientov; Starý 
Smokovec, Vysoké Tatry, Kež-
marok, Poprad, Tatry moun-
tain resorts, a.s., Demänovská 
Dolina 72, 031 01 Liptovský 
Mikuláš, Tel.: 0904 404 066

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

 ◆ Predajca nábytku; Poprad, 
ASKO - NÁBYTOK, spol. s 
r.o., Svitská cesta 3, 058 01 
Poprad

 ◆ Pracovník pokladne - zá-
kaznícky servis; Poprad, 
ASKO - NÁBYTOK, spol. s 
r.o., Svitská cesta 3, 058 01 
Poprad

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

 Zdroj: www.profesia.sk
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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  Fidlibumove 

rozprávky
08:55  Trpaslíci
09:00  Pohľad späť
09:45  Môžem si zapáliť?
10:30  Rusínsky magazín
11:00  Fokus zdravie
11:40  Ambulancia
12:15  Živá panoráma
12:50  ArtSpektrum
12:55  Tadala mamka
13:30  Večera s Havranom
14:50  Vat
15:25  Naivné sny
15:55  Maďarský magazín
16:25  Energetika
16:45  Fokus spotrebiteľ
17:30  Správy z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Osudy umeleckých 

diel
18:25  Necelebrity
18:35  HiStory
18:40  Test magazín
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
18:55  Trpaslíci
19:00  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  SK dejiny 

Oslobodenie
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vyšší princíp
23:20  Medzi životom  

a smrťou
23:45  Polícia
00:00  Profesionál

04:00  DIVOKÉ KONE
05:20  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
08:25  DIVOKÉ KONE
09:45  Pod povrchom
12:00  Noviny o 12:00
13:20  Kosti
14:20  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
23:50  Slnečno, sem-tam 

vraždy
00:50  Lovci väzňov
01:40  Lovci väzňov
02:35  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
03:20  Panelák

06:30  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

06:40  Správy - Hírek
06:50  Správy z regiónov
07:00  Správy a komentáre
07:30  Naivné sny
08:00  Živá panoráma
08:30  Zázračný ateliér
08:55  Trpaslíci
09:00  Noc v archíve
10:00  Osudy umeleckých 

diel
10:30  Maďarský magazín
10:55  Fokus spotrebiteľ
11:40  Pred rokmi...
12:10  Živá panoráma
12:40  Ja nemám život v 

malíčku
13:25  SK DEJINY  

Oslobodenie
14:20  GENERÁCIA  

zlaté roky života
14:50  Polícia
15:10  Fokus právo
15:55  Rómsky magazín
16:25  Správy - Hírek
16:30  Separé
16:50  Hokej - reprezentácia 

- prípravné zápasy
18:20  Večerníček
19:30  Katka a Strapáčik
19:35  Trpaslíci
19:40  Bolek a Lolek medzi 

baníkmi
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Úžasné stavby III
20:45  Futbal - Európska liga
23:00  Ambulancia
23:25  Luciano pátra  

vo Philly
00:10  Správy RTVS
01:00  ArtSpektrum

Štvrtok
16. 4. 2015

Streda
15. 4. 2015

04:20  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
08:15  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
13:55  Tajomstvo mojej 

kuchyne
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  Liga majstrov
22:50  Liga majst. zostrihy
23:30  Policajné oddelenie
00:25  Inšpektor Rocca
02:00  Dámsky klub
03:35  McLeodove dcéry

04:20  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
06:15  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:45  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
14:00  Postav dom,  

zasaď strom
14:35  Križovatky medicíny
15:30  TV Šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  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  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
16:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:50  Zámena manželiek
00:00  Myšlienky vraha
01:00  Agent bez minulosti
01:50  Monk

Piatok
17. 4. 2015

04:20  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
06:15  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  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
14:00  Hurá do záhrady
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  Čo ja viem
21:40  Fetiše socializmu II
22:10  Taxikár
00:00  Nikto nie je dokonalý
01:10  Talkshow Petra 

Marcina
01:55  Taxikár
03:45  Dámsky klub

04:05  DIVOKÉ KONE
05:00  Krimi
05:20  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
08:30  DIVOKÉ KONE
09:50  Pod povrchom
12:00  Noviny o 12:00
13:20  Kosti
14:20  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  Kolabs
22:25  Kosti
23:25  Slnečno,  

sem-tam vraždy
00:25  Lovci väzňov
01:25  Lovci väzňov
02:25  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas (22)
03:10  Noviny TV JOJ
03:45  Kolabs

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

posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:10  Trpaslíci
09:15  Ako ich nepoznáme
09:35  Úžasné stavby III
10:20  Rómsky magazín
10:50  Fokus právo

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  Teória veľkého tresku
15:30  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
01:25  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:10  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:00  Dr. House

18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Laura
21:35  Reportéri
22:00  Peklo na kolesách
22:45  Peklo na kolesách
23:25  Policajné oddelenie
00:20  Občan za dverami
00:45  Laura
02:00  Dámsky klub
03:35  McLeodove dcéry

11:35  Cesta
12:10  Živá panoráma
12:50  ArtSpektrum
12:55  Na ľudovú nôtu
13:40  Šediny doktora 

Ondáka
15:25  Životodarné tepny 

Zeme
15:40  Magazín Európskej 

ligy
16:10  Tvárou v tvár
16:45  Fokus rodina
17:30  Správy z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Národnostné správy
18:05  Televíkend
18:35  Zákulisie slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
19:00  Trpaslíci
19:05  Bolek a Lolek
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  Divoké Pyreneje
20:50  Umenie
21:15  Kinorama
21:45  Žeriavy tiahnu
23:20  BJD 2014
00:15  Správy RTVS
01:00  ArtSpektrum

04:05  Dr. House
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:45  Ordinácia v ružovej 

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

vyšetrovací úrad
14:10  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
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
22:40  XXx: Nová dimenzia
00:50  Šiesty zmysel
01:40  Bostonské vraždy
02:25  Pán a pani Smithovci
03:15  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad

04:15  DIVOKÉ KONE
05:10  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
08:20  DIVOKÉ KONE
09:40  Pod povrchom
12:00  Noviny o 12:00
13:05  Top star
13:35  Kosti
14:40  Kolabs
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Marmaduke
22:35  Lovec príšer
01:00  Pach krvi 4:  

Krvavý počiatok
02:35  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas (23/23)
03:20  Walking Dead

Sobota
18. 4. 2015

05:20  Drišľakoviny mix
06:00  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:05  Počasie
07:10  Levík Raa Raa
07:20  Poštár Pat
07:40  Včielka Maja
07:50  Garfield
08:05  Ako si vycvičiť drakov
08:30  Fidlibum
09:00  Trpaslíci
09:25  Daj si čas
09:50  Robin Hood
10:35  Vodník a Zuzana
11:15  On air
11:50  Moje dcéry
13:30  Naľavo od výťahu
14:55  Fetiše socializmu II
15:25  Čo ja viem
16:45  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
21:10  Pravdivé príbehy  

s Katkou Brychtovou
21:45  Talkshow P. Marcina
22:30  Socialistický Zombi 

Mord
00:05  Naľavo od výťahu
01:25  Elisa z Rivombrosy
03:05  Moje dcéry

07:25  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:35  Správy - Hírek
07:45  Správy z regiónov
08:00  Živá panoráma
08:35  Televíkend
09:05  Divoké Pyreneje
09:50  Energetika
10:05  Tel. klub nepočujúcich
10:30  GENERÁCIA  

zlaté roky života
11:00  Zákulisie slovenčiny
11:10  Drogová pasca:  

Môže sa to stať aj tebe
11:40  5 minút po dvanástej
12:40  Výkupné za náčelníka
13:10  Test magazín
13:20  Magazín Ligy 

majstrov
13:50  Tenis - Fed Cup
16:50  Hokej - reprezentácia 

- prípravné zápasy
18:25  Večerníček
19:30  Katka a Strapáčik
19:35  Trpaslíci
19:40  Bolek a Lolek
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Apokalypsa  

Druhá svetová vojna
20:55  HiStory
21:05  Anjeli strážni
21:30  Kto to tam spieva
22:55  Kinorama
23:20  Československý 

filmový týždenník
23:40  Správy RTVS
00:25  ArtSpektrum
00:30  Apokalypsa  

Druhá svetová vojna

02:35  NCIS - Námorný 
vyšetrovací úrad
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04:25  Nové bývanie
05:15  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:05  Súdna sieň
08:15  Rodinné záležitosti
09:45  Pod povrchom
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:20  8 lekcií lásky
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
23:55  Bastardi 2
02:00  Lovci väzňov
02:40  Lovci väzňov
03:25  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas

Pondelok
20. 4. 2015

07:40  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:50  Národnostné správy
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Trpaslíci
09:00  Mláďatá
09:15  Milan Čorba
10:10  Tvárou v tvár
10:40  Fokus rodina
11:25  Svetový skautský 

Moot - Mexiko 2OOO
12:00  Živá panoráma
12:20  ArtSpektrum
12:30  Podpolianske obrázky
12:55  Patálie s kamerou
13:40  Magazín Ligy 

majstrov
14:10  Odpískané
14:50  Športové ozveny
15:30  Autosalón
15:55  Národnostný magazín
16:20  Profesionál
16:45  Fokus práca
17:30  Správy z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Žena na konci sveta 

IV
18:25  HiStory
18:30  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek
19:10  Tao Tao
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Narodení v divočine
19:45  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Výnimočné ženy
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat
22:00  Meno
23:50  A predsa sa točí
00:30  Umenie

14:00  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
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  Sexi roztlieskavači
00:15  Dva a pol chlapa V
00:40  Teória veľkého tresku
01:05  Agent bez minulosti
01:55  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:40  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:25  Monk

05:20  Krimi
05:45  Noviny TV JOJ
06:30  Krimi
07:00  Noviny TV JOJ
07:45  Rýchla rota  

Chipa a Dala
08:50  Simpsonovci
09:15  Rin Tin Tin 

Skutočný príbeh
11:20  Let Fénixa
13:55  8 lekcií lásky
15:55  Marmaduke
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:20  Najlepšie počasie
20:30  Tanec snov
23:15  Cyrus
01:15  Divoký víkend
02:55  Bastardi 2

Nedeľa
19. 4. 2015

04:40  Drišľakoviny
06:05  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:05  Počasie
07:15  Levík Raa Raa
07:25  Poštár Pat
07:40  Včielka Maja
07:55  Garfield
08:10  Ako si vycvičiť drakov
08:30  Zázračný ateliér
09:00  Megamozog
09:30  Autosalón
10:00  Mláďatká
11:00  Slovensko v obrazoch
11:20  Svet v obrazoch
11:45  HiStory
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:30  Bud Bindi
14:05  Poirot
15:00  Boj o Moskvu
16:30  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:20  Tajomstvo mojej 

kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Ruky bozkávam
21:35  Ruky bozkávam
22:55  Dom
00:35  Rieka nádeje
01:35  Ruky bozkávam
02:50  Ruky bozkávam

04:35  Susedia
05:05  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:00  Zajac Bugs  

a káčer Duffy
07:20  Kung Fu Panda II
08:10  Štvornohí tanečníci
09:55  Krok za krokom
10:25  Šmolkovia
12:25  Chart show
14:35  Transformers: Pomsta 

porazených
17:45  Domov na kľúč
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Útok na Biely dom
23:25  Osamelý pomstiteľ
01:45  Útok na Biely dom
03:45  Neporaziteľný 

bojovník

04:45  Krimi
05:15  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Rýchla rota  

Chipa a Dala
08:20  Ihrisko 2
10:30  Agenti S.H.I.E.L.D.
11:25  Agenti S.H.I.E.L.D.
12:25  Nebezpečná rýchlosť 

2 - Zásah
15:20  Let Fénixa
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Práskač
23:10  Divoký víkend
01:15  Lovec príšer
03:15  Ten najlepší

posunkovom jazyku
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:15  Farmárska revue
09:35  On air
10:00  Gréckokatolícka 

archijerejská svätá 
liturgia

12:10  Orientácie
12:40  Slovo
12:50  Tenis - Fed Cup
17:15  Herecké legendy
17:25  Večera
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek medzi 

baníkmi
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  Dielo z depozitára
20:10  Týždeň slovenského 

filmu
21:00  Ďakujem, dobre
23:15  Odpískané
00:00  Týždeň slovenského 

filmu
01:55  Správy RTVS
02:40  Slovo

05:00  Góly - body - sekundy
05:15  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
10:05  Lekári
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
14:00  Taxík
14:25  HiStory
14:35  Križovatky medicíny
15:30  TV Šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Talkshow Petra 

Marcina
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Jeden blbec na večeru
21:35  Sanitka
22:35  Hlavný podozrivý
23:15  Policajné oddelenie
00:10  Autosalón
00:30  Jeden blbec na večeru
01:45  Dámsky klub
03:20  McLeodove dcéry

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: 

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

Utorok
21. 4. 2015

07:00  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

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

regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Mláďatá
09:10  Pesničky z Hviezdičky
09:15  Výnimočné ženy
10:05  Žena na konci sveta
10:30  Národnostný magazín
11:00  Fokus práca
11:45  Športové ozveny
12:15  Živá panoráma
12:45  ArtSpektrum
12:55  Na ľudovú nôtu
13:25  Vytriezvenie
14:25  5 minút po dvanástej
15:35  Orientácie
16:05  Ukrajinský magazín
16:30  Osobnosti Banskej 

Bystrice: Matej Tóth
16:45  Fokus zdravie
17:30  Správy RTVS z 

regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Na ceste po Česku
18:30  Encyklopédia 

slovenských obcí
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek medzi 

baníkmi
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  Tabu: Impotencia
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy

04:10  Dr. House
05:10  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  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
16:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:50  Zámena manželiek
00:00  Myšlienky vraha
01:00  Agent bez minulosti
01:50  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:35  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:20  Monk

04:05  Panelák
04:50  Krimi
05:20  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:25  DIVOKÉ KONE
09:45  Pod povrchom
10:50  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:20  Kosti
14:20  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
23:50  Slnečno, sem-tam 

vraždy
00:50  Lovci väzňov
01:45  Lovci väzňov
02:40  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
03:20  Panelák

04:10  Správy RTVS

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

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

vyšetrovací úrad

04:05  Europríbeh Slovenska
04:20  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
08:10  McLeodove dcéry
09:00  Policajné oddelenie
10:00  Nečakané stretnutia
10:50  Duel

04:00  Žalobca a obhajca
05:05  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:10  Zajac Bugs  

a káčer Duffy
07:35  Kung Fu Panda II
08:20  Zlé správy pre 

Medveďov
10:40  Krok za krokom
11:05  2 baby na mizine
11:30  Protivné baby
13:40  Svadobné trapasy
15:20  Kráska z Manhattanu
17:30  Susedia
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Šmolkovia
22:35  Agenti na odstrel
00:30  Trója
03:10  Agenti na odstrel

07:20  Správy v slovenskom 

21:35  Ambulancia
22:00  Večera s Havranom
23:15  On air
23:40  Správy RTVS
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Začala jarná časť Bowling Tour
V stredu, prvý aprílo-

vý deň, sa stretli priaznivci 
bowlingu  na 1. kole jarnej 
časti Bowling Tour. Turnaja 
sa zúčastnilo tentoraz iba 23 
hráčov. V skupine A v kvalifi-
kácii dominoval svojim výko-
nom Werner Gerdenits (pre 
jeho vysoké výkony sme ho 
preradili medzi registrova-

ných hráčov), ktorý dosiahol 
výkon 1 279 a čakal na svojho 
finálového súpera. Do finále 
sa ešte prebojovali hráči Mar-
tin Sivák (6. miesto), Alena 
Baluchová (5.), Tomáš Szabo 
(4.), Vladimír Pavlikovský 
(3.), Igor Lendácky (2.).V pr-
vom finálovom kroku sa stre-
tli Sivák 176, Szabo 136 a Ba-

luchová 207 (vrátane handi-
capu) a do druhého postúpila 
Baluchová. V ňom sa stretli 
Pavlikovský 170, Balucho-
vá 206 (vrátane handicapu) 
a Lendácky 226, ktorý si tým-
to výkonom vybojoval účasť 
v celkovom finále. Vo finále sa 
stretol s Wenerom Gerdenit-
som, ktorý zvíťazil výkonom 
178 a  s priemerom  208,14. 
Na druhom mieste skončil 
Igor Lendácky výkonom 148 
a priemerom 190,88 a treťom 
Alena Baluchová  s  prieme-
rom 179,6.

Víťazom kvalifikácie B sku-
piny sa prekvapujúco stal 
Július Karolčík s  výkonom 
1 144. Do finále sa prebojova-
li Roman Gavalér (8. miesto), 
Eva Mešťanová (7.), Ján Nie-
doba (6.), Monika Karolčí-
ková (5.), Volker Kessler (4.), 
Vladimír Plačko (3.) a  Má-
ria Kovalčíková (2.). V prvom 
finálovom kroku sa stretli 

Niedoba 158, Mešťanová 142 
(vrátane handicapu), Gavalér 
178 a Karolčíková 192 (vráta-
ne handicapu). Do druhého 
postúpila Karolčíková 180 
(vrátane handicapu) a stretli 
sa v ňom aj Plačko 106, Kess- 
ler 201 a  Kovalčíková 219 
(vrátane handicapu). Vo finá-
le bojovali Kovalčíková s Ka-
rolčíkom a  celkovým víťa-
zom B skupiny sa stala Mária 
Kovalčíková výkonom 164 
(vrátane handicapu) a s prie-
merom  180,75. Na druhom 
mieste skončil Július Karol-
čík výkonom 143 a s prieme-
rom 183,8 a tretí bol Volker 
Kessler s priemerom 178,14.

Najvyšší náhod dosiahol vo 
štvrtej hre kvalifikácie Wer-
ner Gerdenits - 231 a získal 
aj jackpot. Druhé kolo jar-
nej časti Bowling Tour, ktoré 
bude zároveň 14. kolom roč-
níka 2014/2015, je na progra-
me 22. apríla.  (ily)

Hokejbalisti Lords Ball zdolali Slovan
Hokejbaloví nováčikovia 

z  Lords Ball Svit  kategórie 
do 16 rokov zaznamenali 
prvú historickú výhru, keď 
minulý týždeň na svojom vý-
jazdovom zápase v Bratislave 
zdolali v priateľskom zápase 
extraligový Slovan Bratislava 
6:2. Vzájomný duel odohra-
li v  časovom rozpätí 3 x 10 
minút čistého času, počas 
ktorého mladí Sviťania v brá-
ne vyskúšali svojich troch 
gólmanov, Ondreja Mlyná-
ra, Adama Barana a Matúša 
Kirola. Zápas sa hral v rých-

lom tempe, v  ktorom mali 
navrch tentokrát hráči Lords 
Ball. Za Svit skórovali Jakub 
Bodnár (asistoval Marek 
Tomko), Ľuboš Hajný (Ja-
kub Bodnár), Marco Mešár 
(Oliver Zakopjan), Adam 
Štelmach (Jozef Sarnovský), 
Matej Maniak (Oliver Za-
kopjan), Števo Hanigovský 
(Adam Štelmach).

Ide o  úspech mladých 
Sviťanov, keď v sérii jarných 
prípravných zápasov s extra-
ligovými družstvami Ducks 
Košice, Medokýš Martin, 

Kometa Vrútky a  Slovan 
Bratislava, sa dočkali svojho 
prvého víťazstva pred blí-
žiacimi sa majstrovstvami 
Slovenska v hokejbale U16, 
ktoré sa uskutočnia 8. až 10. 
mája vo Vrútkach. 

Na výjazde v  Bratislave 
z Lords Ball Svit bolo i družst- 
vo kategórie do 18 rokov. To 
odohralo priateľský zápas 
s  extraligovými juniormi 
kategórie U19, Ružinovom 
Bratislava. Náročný zápas 
preveril oboch svitských gól-
manov, Matúša Kirola a Ma-

reka Jančišina, ako i hráčov 
z  tímu pred majstrovstvami 
Slovenska kategórie U18, 
ktorých hostiteľom bude 
Bratislava 15. až 17. mája. 
Sviťania z  U18 podľahli 
o niečo starším ružinovským 
súperom z  U19 1:4. Zápas 
bol dlho vyrovnaný, hral sa 
útočný hokejbal na oboch 
stranách. Rozhodli však ext- 
raligové skúsenosti bratis- 
lavských súperov. Jediný gól 
Svitu vsietil Róbert Nespa-
la, keď vyrovnával na 1:1. 
Aj  pre hráčov Ružinova to 
bola dobrá hokejbalová príp- 
rava, keďže sa v  najbližších 
dňoch stretnú v play off ext- 
raligy U19 v štvrťfinálových 
dueloch s  MHbK Worms 
Kežmarok.

Obe svitské hokejbalové 
družstvá kategórii U16 i U18 
s trénermi Miroslavom Olej-
níkom a  Dávidom Píchom 
ešte čaká doladenie formy 
na pravidelných tréningoch. 
Taktiež v ďalších dohodnu-
tých prípravných zápasoch, 
aby sme ich už o mesiac na 
majstrovstvách Slovenska 
(Vrútky U16, Bratislava U18) 
mohli sledovať, ako podáva-
jú čo najlepšie výkony v ich 
celoslovenskej hokejbalovej 
premiére.  (lka)

Družstvá Lords Ball Svit U16 (zľava) a Slovan Bratislava U16 (sprava) na prípravnom 
priateľskom zápase v Bratislave, ktoré skončilo víťazstvom svitských hráčov 6:2. Hráči druž-
stva Lords Ball Svit (v zapožičaných dresoch), dolný rad zľava Patrik Šnajder, Martina Rut-
kayová, Sára Blaščáková, Marko Gavalier, gólmani Adam Baran, Matúš Kirol, Ondrej Mly-
nár, horný rad zľava PhDr. Ladislav Kalasz (za vedenie tímu), Marek Tomko, Matej Maniak, 
Štefan Hanigovský, Adam Štelmach, Oliver Zakopjan, Jozef Sarnovský, Jakub Bodnár, Ľuboš 
Hajný (kapitán družstva), Patrik Láska, chýba Marco Mešár

Junior Ski Poprad vyhodnotil sezónu
Za krásneho slnečného 

počasia, v poslednú marco-
vú nedeľu prvý popradský 
klub zjazdového lyžovania 
ŠK Junior Ski Poprad zavŕšil 
zimnú sezónu 2014/2015 
k l u b o v ý m i  p r e t e k m i 
v Bachledovej doline, kde si 
jeho členovia medzi sebou 
zmerali pretekárske schop-
nosti. Spoločne so svojimi 
rodičmi a vedením klubu vy-
hodnotili a aj ukončili tohto-
ročnú zimnú sezónu. 

ŠK Junior Ski Poprad sa 
v  uplynulej sezóne zúčast-
ňoval pretekov Slovenského 
pohára predžiakov a žiakov, 
Východoslovenskej lyžiar-
skej ligy a Tatranskej lyžiar-
skej ligy. Niet pochýb, že 
úsilie a snaha 45-tich prete-
károv - členov ŠK vyvrcholila 

v priaznivé výsledky. Najlep-
šie sme dosiahli v kategórií 
predžiakov v  Slovenskom 
pohári Rosignol Cup, kde 
naši predžiaci spomedzi 33 
lyžiarskych klubov zo Slo-
venska vyhrali celú súťaž 
v sérii ôsmich kôl v sloven-

ských lyžiarskych stredis-
kách. Odmenou im bola 
hlavná cena - produkty firmy 
Rosignol.

Naši najlepšie umiestňova-
ní pretekári z celkového poč-
tu 280 v Slovenskom pohári 
predžiakov boli:  Viktória 

Bendíková, Martin Wikarski, 
Martin Ferjanček, Samuel 
Meriač, Timotej Tybor, Ka-
tarína Grenerová, Dominika 
Kanovitsova, Alexander Ka-
novits, Júlia Kovalová a Ni-
kolas Hnáš.

Tímové víťazstvo v Sloven-
skom pohári je okrem šikov-
nosti a  talentu našich detí 
tiež potvrdením veľkého úsi-
lia a  nezištnej práce celého 
realizačného tímu ŠK Junior 
Ski Poprad, ktorého priori-
tou v predžiackom lyžovaní 
bolo podporovať celý kolek-
tív v duchu hesla „v každom 
sa môže skrývať talent“. Je 
zrejmé, že toto víťazstvo bolo 
naplnením základnej filozo-
fie prístupu k športu členmi 
nášho klubu.  Igor Tropp, 

ŠK Junior Ski Poprad 

Séria zápasov bez prehry
V  sobotu odohrali starší 

žiaci VK Junior Poprad proti 
Starej Ľubovni predposled-
ný dvojzápas základnej časti 
oblastných M  SR skupiny 
Východ. V súboji o 3. miesto 
sa obidve družstvá prezento-
vali vyrovnanými výkonmi, 
avšak na hráčoch Starej Ľu-
bovni bolo vidieť tréningo-
vý výpadok. Úvodný zápas 
sa rozhodoval v koncovkách 
setov, kde mali pevnejšie 
nervy Popradčania, 
ktorí  doviedli zápas 
do víťazného konca. 
Do druhého zápasu 
nastúpili domáci se-
bavedomejšie a hlavne 
zodpovedným výko-
nom si vytvorili do-
statočný náskok, ktorý 
umožnil trénerovi Po-
pradu Andrejovi Voj-
číkovi vystriedať všet-
kých hráčov z lavičky. 
Sobotňajšími výhrami 
predĺžili popradskí 
volejbalisti sériu zá-
pasov bez prehier na 
číslo 10. V poslednom 
kole cestujú na dvoj-
zápas do Košíc a  po-
tom začínajú prípravu 
na záverečný turnaj 
majstrovstiev Sloven-

ska, ktorý sa uskutoční 15. 
- 17. mája (miesto záverečné-
ho turnaja ešte nie je známe).

VK Junior 2012 Poprad 
-  VKM Stará Ľubovňa 3:0 
(22, 23, 24) a  3:0 (19, 18, 
16).

Kadetky v nedeľu cestovali 
do Sniny, kde odohrali dve 
stretnutia proti tamojšiemu 
MVK Snina, žiaľ do Popradu 
sa vrátili s dvoma prehrami 
0:3 a 0:3.  (red)

Propagácia Rallye  
Tatry na Morave

Skupina štyroch členov or-
ganizačného výboru 42. roč-
níka Rallye Tatry (24. - 25. 
júl) sa počas uplynulého ví-
kendu vybrala do Valašského 
Meziříčí spropagovať jedno 
z najznámejších motoristic-
kých podujatí na Slovensku. 
Ich  cieľom bolo pozvať na 
tohtoročnú tatranskú rely 
českých a poľských fanúšikov 
a  súťažné posádky z  Česka, 
ale predovšetkým z  Poľska, 
pretože v  termíne konania 
Rallye Tatry sa u západných 
susedov koná Rally Vyškov, 
zatiaľ čo Poliaci majú v tom-
to termíne voľno. 

Priestor na prezentáciu 
dostali v  sobotu ráno na 
tlačovke, tesne pred sláv-
nostným štartom Valašskej 
rally. Okrem toho rozdali 
dve hostesky v sympatických 
úboroch s logom Ralye Tatry 
tisícky letákov v priestoroch 
riaditeľstva súťaže a na ná-
mestí vo Valašskom Meziří-
čí, kde sa konal slávnostný 
štart a takisto na niekoľkých 
diváckych miestach okolo 
trate rýchlostných skúšok. 
Za poskytnutý priestor na 
prezentáciu Rallye Tatry vďa-
čia organizátori Rallye Tatry 

riaditeľovi Valašskej rally 
Miroslavovi Hošákovi a  šé-
fovi presscentra Romanovi 
Ordeltovi.

Na podujatí, ktoré bolo 
úvodnou časťou päťdielného 
seriálu Rallysprint, štartovalo 
vyše sto posádok z Českej re-
publiky, Poľska a Slovenska. 
Popradčania ticho závideli 
Moravakom v štartovom poli 
jazdca vo Forde Fiesta R5 so 
štartovým číslo 4, obrovský 
talent motoršportu v európ-
skom a  svetovom meradle 
Martina Kočího, ktorému 
vynikajúco asistoval co-pilot 
Lukáš Kostka z ČR. Výborne 
pripravené vozidlo a umenie 
za volantom vynieslo posád-
ku na stupeň najvyšší. Treba 
ale spomenúť, že za víťaznou 
dvojicou so stratou iba 5 se-
kúnd skončili na druhom 
mieste minuloroční majstri 
Slovenska Grzegory Grzyb 
- Robert Hundla, takisto na 
Forde Fiesta R5. Poľský jaz-
dec tímu Rufa Šport obha-
juje na Slovensku majstrov-
ský titul, čo znamená, že ho 
takmer s určitosťou uvidíme 
aj na 42. ročníku Rallye Tatry.

Slavomír Petrus, tlačový 
tajomník Rallye Tatry 2015 



12 Streda, 15. 4. 2015 | číslo 16  ŠPORT

Vydavateľ: Podtatranský kuriér, s. r. o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 462 859 03, 
e-mail: redakcia@kurierpp.sk, kurierpp@gmail.com, web: http://www.podtatransky-kurier.sk. 

MK SR: EV 4442/11, ISSN: 1338-5402, šéfredaktorka: Mgr. Petra Vargová Čakovská, 0949 314 111, redakcia: 0905 348 487.
Plošná inzercia: 0905 348 487, inzercia@kurierpp.sk, uzávierka: piatok 12:00  h.

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovatelia Slovenskej pošty, objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., 
Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk; predplatne@slposta.sk. Spoločensko - ekonomický týždenník  Nevyžiadané rukopisy nehonorujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. 

Víťazný zápas popradského borca
Koncom marca sa v Poltá-

ri uskutočnilo ďalšie kolo zá-
pasovej série mladých bojov-
níkov v  ringu pod názvom 
Youngblood - Carnage Night 
2015. Okrem zápasov v thaj-
skom boxe sa v piatom večer-
nom, plného tvrdých úderov, 
predstavil borec z  Extreme 
Combat Club Poprad Jo-
zef Kundis (vľavo), 
ktor ý sa v  r ingu 
stretol so skúseným 
Tiborom Toporom 
z Michaloviec.

V  zápase, vypísa-
nom na 2x3 min., sa 
Kundisovi podaril 
v závere prvého kola 
úder na bradu súpera, 
ktorý Michalovčan 
neustál a išiel k zemi. 
Po tejto „bombe“ sa 
už Tibor Topor nepo-
zbieral acenné víťaz-
stvo v ringu si pripí-
sal mladý borec spod 
Tatier. „V exhibičnom 
zápase, v  ktorom sa 
predstavil Jožo Kun-

dis, sa zápasilo podľa plných 
UFC pravidiel, čo znamená, 
že boli povolené všetky údery 
v  stoji na celé telo, na zemi 
boli povolené údery lakťami 
a kolenami a zásahy na hlavu 
boli zakázané,“ povedal pop- 
radský tréner Rudolf Vanc. 
Na predzápasovú prípravu 
mali iba niekoľko dní a do-

konca v deň zápasu zmenili 
Kundisovi súpera. „Treba 
pochváliť aj prístup Tibo-
ra Topora, ktorý sa o  tom, 
že nastúpi proti Kundisovi, 
dozvedel iba niekoľko ho-
dín pred zápasom,“ vyzdvi-
hol prístup borca a zároveň 
trénera MMA v  Trebišove. 
Topor je držiteľ zlatej me-

daily zo šampionátu 
z Chorvátska v grap-
plingu a na Slovensku 
doposiaľ neporazený. 
Grappling je zápas 
podobný brazílskemu 
jiu-jitsu, ale zápasí sa 
iba v elastickom oble-
čení, nie v kimone. Je 
to športová disciplí-
na, ktorá zahŕňa ši-
roké spektrum roz-
ličných hmatov, chva-
tov, pohybov, únikov, 
podrazov a  hodov 
z rôznych úpolových 
športov.

Jozef Kundis má 27 
rokov, pochádza zo 
Sp. Bystrého, trénu-

je niečo vyše pol roka a táto 
výhra ho určite posunula 
vyššie a  zvýšila jeho moti-
váciu do ďalších tréningov. 
Išlo o Kundisov prvý súťaž-
ný zápas v  ringu. Jozefovi 
bije srdce bojovníka, čo chce 
jeho tréner R. Vanc využiť 
v tréningoch: „Viac musí pra-
covať na technikách na zemi. 
So svojou hmotnosťou nad 
100 kg, je problém nájsť mu 
rovnocenného súpera, preto-
že skúsení borci, ktorí majú 
predpísanú hmotnosť, majú 
za sebou okolo 10 až 15 sú-
ťažných zápasov a  vtedy sa 
už nemôžu radiť medzi ama-
térov, ako je Jožo Kundis, kto-
rý má na konte jeden duel.“

Priaznivci MMA pod Tat-
rami sa môžu tešiť na zápasy 
v klietke už o niekoľko týžd- 
ňov, kedy sa v  popradskej 
Aréne uskutoční zaujímavý 
duel Slovensko vs. Poľsko. 
Podujatie organizuje levoč-
ský klub MMA s  promoté-
rom Dávidom Kedžuchom. 
 (sps) 

Prípravný turnaj vyhralo Slovensko
Basketbalová akadémia 

mládeže Poprad usporiadala 
z  poverenia SBA začiatkom 
apríla v  Aréne Poprad tur-
naj basketbalových výberov 
dievčat do 16 rokov. Okrem 
Slovenska sa ho zúčastni-
li družstvá Rakúska, Poľska 
a  Turecka. Po dvoch jed-
noznačných výhrach nad Ra-
kúskom a Poľskom sa v pos- 
lednom zápase, ktorý bol 
vyvrcholením turnaja, stretli 
neporazené výbery Turecka 
a  Slovenska. V  dramatickej 
koncovke vyhrávalo Turec-
ko tri minúty pred koncom 
zápasu o  7 bodov, ale z  ví-
ťazstva o  jeden bod (58:57) 
sa nakoniec tešili zverenky-
ne slovenského trénera Petra 
Jankoviča. 

Poradie: 1. Slovensko, 2. 
Turecko, 3. Poľsko, 4. Ra-
kúsko. MVP (najužitočnej-
šia hráčka turnaja): Viktória 
Fehérová (Slovensko). All 
Stars: Michaela Balážová, Ni-
kola Kováčiková (obe Sloven-

sko), Karolina Szydlowska 
(Poľsko), Anna Boruta (Ra-
kúsko), Meltem Yildizham 
(Turecko). Najlepšia strelky-
ňa turnaja: Viktória Fehéro-
vá (Slovensko).

Prezident BAM Poprad 
Mgr. Jozef Turák (vpravo): 
„Bol to pre nás všetkých test. 
Výpravy boli spokojné po kaž-
dej stránke. Myslím, že sme 
obstáli na výbornú. Generálka 
sa podarila. Verím, že v tejto 
tradícii budeme pokračovať. 
Do Popradu by sme mohli 
dotiahnuť aj ME niektorej ve-
kovej kategórie. Som rád, že aj 
mesto Poprad je nám v týchto 
aktivitách naklonené. Prebie-
hajú rokovania medzi prezi-
dentom SBA a  popradským 
primátorom. Verím, že sa to 
pohne správnym smerom.“ 

Tréner reprezentácie Slo-
venska Peter Jankovič: „Tur-
naj bol zvládnutý na vysokej 
úrovni. Všetko fungovalo ako 
malo a  všetci účastníci boli 
spokojní. Chcel by som sa 

v mene celého tímu Slovenska 
U16 poďakovať domácemu 
klubu BAM Poprad, ako aj 
mestu Poprad za to, že sme 

absolvovali kvalitné podujatie 
a tiež za všetku starostlivosť, 
ktorú vynaložili počas celého 
priebehu turnaja.”  (sps) 

Najkrajší gól sezóny dal Kroták
Popradský kapitán Arne 

Kroták sa stal autorom 
najkrajšieho gólu sezóny 
2014/15 Tipsport extraligy 
a držiteľom novej trofeje 
- Zlatej prilby. Rozhodlo 
o  tom záverečné divácke 
hlasovanie v  aplikácii na 
Facebooku Tipsportu, Hus-
teTV a Športky.sk. Hokejoví 
fanúšikovia vyberali spome-
dzi TOP gólov jednotlivých 
mesiacov našej najvyššej 
hokejovej súťaže. Presný zá-
sah A. Krotáka po vzorovej 
kombinácii celého útoku (gól 

mesiaca október) jednoznač-
ne dominoval pred presnými 
zásahmi nitrianskeho kano-
niera R. Tománka a Martin-
čana D. Fujeríka, keď získal 
rekordných 1 570 hlasov. 

Trofej, Zlatú prilbu Tip-
sport extraligy z  dielne so-
chárky M. Podmanickej, 
odovzdajú zástupcovia Pro-
-Hokeja a Tipsportu poprad-
skému hráčovi počas repre-
zentačného prípravného du-
elu Slovenska pred majstrov-
stvami sveta proti Bielorusku 
(18. apríla v Poprade).  (red) 

Kežmarok obsadil 6. miesto

Volejbalová extraliga žien 
sa dostala do fázy, kedy sa 
hrá o medaily. Žiaľ, do tejto 
skupiny sa nedostali Kež-
marčanky, ktoré po zák-
ladnej časti súťaže obsadili 
7. priečku a  vo štvrťfinále 
ich vyradili hráčky Sp. N. 
Vsi. Tie momentálne bo-
jujú o  zlato proti Slávii UK 
Bratislava.

Potešujúce na výkone zve-
renkýň trénerského dua Jo-
zefa a Ľubomíra Bredovcov 
je skutočnosť, že v  skupine 
o  5. -  8. miesto preskočili 
Paneurópu Bratislava (6. po 
základnej časti) a s Bratislav-
ským volejbalovým klubom 
(BVK), nástupcom zaniknu-
tého Doprastavu Bratislava, 
hrali veľmi vyrovnané sety. 
Nakoniec po dvoch zápasoch 
s BVK (1:3 a 0:3) obsadili ko-
nečné 6. miesto, čo znamená 

druhé najvyššie umiestne-
nie v  histórii kežmarského 
volejbalu. V  kežmarských 
dresoch počas sezóny nastú-
pili: Jakušová, Kredátusová, 
Dragašeková, Zátrochová, 
Kaplánová, Svatošová, Plan-
číková, Toporcerová, Labu-
dová, Mihalíková, Kapolko-
vá a Gajdušková. 

Medailu pod Tatry určite 
prinesú Spišiačky, ktoré bo-
jujú o prvenstvo v lige s favo-
rizovanou Sláviou UK Brati-
slava. Hráčky okolo skúsenej 
kapitánky Moniky Smák 
hrajú s favoritom vyrovnanú 
partiu. Po dvoch zápasoch 
je stav série 1:1. Tretí zápas 
odohrajú vo štvrtok v  Bra-
tislave (hrá sa na tri víťazné 
stretnutia). V súboji o bronz 
medzi Pezinkom a UKF Nit-
ra je takisto vyrovnaný stav 
1:1.  (sps)

Paralelné preteky Žampa Cup 2015
V piatok minulého týždňa 

sa na Štrbskom Plese na sva-
hu Interski konal 1. ročník 
Žampa Cup 2015. Slnečné 
počasie a  dobre priprave-
ný snehový podklad si deti 
a mládež užili na pretekoch 
v  paralelnom slalome. Po 
úspešnom minuloročnom 
nultom ročníku sa organi-
zátori rozhodli zopakovať 
podujatie a  zorganizova-
li prvý ročník. „Nemyslel 
som si, že príde toľko ľudí 
a  detí. Podujatie sme prip- 
ravili v  piatok a  aj napriek 
tomu prišlo veľké množstvo 
súťažiacich, ale aj návštevní-
kov. Čo nás samozrejme teší 

a máme z toho veľkú radosť. 
Robím to hlavne pre mlad-
ších lyžiarov, aby sme všetci 
spoločne ukončili tohtoroč-
nú zimnú sezónu a aby sme 
si spoločne vychutnali zá-
žitok z  lyžovania a  pohybu 
vôbec,“  uviedol organizátor 
podujatia a najúspešnejší slo-
venský slalomár Adam Žam-
pa. Na štart v paralelnom sla-
lome sa postavilo 80 menších 
pretekárov, ktorí pricestovali 
z celého Slovenska. Zverenci 
z lyžiarskych klubov zo Žili-
ny, Bratislavy, Banskej Bys-
trice, Košíc, Prešova, Považ-
skej Bystrice a  samozrejme 
z podtatranského regiónu sa 

v úvode rozcvičili s Adamom 
a Andreasom Žampovcami. 
Nasledovali samotné preteky 
a po odjazdení na deti čakala 
príjemnejšia stránka poduja-
tia - oceňovanie a odmeňo-
vanie víťazov jednotlivých 
kategórií. 

Najväčší  úspech však 
malo fotenie a  autogramiá- 
da so slovenskými športov-
cami, ktorí sú poväčšine 
mladým lyžiarom vzorom. 
Adam podpisoval, podpiso-
val a podpisoval... (na sním-
ke) na všetky možné miesta 
športovcov. „Odniesli“ si to 
prilby, kombinézy, vetrov-
ky, ale i  tváre malých špor-

tovcov. Mimoriadne dobrú 
zimnú sezónu ukončil Adam 
Žampa doma, na domácom 
svahu medzi svojimi, medzi 
ktorými má aj najväčších 
fanúšikov. „Sezóna bola dob-
rá. Nazbieral som doposiaľ 
najviac bodov vo Svetovom 
pohári. Mrzí ma, že na maj-
strovstvách sveta som skončil 
na 19. mieste a nie som s tým 
spokojný, aj keď je to v Top 20 
sveta. Vedel som, že mám na 
viac, ale niekedy je lyžovanie 
aj o tom. Ako sa hovorí, kaž-
dý chvíľku ťahá pílku. Verím, 
že ma to naštartuje „makať“ 
na sebe ešte viac,“ zhodnotil 
Adam Žampa. (pks)


