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Stretnutie 
veľvyslanca 
s primátormi

V piatok minulého týždňa sa 
v Poprade uskutočnilo stretnutie 
veľvyslanca Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného Írska 
Andrewa Gartha s primátormi miest 
Poprad a Levoča. Hlavnými témami 
stretnutia boli predovšetkým mož-
nosti širšej spolupráce s Veľkou 
Britániou v oblasti obchodu a ces-
tovného ruchu.  Str. 3

Navštívte 
pneuservis Renault
Čo pre motoristov pripravili po 

zime v autoservise  firmy Euro-
camp, s. r. o. v Poprade, ktorý je 
autorizovaným predajcom vozidiel 
Renault a Dacia,  sme hovorili s Bc. 
Marekom Kurucom, vedúcim auto-
servisu.   Str. 6

Zbierka 
na zimný štadión

Dobrovoľná zbierka na kežmarský 
zimný štadión začala 15. apríla a po-
trvá do začatia stavebných prác na 
jeho rekonštrukcii. Mesto na svojej 
internetovej stránke zriadilo polož-
ku, kde bude pravidelne zverejňovať 
vyzbieranú sumu.  Str.11

Podtatranská 
fotografi a

V pondelok minulého týždňa sa 
v priestoroch Podtatranského osve-
tového strediska (POS) v Poprade-
-Spišskej Sobote konala vernisáž výs-
tavy Podtatranská fotografi a 2015.  
 Str. 4
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ge hral Svit, Prievidza, 
bolo to asi pred 17 
rokmi, počas ktorých 
sa v tíme vystriedalo 
množstvo výborných 
hráčov a Kežmarok za-
žíval svoje úspechy. Me-
dzi výrazné osobnosti 
patril Dušan Gocaliak, 
dlhoročný tréner, kto-
rý nedávno oslávil 70 
rokov a určite sú to aj 
iné mená. Nechceme na 
nikoho zabudnúť a verím, že sme 
ich pripomenuli aj Kežmarčanom,“ 
spomenul prezident. 

V ostatných rokoch, od znovuot-
vorenia mestskej športovej haly, 
ktorá slúži na tréningy a zápasy, je 
kežmarský basketbal na vzostupe 
a zaznamenal nielen väčšie úspe-
chy, ale vychováva aj nových hrá-
čov, ktorí nachádzajú svoje uplat-

Mesto Kežmarok si pripomína 80 
rokov od prvej zmienky o založení 
basketbalového oddielu. V nedeľu 
sa v mestskej športovej hale odohral 
zápas 1. ligy v basketbale mužov, 
ktorý bol slávnostný a netradičný. 

„Počas prestávky majstrovské-
ho zápasu sme si symbolicky uctili 
okrúhle jubileum tohto športu ude-
lením pamätných listov a vecných 
cien 25-tim bývalým hráčom, tré-
nerom a funkcionárom, vďaka kto-
rým sa v Kežmarku hral basketbal 
na veľmi vysokej úrovni,“ povedal 
prezident Mestského športového 
klubu (MŠK) v Kežmarku Ľubos-
lav Kovalský. Najvyššiu ligu hral 
basketbalový klub za éry ČSFR, 
počas ktorej kežmarskí hráči hrali 
druhú najvyššiu ligu s družstvami, 
ktoré v súčasnosti hrajú extraligu, 
napríklad Košice, Nitra, Levice, 
Komárno či Bratislava. „V extrali-

nenie v iných kluboch. 
V roku 2008 získalo 
mesto halu do svojho 
vlastníctva od minis-
terstva obrany a v 2009 
- 2011 športová hala 
prešla rozsiahlou re-
konštrukciou. Stala 
sa z nej multifunkčná 
hala, vhodná na orga-
nizovanie nielen špor-
tových, ale i kultúrnych 
podujatí. 

„Hrávalo sa na periférii Kež-
marku, v pradiarni. Tam sa tré-
novalo a chýbal divácky záujem. 
Muži zasa trénovali v telocvični Zá-
kladnej školy v Huncovciach a od 
spustenia zrekonštruovanej haly 
sa basketbal vrátil do Kežmarku. 
Nastal boom a ľudia si našli cestu 
nielen k športovým aktivitám, ale 
i na tribúny. Otvorili sa krúžky, 

zriadili prípravky. Naším cieľom je 
podchytiť deti a mládež v čo najniž-
šom veku. To je pre mesto kľúčové,“ 
zdôraznil Ľuboslav Kovalský. 

Podľa prezidenta prioritou MŠK 
a mesta Kežmarok je doviesť do 
telocvične čo najviac detí, aby si 
zvykli na šport a považovali ho za 
súčasť života. Ďalší dôležitý prvok 
v rozvoji športu vidí Ľ. Kovalský 
vo všestrannej príprave detí, ktoré 
sa vo vyššom veku sami vyprofi lu-
jú a zvolia si šport, v ktorom budú 
najlepší a ku ktorému budú mať 
čo najbližšie. „Samozrejme, keď 
budeme vidieť ich záujem a sna-
hu, budeme ich ďalej podporovať. 
Mesto vidí cestu hlavne v posúva-
ní dobrých hráčov, ale i ostatných 
športovcov do vyšších súťaží alebo 
iných klubov, tak ako to funguje 
všade vo svete,“ ukončil Ľuboslav 
Kovalský.  (pks)

Prvých sto dní 
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Rýchlostný maratón 
pod Tatrami

V minulom týždni sa aj na sloven-
ských cestách konala celoeurópska 
akcia medzinárodnej stavovskej po-
licajnej organizácie TISPOL. Navyše 
vo štvrtok Prezídium PZ vyhlásilo 
dvadsaťštyrihodinový Rýchlostný 
maratón, v rámci ktorého policajti 
aj na úsekoch, vybraných občanmi, 
merali rýchlosť. 

Pod Tatrami boli tri vytypované 
v okrese Poprad a tri v Levočskom. 
Od 6. h vo štvrtok do piatkového 
rána do 6. h  policajti merali rýchlosť 
v Mengusovciach, v Hôrke smerom 
na Sp. Štiavnik, na vjazde do Vikar-
toviec a taktiež v Levoči pri cintoríne 
a dohliadali na predchádzanie pred a 
za obcou Domaňovce a v Spišskom 
Štvrtku. 

Na týchto úsekoch dopravní po-
licajti riešili pokutami iba závažné 
porušenia predpisov.  „Počas akcie 
bolo zistených celkom 15 porušení 
pravidiel cestnej premávky, z toho dve 
závažné porušenia pravidiel cestnej 
premávky - pri predchádzaní a dve 
pri prekročení ustanovených rých-
lostí jazdy. Ostatných 11 porušení 
pravidiel cestnej premávky sa týkalo 
bezpečnostných pásov, telefonovania 
a technického stavu vozidiel. V bloko-
vom konaní boli riešené 3 priestupky 
a 12 sme ich vyriešili napomenutím,“ 
informoval pplk. Mgr. Štefan Šipula, 
riaditeľ okresného dopravného in-
špektorátu Poprad.

Polícia občanom za pomoc pri rie-
šení dopravno–bezpečnostnej situá-
cie po skončení akcie poďakovala.  

Na námestí v Poprade sme už 
stretli kde-koho a kde-čo. Dokon-
ca sme počuli aj nie veľmi lichotivú 
poznámku, že na námestí „zdochol 
pes“. Zrejme to bude pravda a tak 
sa po námestí najnovšie začali pre-
chádzať aj slony africké. V tomto 
prípade išlo o slonicu  Soniu, ktorej 
jej sprievodcovia urobili exkurziu a 
ukázali jej nielen námestie, ale aj au-
tobusovú stanicu, park pri železnič-
nej stanici, polikliniku Adus, hotel 
Satel, katolícky kostol a vlastne celé 
centrum. Popradčanom a návštev-
níkom mesta tak aspoň na chvíľu 
vyčarila úsmev na tvárach.  (red)

Hliadky boli aj na viacerých neho-
dových úsekoch v Prešovskom kraji, 
ktoré nahlásili občania. Napriek avi-
zovaným kontrolám, sa vodiči vyda-
li na cestu pod vplyvom alkoholu. 
52-ročný Ján z Veľkej Lesnej viedol 
krátko po 8. h vozidlo po ceste v Čer-
venom Kláštore. Dychová skúška 
u  neho preukázala hodnotu 0,53 
mg/l, čo predstavuje 1,10 promile. 
V  Kežmarku policajti kontrolovali 
45-ročnú Janu potom, čo zastavila 
pred obytným domom. Pozitívna dy-
chová skúška ukázala hodnotu 1,18 
mg/l, čo je po prepočte 2,46 promile. 
Obaja boli zadržaní, obmedzení na 
osobnej slobode a stíhaní sú z preči-
nu ohrozenia pod vplyvom návyko-
vej látky, za čo im hrozí ročný trest.

 (pkr)
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V zhorenom aute bola 
mŕtvola ženy. Popradskí kri-
minalisti vyšetrujú smrť ne-
známej ženy, ktorej telo bolo 
nájdené v zhorenom aute mi-
nulý pondelok. Toyota Yaris so 
spišskonovoveským evidenč-
ným číslom bolo odstavené 
v katastrálnom území obce 
Veľký Slavkov. Nález prekva-
pil hasičov, ktorí zasahovali 
pri požiari lesa. Súdny lekár 
pri prvotnej obhliadke nezistil 
žiadne vonkajšie poranenia 
a zásahy násilnej povahy, 
spôsobené inou osobou. Vy-
konaná bude súdno-znalecká 
pitva. Popradský vyšetrovateľ 
začal trestné stíhanie pre pre-
čin usmrtenia. 

Za oceľové dvere nezapla-
til. Neznámy páchateľ, vystu-
pujúci ako konateľ popradskej 
spoločnosti, si začiatkom no-
vembra minulého roku po te-
lefonickej dohode prostredníc-
tvom e-mailu objednal od fi r-
my v Starej Ľubovni výrobu 29 
kusov oceľových dverí v hod-
note 3 132 eur. Následne ob-
jednal aj výrobu 39 ks konzol 
a prostredníctvom tretej oso-
by ich o niekoľko dní prevzal. 
Telefonicky prisľúbil, že príde 
do Starej Ľubovni za tovar 
osobne zaplatiť. Doposiaľ tak 
neurobil ani po telefonických 
výzvach. Páchateľ za prevza-
tý a vyrobený tovar nezaplatil, 
pričom v čase objednávania 
vedel, že svoj záväzok voči 
predávajúcemu nesplní. Maji-
teľovi spoločnosti, ktorá tovar 
vyrobila a dodala, spôsobil 
škodu vo výške 5 172 eur. Prí-
slušník obvodného oddelenia 
PZ v St. Ľubovni začal trestné 
stíhanie pre prečin podvodu.

Takmer 2 tisícky nelegál-
nych zbraní. Za 4 mesiace 
zbraňovej amnestie odovzdali 
občania na útvaroch PZ 1 778 
nelegálne držaných strelných 
zbraní a 21 076 kusov streli-
va. Najviac zbraní bolo odo-
vzdaných v marci (782) a v 
Banskobystrickom kraji (392). 
V Prešovskom kraji odovzdali 
občania 193 a Košickom 144 
a najviac streliva v Bratislav-
skom kraji (4 243 ks), v Ko-
šickom 2 791 a Prešovskom 
2 173.  (red)

Prvých 100 dní Jána Ferenčáka vo vedení mesta
Nový primátor mesta 

Kežmarok Ján Ferenčák za-
sadol na primátorskú stoličku 
v deň zloženia sľubu, 11. de-
cembra 2014. Minulý týždeň 
bilancoval svojich prvých 100 
dní úradovania. 

„Pred komunálnymi voľ-
bami sme zodpovedne pris-
tupovali k  tvorbe volebné-
ho programu, aby sme pred 
koncom volebného obdobia 
mohli kedykoľvek urobiť od-
počet naplnených aktivít. Po 
prvých sto dňoch by som pre-
to urobil odpočet a zhodnotil 
volebný program. Iné je niečo 
napísať a iné aj naplniť,“ po-
vedal Ján Ferenčák. Volebný 
program primátora spočíval 
v  siedmich bodoch. V  pr-
vom, Otvorené spolupracujú-
ce mesto - vyzdvihol pozíciu 
mestského úradu z  pohľa-
du občana. Po nástupe do 
funkcie zrušil stránkové dni. 
„Momentálne pracujeme v ne-
ustálej prevádzke a bez obed-
ňajších prestávok. Zamestnan-
ci sa počas obeda striedajú. 
Občan si tak môže kedykoľvek 
prísť vybaviť svoju agendu. 
Predĺžili sme stredy do 16.30 
h a piatky do 14.30 h,“ uvie-
dol Ferenčák. Ďalším krokom 
bolo začať a udržať priateľskú 
spoluprácu Kežmarku s oko-
litými obcami. Už v  januá-
ri sa stretli primátori piatich 
spišských miest a  naštarto-
vali vzájomnú spoluprácu 
a  komunikáciu. „V súčas-
nosti pociťujem ešte defi cit vo 
vnútri okresu, kde sa budem 
snažiť po týchto prvých dňoch 
vrátiť späť k obciam a inicio-

vať stretnutia, aby aj tu bola 
priaznivá atmosféra na spolu-
prácu a Kežmarok bol lídrom 
regiónu,“ dodal primátor. 

Nové vedenie mesta hľadá 
cestu, ako zlepšiť komuni-
káciu občanov s  mestom. 
Mesto opätovne spustilo por-
tál otázky občanov, na ktoré 
promptne odpovedá a  tiež 
city monitor, kde občania 
môžu pripomienkovať život 
v  meste a  to, čo ich bezp-
rostredne trápi, či zaujíma. 
Inicioval verejné stretnu-
tia s občanmi, na ktorých sa 
venujú konkrétnym témam 
a podnetom od občanov. Pod 
mesto spadá 20 organizácií 
a 868 pracovníkov.

 „To znamená, že sme naj-
väčším zamestnávateľom 
v meste a možno aj v okrese. 
Často dochádzalo k  duálnej 
práci, keď dvaja robili to isté, 
preto som sa snažil tieto dis-
proporcie zmeniť,“ vysvetlil 
primátor. Z  toho dôvodu sa 
zmenilo vedenie klubu dô-
chodcov, zmena nastala na 
poste riaditeľa Technických 
služieb a bola zrušená Správa 
telovýchovy mesta. V súčas-
nosti prebieha vnútorný audit 
mestského úradu, po ktorom 
bude nasledovať reorganizač-
ná zmena. 

Primátor mesta prevzal 
záštitu nad niektorými výz-
namnými podujatiami, orga-
nizovanými v  regióne, napr. 
Svetovým dňom obličiek ale-
bo Kežmarskými lekárskymi 
dňami, ktoré patria medzi 
najvýznamnejšie. K  najväč-
ším výzvam podľa Ferenčáka 

patrí rekonštrukcia zimného 
štadióna, obnova mestského 
kúpaliska a prestavba bývalé-
ho kultúrneho zariadenia na 
tretiu telocvičňu. Hlavným 
kľúčovým bodom volebné-
ho programu je podpora za-
mestnanosti. Ku koncu tohto 
roka by podľa primátora malo 
v meste vzniknúť okolo 600 
nových pracovných miest. 
V spolupráci s úradom prá-
ce mesto vytvorilo pracovné 
miesta pre 150 nezamestna-
ných, z toho 136 ľudí je zapo-
jených do aktivačných prác. 

Kľúčovou a  hlavne prio-
ritnou témou je doprava 
a  parkovanie v  meste. Par-
kovanie prešlo pod správu 
mesta a  v súčasnosti rieši 
jednotný parkovací systém. 
„Nastavenie parkovania ne-
bolo dobré, parkovací systém 
z môjho pohľadu slúži hlavne 
k tomu, aby naučil ľudí parko-
vať. Takže budeme spätne pre-
hodnocovať systém, aby sme 
vyšli občanom v ústrety. Či už 
parkovacími kartami alebo 

cenami, aby parkoviská nao-
zaj slúžili širokej verejnosti,“ 
dodal primátor. V prvej fáze 
sa mesto zameria na centrum 
a  pristúpi k  zjednosmerne-
niu premávky. V druhej fáze 
prídu na rad časti mesta, 
napr. sídlisko Juh, kde zlé 
parkovanie súvisí s  nedos-
tatkom parkovacích miest. 
Momentálne rokujú s  VÚC 
o  vybudovaní študentského 
mestečka v  bývalých kasár-
ňach, kde by sa presťahovali 
školy, ktoré sú na území mes-
ta. „Mesto zdedilo po bývalom 
vedení domov dôchodcov Ná-
ruč s množstvom problémov. 
V  najbližšom čase aj tam 
budem musieť vyvodiť perso-
nálne dôsledky. Nastali zmeny 
aj vo vedení mestskej polície, 
kde je potrebná reorganizácia. 
Mojou prioritou na tento rok 
je zvýšenie bezpečnosti, s čím 
súvisia protipovodňové opat-
renia, reorganizácia polície 
a ďalšie opatrenia, aby sa ob-
čania cítili bezpečne,“ ukončil 
primátor mesta.  (pks)

Elementárnu slušnosť sme vymenili
Keď si človek predstaví, 

koľko berú mesačne poslanci 
za divadlo, ktoré predvádzali 
tri dni v závere minulého týž-
dňa v Národnej rade SR, má 
chuť zobrať poriadne veľké 
vodné delo a  rozprášiť túto 
nekultúrnu „elitu“ národa 
tak, že by sa v  parlamente 
už nikdy neopovážili ani len 
ukázať. Namiesto toho, aby 
riešili problémy, ktoré ničia 
život miliónom Slovákov, 
teraz stovkám malých sub-
dodávateľských fi riem, odvá-
dzajú pozornosť nepodstat-
nými hlúposťami. Po funuse 
hľadajú vinníka a hádajú sa 
o to, kto je za Váhostav zod-
povedný, kto je väčší lump 
a grázel! Jeden vykrikuje, že 
vládna koalícia, druhý, že bý-
valá vládna koalícia. A  ako 
najlepšie odviesť pozornosť 
od hlavného problému – ko-
rupcie a rozkrádania, je od-
volávať. Páni poslanci, keď 
odvolávať, tak všetkých – ko-

alíciu, opozíciu, zoštátniť 
majetok slovenských oligar-
chov a súčasne vymeniť ser-
vilných štátnych úradníkov, 
tzv. manažérov na najvyšších 
postoch v štátnej správe. Toto 
ale bude možné len vtedy, 
keď sa zmení volebný systém. 
Keď konečne občania Slo-
venska pochopia, že súčasný 
tzv. demokratický volebný 
systém je horší ako bývalá 
totalita. Pretože ani v totalite 
si členovia Ústredného výbo-
ru KSČ a ďalších straníckych 
štruktúr nemohli dovoliť 
takto nehanebne rozkrádať 
vlastný štát. Komunisti mali 
aspoň toľko chochmesu, že 
do Federálneho zhromažde-
nia navrhovali kandidátov 
z  celej republiky, s  rôznym 
vzdelaním a rôznych profesií. 
Ale tých navrhovali najnižšie 
štruktúry –  napríklad celo-
závodné výbory strany a člo-
veka, ktorý sa na kandidátku 
dostal, odsúhlasili kandi-

dáti celozávodnej, okresnej 
i  krajskej konferencie, nie 
jeden predseda! Vtedy, vo 
Federálnom zhromaždení 
boli robotníci, vedci, lekári, 
pedagógovia, poľnohospo-
dári. A  dokonca sa prihlia-
dalo aj na vekové zloženie 
poslancov, z  ktorých každý 
a  jeden bol členom strany 
a každý a jeden si platil stra-
nícke známky! Dnes stačí 
päť ľudí, žiadna členská zá-
kladňa, žiadne členské prís-
pevky len zopár tisíc vyzbie-
raných podpisov, čo najviac 
sponzorov, hlavne tajných, 
ľúbivý volebný program 
a  pseudostrany môžu bez 
problémov fungovať. V par-
lamente potom samozrejme 
sedia len kamaráti pána pred-
sedu, ktorí ho počúvajú na 
slovo, zaaradia sa na voliteľné 
miesta a v podstate nepresa-
dzujú názor žiadnej skupiny 
občanov, len názor vlastný 
pánovi predsedovi –  zakla-

dateľovi a otcovi strany. Vi-
deli sme to u Mečiara, napo-
sledy v SDKÚ a potvrdzujú 
to najmä počty odídencov, 
pretože na jednom smetisku 
nemôžu fungovať dva kohúty 
a tie naše sa nevedia zmieriť 
s  tým, že jeden kradne viac 
a iný menej. A tak máme ďal-
šiu novú stranu! 

Čo keby sme začali pod-
mienkou, že akákoľvek po-
litická strana môže začať 
pôsobiť až vtedy, keď bude 
mať pol milióna platiacich 
členov? Čo keby sme pokra-
čovali tým, že do parlamentu 
sa budú navrhovať poslanci 
v  základných organizáciách 
týchto strán a pán predseda 
bude nútený akceptovať roz-
hodnutie väčšiny členov stra-
ny, nie presadzovať len svoju 
vôľu? A nakoniec, všimli ste 
si, že niektorí naši poslanci 
sú na tých istých stoličkách 
už celé štvrťstoročie, spolu 
s  funkciou zostarli a  niek-

torí sa už prepracovali až 
k dôchodku. Presne, ako za 
totality, keď sa tradovalo, že 
z Federálneho zhromaždenia 
pôjdu rovno na cintorín. Tak 
aký je medzi nimi rozdiel?

Najnovšie chcú odvolať 
jedného takéhoto poslanca, 
ktorému už hlavu postrieb-
rili  parlamentné šediny 
a pritom je úplne jedno, kto 
sedí na ktorej stoličke. Všetci 
poslanci parlamentu, volení 
podľa doterajšieho volebné-
ho systému, sú iba prislu-
hovači. Ak si Slováci myslia, 
že nová metla bude lepšie 
zametať, sú na obrovskom 
omyle, pretože každý z tých 
mladších, musí drukovať 
šéfovi strany, nemôže mať 
vlastný názor. Keď sa dosta-
nú k  moci a  možnosti roz-
hodovať, za pár judášských 
grošov (či grošov oligar-
chov?), zapredajú aj vlastnú 
mater, nie iba vlastný národ! 
Žiaľ, elementárnu slušnosť 

Na Lesníckych dňoch  i zážitkové učenie
Hry, drobné súťaže a  zá-

žitkové učenie o lese, prírode 
všeobecne a práci lesníkov sú 
náplňou tohtoročných Les-
níckych dní pod Tatrami. Už 
9. ročník podujatia, ktorého 
mottom je Staráme sa o zvy-
šovanie hodnôt našich lesov 
v prospech súčasných i budú-
cich generácií, s  podtextom 
Udržiavame rovnováhu  me-
dzi sociálnymi, environmen-

tálnymi a  ekonomickými 
benefitmi  lesov, sa uskutoč-
ní v piatok 24. apríla od pol 
deviatej ráno na Hlavnom 
námestí v Kežmarku. „Keďže 
najpočetnejšou skupinou náv-
števníkov Lesníckych dní po 
minulé roky boli deti, pripravili 
sme pre nich rôzne pútavé čin-
nosti,“ približuje náplň piat-
kového podujatia Igor Stavný 
zo Štátnych lesov TANAPu. 

„Niečo z  každodennej práce 
lesníkov si budú môcť aj sami 
vyskúšať, napríklad priskrut-
kovať smerovník na turistický 
pútač. Okrem toho sa oboz-
námia s  pobytovými znakmi 
živočíchov a  ich zvukovými 
prejavmi, s tým, prečo je pobyt 
v lese zdravý a že ohnisko nie je 
smetisko,“ uviedol Igor Stavný.

Organizátormi regionál-
nych Lesníckych dní 2015 

v Kežmarku sú ŠL TANAPu, 
mesto Kežmarok, Vojenské 
lesy a  majetky SR, š.p. od-
štepný závod Kežmarok, Lesy 
mesta Kežmarok a  Mestský 
podnik Spišská Belá. Celo-
slovenské podujatie Lesnícke 
dni 2015, ktoré sa koná pod 
záštitou ministra pôdohospo-
dárstva SR, začína v stredu 22. 
apríla ich slávnostným otvore-
ním vo Zvolene.  (lbd)

Pridrahý ošiaľ
Na ministerstve spravodli-

vosti i Slovenskej obchodnej 
inšpekcii si spokojne mydlia 
ruky, ako zatočili so Šmejda-
mi. No na východe Sloven-
ska úradujú ďalej. 

„Zavolali, že nás pozývajú 
na ochutnávku vín a jedla,“ 
vraví pán, ktorý spolu s man-
želkou a jej priateľkou „nakú-
pil“ na prezentačnej akcii. 

„Ale nič nebudeme kupo-
vať,“ povedal. 

„Nie, nič nepredávame,“ 
ubezpečili ho v telefóne. 

Nakúpili za tisíce eur 
a hneď na druhý deň svoju 
chybu oľutovali. Len niektorí 
majú v rukách aspoň kúpnu 
zmluvu, uvedomili si, že pri-
šli o peniaze, ktoré si sporili 
na pohreb, hanbia sa, že sa 
nechali dobehnúť. Akcia sa 
pritom konala na cirkevnej 
pôde, v dôveryhodnej cir-
kevnej budove, preto si boli 
stopercentne, hoci o Šmej-
doch všetci počuli, istí, že 
v tomto stánku im nič nekalé 
nehrozí.

„Viete, keď teraz nad tým 
premýšľam, nerozumiem, 
prečo som bola taká hlúpa 
a nechala sa prehovoriť. 
Asi ma dáko zmanipulovali. 
Alebo možno bolo niečo vo 
víne? Nie, kamarátka ne-
pila a tiež nakúpila. Asi ma 
pomýlilo, že donekonečna 
opakovali, čo všetko môže 
byť naše a potom, že som 
vyhrala,“ neveriacky nad 
svojim konaním krúti hlavou 
osemdesiatročná pani.

Podľa zákona má každý 
spotrebiteľ nakupujúci na 
prezentačnej akcii právo od-
stúpiť od zmluvy do 14 kalen-
dárnych dní. Naši seniori tak 
spravili, hoci niektorí nemajú 
ani kópiu zmluvy, ktorú mali 
na akcii uzavrieť. A kúpený 
tovar ani neobsahuje všetky 
komponenty, s ktorými traja 
mladí muži, „predvádzači“, 
pri príprave jedla čarovali.

Názov fi rmy nie je nášmu 
spotrebiteľskému združeniu 
neznámy. Pred pár týždňa-
mi sa ohlásili seniori z oko-
lia Prešova, ktorí sa dali 
dobehnúť rovnakou firmou 
rovnakým spôsobom, preto 
sa dá predpokladať, že po-
kračujú z východu na západ. 
No v zoznamoch SOI nie 
je o konaní týchto akcií ani 
zmienka, hoci zo zákona je 
povinnosťou organizátorov 
SOI akciu vopred nahlásiť 
a nechať ich posúdiť kúpne 
zmluvy a obchodné pod-
mienky. No keď sme kon-
trolný orgán na tieto praktiky 
upozornili, odpovedali, aby 
sme zistili, kde sa bude ko-
nať ďalšia prezentácia a oni 
tam potom pošlú svojich 
inšpektorov...

Nuž, tak, aj keď nie sme 
inšpektori, budeme pátrať 
ďalej. No vám ostatným 
odporúčam. Ak vám niekto 
zavolá a pozve vás na láka-
vú akciu, ochutnávku, sľúbi 
fľašu vína, cesnak, poldeci, 
vlnené deky, či čerta-diabla, 
nech je to aj váš priateľ, Pa-
nenka Mária alebo hoci poli-
tický potentát, hovor okamži-
te prerušte a nikam nechoď-
te. Aby ste na druhý deň 
z tohto ošiaľu nevytriezveli 
napríklad o 1400 eur ľahší. 
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Z MŠ odíde 466 predškolákov 
Zápis detí do materských 

škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta Poprad sa 
uskutočnil od 15. februára 
do 15. marca. „Rodičia zapí-
sali spolu 549 detí. Niektorí 
z obavy o miesto zapísali 
deti do niekoľkých škôlok 
naraz (rekord predstavuje 
zapísanie dieťaťa do pia-
tich škôlok), skutočný počet 
predstavuje 497,“ uvied-
la Edita Pilárová, vedúca 
oddelenia školstva MsÚ 
v Poprade. Na konci aktu-
álneho školského roka od-
íde z materských škôl 466 
predškolákov, predpokladá 
sa zároveň približne 61 žia-
dostí o odklad nástupu do 
základnej školy. „Vzhľadom 
na silný populačný ročník 
a počet odkladov budú do 

mestských škôlok prednost-
ne prijímané deti z Popradu, 
narodené do konca decemb-
ra 2012. Reálny stav však 
ukáže až september 2015 
podľa počtu detí, ktoré do 
škôlok skutočne nastúpia,“ 
doplnila Pilárová. Rozhod-
nutia o prijatí detí do MŠ 
môžu rodičia očakávať do 
30. apríla. Deti, ktoré do 31. 
decembra nedovŕšia tretí 
rok, budú prijaté do MŠ len 
v prípade voľných kapacít. 

Keďže v kalendárnom 
roku 2012 sa narodilo 505 
detí, ročník bol v porovna-
ní s inými rokmi populačne 
silný. Rok predtým sa naro-
dilo 466 detí. Populačne naj-
slabším rokom za 15-ročné 
sledované obdobie je 2014, 
kedy sa narodilo 416 detí.

Študenti Strednej umeleckej školy (SUŠ) v Kežmarku vyt-
vorili model Kniežacej hrobky, za ktorý získali v krajskom 
kole stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ) v odbore his-
tória prvé miesto a postúpili do celoštátneho kola. Originál 
hrobky, ktorý bol pred niekoľkými rokmi objavený v Popra-
de–Matejovciach, pochádza z prelomu 4. – 5. storočia po 
Kristovi.

Žiaci 3. a 4. ročníka odboru konzervátorské a reštaurá-
torské práce Ladislava Zavacká, Petra Hoffmanová, Michal 
Kriššák a Matej Tomaľa vyrobili model kniežacej hrobky 
v mierke 1:5. „Naša škola v rámci zmluvnej spolupráce s Ar-
cheologickým ústavom Slovenskej akadémie vied úspešne 
rozvíja aktivity študentov v oblasti rekonštrukcie archeolo-
gických reálií na základe konkrétnych nálezov. Takto vznik-
la aj práca v rámci stredoškolskej odbornej činnosti pod 
názvom Kniežacia hrobka,“ uviedla riaditeľka SUŠ Marta 
Perignáthová. Zároveň dodala, že ju mimoriadne teší aj 
pozitívne hodnotenie práce Karola Pietu z archeologické-
ho ústavu: „Oceňujem teoretickú prípravu a zhromaždenie 
podkladov k práci s využitím dostupných zdrojov najmä 
cestou internetu, ale predovšetkým prístup k realizácii, vrá-
tane pôsobivého umelecko-remeselného riešenia modelu 
hrobky, ktorý po malých úpravách má expozičnú kvalitu. 
Vzhľadom na dodržaný pomer zmenšenia poslúži aj pri va-
riantnom usporiadaní mobiliára, čo bolo doteraz možné len 
v počítačovej animácii.“

Súťažnú prácu model Kniežacej hrobky budú kežmarskí 
študenti obhajovať v celoštátnom kole SOČ koncom apríla 
v Piešťanoch. (red)

OOCR Región Vysoké Tatry predstavila štyri produktové 
videá – Cykloturistika, Rodina&zábava, Príroda&turistika, 
Wellness&zdravý životný štýl, prostredníctvom ktorých chcú 
pozvať návštevníkov na letnú dovolenku do Vysokých Ta-
tier. Videá sa natáčali počas vlaňajšej letnej sezóny.

Pozvanie na dovolenku do Tatier

Študenti a Kniežacia hrobka

Záchranári 
v akcii

Skialpinista sa zranil pri 
lyžovaní. V stredu popoludní 
Horská záchranná služba 
pomáhala 25-ročnému čes-
kému skialpinistovi, ktorý sa 
nachádzal na Téryho chate. 
Muž spadol pri lyžovaní, po-
ranil si koleno, ale podarilo 
sa mu ešte dôjsť na chatu. 
Záchranári o súčinnosť po-
žiadali posádku VZZS z Pop-
radu. Vzhľadom na nepriazni-
vé poveternostné podmienky 
musela byť záchranná akcia 
vykonaná pozemne. Pod Veľ-
kým Hangom sa záchranári 
stretli so skupinou osôb, ktorá 
odišla z chaty oproti ním spo-
lu so zraneným, ktorého pre-
viezli na saniach HZS. Nás-
ledne skialpinistu záchranári 
transportovali na Hrebienok, 
kde ho odovzdali privolanej 
posádke RZP. 

Uvoľnený kameň spôso-
bil pád horolezca. HZS prost-
redníctvom tiesňovej linky 
112 požiadali 12. apríla slo-
venskí horolezci o pomoc pre 
svojho kamaráta, ktorý počas 
výstupu na Hrubý vrch nad 
Furkotskou dolinou vo Vyso-
kých Tatrách spadol. Príčinou 
pádu 43-ročného Slováka bol 
uvoľnený kameň. Horolezec 
si pádom do žľabu spôsobil 
poranenia hlavy a dolných 
končatín. O súčinnosť po-
žiadali záchranári posádku 
VZZS, ktorá spustila k pacien-
tovi záchranára aj následne 
lekára. Horolezca po ošetrení 
a zafi xovaní transportovali na 
ďalšie ošetrenie do nemocni-
ce v Poprade.

Nepozorný mladík spadol 
pri fotení do žľabu. Pätnásť-
ročnému Slovákovi, ktorý sa 
pri fotení pošmykol a spadol 
do Derešského kotla, pomá-
hali záchranári v stredu dopo-
ludnia. Počas asi 300 m pádu 
Retranslačným žľabom utrpel 
pravdepodobne zlomeninu 
ruky a viaceré odreniny. Zách-
ranári HZS sa skútrom dostali 
pod žľab a po príchode k po-
stihnutému mu poskytli prvú 
pomoc. Skútrom ho transpor-
tovali do Jasnej, kde ho pre-
vzala privolaná posádka RZP. 
 (pkr)

a morálku sme s príchodom 
demokracie vymenili za zlaté 
teľa, oblbovanie národa, ne-
ustále klamstvá, vymývanie 
mozgov a tomu sme podria-
dili svoje myslenie i konanie. 
A  nie iba na Slovensku, ale 
všade vo svete. Rozčuľujeme 
sa nad nejakým Váhostavom, 
hoci podobných podvodní-
kov bez štipky zodpovednos-
ti a  svedomia tu bolo dote-
raz neúrekom. Vždy na to 
doplatili len obyčajní ľudia, 
ktorí za nič nemôžu. Tí, kto-
rí majú za ušami najviac, si 
užívajú nakradnuté miliardy 
a tomu zbytku odkážu, že ich 
to mrzí! 

Namiesto toho, aby na 
mimoriadnej schôdzi veno-
vali pozornosť tomu, prečo 
ju zvolali a poslanci koalície 
spoločne s opozíciou navrhli 
tie najlepšie možnosti, ako si-
tuácie s neplatením za vyko-
nanú prácu riešiť, vybíjajú sa 
sami na sebe. A malí a strední 

podnikatelia budú od radosti 
nad odvolaním Fígeľa jasať 
tak, že ani nebudú chcieť svo-
je vlastné peniaze, ba dokon-
ca si vezmu pôžičku a dajú ju 
manžérom Váhostavu, aby 
si mohli postaviť ešte ďal-
šiu vílu na Bahamách! Toto 
Kocúrkovo na Slovensku mi 
pripomína vtip, keď sa stretli 
dvaja podnikatelia a jeden sa 
pýta druhého. - A ľudia ti ešte 
chodia do roboty? - Chodia,- 
odpovedá ten druhý. - A dá-
vaš im výplaty? - Nie! - U mňa 
tak isto. A čo keby sme začali 
od nich vyberať daň za to, že 
vôbec môžu robiť? -  uzavrel 
prvý podnikateľ. 

Tu ale išlo o podnikateľov, 
nie o  štátne zákazky. Keď 
štát toľké roky nezaujíma, že 
malým a  stredným podni-
kateľom za vykonanú prácu 
nezaplatili stovky podvodní-
kov s jeho požehnaním, je to 
vôbec ešte štát? 

 Ľudmila Rešovská

za zlaté teľa

Stretnutie veľvyslanca s primátormi
V piatok minulého týždňa 

sa v Poprade uskutočnilo 
stretnutie veľvyslanca Spo-
jeného kráľovstva Veľkej 
Británie a Severného Írska 
Andrewa Gartha s primátor-
mi miest Poprad a Levoča. 
Hlavnými témami stretnutia 
boli predovšetkým možnosti 
širšej spolupráce s Veľkou 
Britániou v oblasti obchodu a 
cestovného ruchu. 

„S primátorom Popradu a 
okolitých miest sme sa stretli 
už viackrát a hovorili sme 
spolu o možnostiach eko-
nomického rozvoja a roz-
voja turizmu. Chceme najmä 
využiť existujúcu leteckú lin-
ku medzi Popradom a Londý-
nom a založiť na nej budúcu 
spoluprácu,“ uviedol veľvys-
lanec Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a Severného 
Írska, Jeho Excelencia An-
drew Garth. Vedenie mesta 
Poprad vidí možnú spolu-
prácu najmä v oblasti rozvo-
ja podtatranského regiónu, 
školstva či cestovného ruchu. 
„Po stretnutí s riaditeľkou 
popradského letiska, ktoré 
pripravujeme, sa dozvieme, 
ako je linka naplnená a kto k 
nám z Anglicka prilieta. Tieto 
podklady by nám mali slúžiť 
hlavne na nastavenie pod-

mienok spolupráce. Od pána 
veľvyslanca rád privítam ná-
zory anglických občanov na 
to, čo im tu chýba a v čom 
vidia medzery,“ povedal Jo-
zef Švagerko, primátor mesta 
Poprad. 

Najväčší problém je podľa 
mimoriadneho a splnomoc-
neného veľvyslanca v sla-
bom povedomí o Slovensku. 
„O Slovensku sa v Británii 
veľmi málo vie. Je potrebné, 
aby sa Slovensko lepšie a vý-
raznejšie prezentovalo v za-
hraničí. Pokúsime sa praco-
vať na marketingovej strán-
ke. Briti vedia, že existovalo 
Československo. Ľudia idú 
do Prahy a len veľmi málo 
ich zavíta aj na Slovensko,“ 
ozrejmil Andrew Garth. 

V pláne je tiež jesenné 
stretnutie veľvyslancov krajín 
Európskej únie v Levoči po 
vzore stretnutia stredoeuróp-
skych prezidentov, ktorí toto 
mesto navštívili v roku 1998. 
„Samozrejme, v tejto chvíli 
neviem povedať, koľkí prídu, 
ale malo by to byť motivačné 
stretnutie pre spoluprácu s 
krajinami EÚ. Levoča má čo 
ponúknuť ako z kultúrneho, 
tak i z prírodného hľadiska, 
keď najmä kultúrne dedičstvo 
je silný mandát na to, aby sa 

takéto stretnutie konalo prá-
ve v našom meste,“ povedal 
primátor Levoče Milan Ma-
jerský. Počas piatkovej návš-
tevy britského veľvyslanca 
v Poprade bolo naplánované 
stretnutie so študentmi v pop-
radskom Gymnáziu. Okrem 
rôznych tém, ktoré zaují-
mali žiakov, veľvyslanec na 
stretnutí hovoril aj o svojej 
diplomatickej kariére a o tom, 
ako sa k tejto práci dopraco-
val. „Stretnutia so študentmi 
sú kľúčové a chcem v nich 
pokračovať. Bol som milo 
prekvapený, ako žiaci ovláda-
jú anglický jazyk, sú chytrí a 
šikovní, takže tento potenciál 
určite treba rozvíjať a bu-
dovať v nich sebavedomie,“ 
zdôraznil Andrew Garth.

 V piatok si veľvyslanec 
vyskúšal futbal, ktorého je 
nielen fanúšikom, ale i sám 
si ho rád zahrá. V zápase 
žiaci versus učitelia prehra-
li učitelia po nerozhodnom 
skóre na penalty. „Zápas 
skončil nerozhodne 4:4, ale 
hralo sa na penalty a jeden 
z tých „starších ľudí,“ teda 
ja, som nepremenil penaltu, 
takže vďaka mne tím učiteľov 
prehral a cítim sa preto zle,“ 
ukončil s úsmevom veľvysla-
nec Andrew Garth.   (pkr) 

Pietna spomienka na Barbarskú noc
65. výročie likvidácie  re-

hoľných rádov si 13. apríla 
pripomenuli  kladením ven-
cov na cintoríne v  Poprade, 
pri Pamätníku obetiam ko-
munizmu, členovia Konfede-
rácie politických väzňov Slo-
venska, Svetového združenia 
bývalých čsl. politických väz-
ňov a  Politickí väzni -  Zväz 
protikomunistického odboja, 
za účasti primátora mesta Po-
prad Ing. Jozefa Švagerku,. 

Účastníci pietnej spomien-
kovej akcie si v tento deň, kto-
rý je dnes Dňom nespravod-
livo stíhaných pripomenuli 
„Akciu K“, čo bol krycí názov 
pre násilnú likvidáciu muž-
ských rehoľných rádov v roku 
1950 v bývalom Českosloven-
sku vtedajším komunistic-
kým režimom. Svojou bru-
talitou sa do histórie zapísala 
pod názvom Barbarská noc. 

„Nad likvidáciou kláštorov 
uvažovali komunisti už od r. 
1948, hneď po svojom nástupe 

k moci, hľadali len zámienku, 
ktorá by likvidáciu osprave-
dlnila. „Akciu K“  schválilo 
predsedníctvo KSČ vo februári 
1950. Akcia mala prinútiť re-
hoľníkov, aby sa vzdali rehoľ-
ného života a mala oslabiť ich 
vplyv na ľudí. Bolo rozhodnu-
té, že zásah prebehne naraz, 
počas jednej noci, formou dob-
re pripraveného úderu, ktorý 
postaví našu aj zahraničnú 
verejnosť pred hotovú vec.

Akcii predchádzal politický 
proces s desiatimi predstavený-
mi reholí, ktorí boli obžalovaní 
z protištátnej činnosti a nená-
visti k ľudovodemokratickému 
zriadeniu, ukrývania nepria-
teľských agentov a výroby le-
tákov. Podľa rozsudku dostal 
jeden doživotie, ostatní tresty 
v  celkovej výške 132 rokov,“ 
pripomenula predsedníčka 
miestnej organizácie Konfe-
deráciu politických väzňov 
Anna Greňová a  okem iné-
ho pripomenula, že v období 

vlády komunistov bolo na 
Slovensku viac ako 170  000 
občanov postihnutých perze-
kúciami vtedajších štátnych 
orgánov a okolo 70 tisíc ich 
bolo odsúdených za odpor 
voči komunistickej totalitnej 
moci. 

Primátor Popradu Ing. Jo-
zef Švagerko vo svojom vy-
stúpení povedal, že hoci sa 
narodil v  roku 1967, urobí 
všetko preto, aby sa už nič 
podobné nezopakovalo a aby 

sa na tieto udalosti nikdy ne-
zabudlo. Slávnostnú atmos-
téru podčiarkla báseň, ktorú 
predniesla podpredsedníčka 
Svetového združenia býva-
lých čsl. politických väzňov 
Elena Bačkorová a z a orga-
nizáciu Politickí väzni Zväz 
protikomunistického odboja, 
vystúpila Soňa Lišková, dcéra 
bývalého politického väzňa 
a vnučka násilne odvlečeného 
do Gulagu.  
 (red, snímka: archív KPVS)
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Koncert žiakov ZUŠ

Dnes o 17. h sa v Dome 
kultúry v Starej Ľubovni usku-
toční v rámci VII. dni J. Mel-
koviča koncert žiakov ZUŠ. 
Hostia: klavirista R. Rikkon 
a K. Farkošovský.

Vývoj nezastavíš
Súkromná základná ume-

lecká škola Fantázia pozýva 
23. a 24. apríla o 18. h do 
Domu kultúry vo Svite na 
celovečerný program Vývoj 
nezastavíš. Vstupné 2,50 €. 
Predpredaj: predajňa kvetov 
Fantázia.

Večery v čajovni
Kaviareň a čajovňa U vlka 

v Starom Smokovci pozýva 
dnes na program Červené 
čínske čaje, o ktorých bude 
rozprávať Lenka Prošková. 
Príbehy tisíc a jednej náuš-
nice IV. ponúkne čajovňa 
zajtra, v sobotu 25. apríla fi l-
mové premietanie z festivalu 
Hory a mesto: Zlato Himaláji 
– život Nomádov v Ladakhu 
a v pondelok 27. apríla kera-
mikárka Dana Krumpová po-
rozpráva o ručne tvarovaných 
maľovaných hrnčekoch, kera-
mike a ružiach, ktorých kríky 
v Tatrách sú húževnaté. Všet-
ky programy začnú o 18. h, 
vstupné 2 €. Rezervácie na: 
uvlka@kaviarenacajovnauvl-
ka.sk, t. č. 0908 704 412.

Ako si zvieratká 
upratali les

Baby centrum – materské 
centrum pri CVČ vo Svite 
pripravilo pre svojich návš-
tevníkov na zajtra, 23. apríla 
o 10.30 h dramatizáciu s hra-
mi: Ako si zvieratká upratali 
les.

Rozprávanie o V. Tatrách
V zasadačke Slovenskej 

knižnice pre nevidiacich Mate-
ja Hrebendu v Levoči vo štvr-
tok 23. apríla o 14.30 h vystú-
pi so zaujímavým rozpráva-
ním a videoprojekciou Vysoké 
Tatry – knihy, príroda, ľudia 
a dejiny Iveta Bohušová z Vy-
davateľstva I & B Tatry. Bližšie 
informácie www.skn.sk.

Búvaj, že len búvaj
V Podtatranskej knižnici 

v Poprade na Podtatranskej 
ul. sa vo štvrtok 23. apríla 
o 17. h uskutoční vernisáž 
výstavy krojovaných bábik 
Búvaj, že len búvaj, ktorej 
autorkou je Mária Lenková. 
Na otvorení vystúpi folklórna 
spevácka skupina Slovenka. 
Výstava potrvá do 31. mája. 

MISS SPgŠ
V levočskom kine sa 

vo štvrtok 23. apríla o 17. 
h uskutoční tradičná súťaž 
MISS Strednej pedagogickej 
školy. Vstupné 2 €.

Jarné impresie
Základná umelecká škola 

Janka Silana v Poprade prip-
ravila pestrú paletu slova, 
hudby, tanca a výtvarného 
umenia. V programe Jarné 
impresie sa v rámci XXXIX. 
POPRADSKEJ HUDOBNEJ 
JARI predstavia žiaci, peda-
gógovia a hostia vo štvrtok 
23. apríla o 18. h v divadelnej 
sále Domu kultúry v Poprade. 
Vstupné: 2 €/1 € pre študen-
tov a seniorov.
„Stonožkárske“ stretnutie

Ľubovnianska knižnica 
v Starej Ľubovni pripravi-
la na piatok 24. apríla o 9. 
h „Stonožkárske“ stretnutie 
so spisovateľkou Zuzanou 
Štelbaskou, autorkou knihy 
Mama, kúp mi psa.

Päť cien pre Prešovský kraj

Podtatranská fotografi a

V  8. ročníku súťaže Naj-
krajšia kniha a  propagačný 
materiál o  Slovensku, ktorú 
organizuje Klub fotopubli-
cistov Slovenského syndikátu 
novinárov, získal Prešovský 
samosprávny kraj (PSK) päť 
ocenení za propagačné mate-
riály, ktoré vydal v roku 2014. 
Kategóriu Propagačné mate-
riály o kraji a regióne úplne 
prevalcoval, keď získal všetky 
ocenené pozície.

Kraj v  kategórii Knihy 
o  kraji a  regióne získal 3. 
miesto za obrazovú publiká-
ciu Prešovský samosprávny 
kraj. Knihu, ktorá prostred-
níctvom fotografií Milana 
Nogu predstavuje všetky 
okresy kraja a  ich jedineč-
nosti, pripravila spoločnosť 
RECO Senica. Tá autorsky 
spracovala aj sériu propa-
gačných materiálov, ktoré sa 
umiestnili na druhom mies-
te v  kategórii Propagačné 
materiály o  kraji a  regióne. 
Medzi brožúrami nechýbajú 
tradičné chute kraja, dávne 
legendy a  povesti z  regió-
nu, či predstavenie siedmich 
divov kraja. Tretie miesto 
v  tejto kategórii patrí turis-
tickému bedekru, ktorý kraj 
vydal po prvýkrát v histórii. 
Všetky materiály boli rea-
lizované v  rámci projektu 
z Regionálneho operačného 
programu,– Podpora a  roz-
voj infraštruktúry cestovné-
ho ruchu. „Všetky materiály, 
ktoré majú jednotný vizuál, 
korešpondujúci s farbami sa-
mosprávneho kraja, sú pripra-
vené vo viacerých jazykových 

Fotografi a uchováva obra-
zy a okamihy zo života, kto-
ré sa už nemusia opakovať. 
V súčasnej dobe zohráva dô-
ležitú úlohu ako komunikač-
né médium, ale aj ako nástroj 
vedy a techniky. Fotografi a je 
istou formou umenia a stala 
sa populárnou záľubou ši-
rokých vrstiev obyvateľstva 
a  populárnym koníčkom 
zakrátko po svojom vynáj-
dení. Počas rokov jej exis-
tencie sa aj v  tomto smere 
mnohé zmenilo. Najstaršiu 
fotografi u, ktorá sa zachovala 
dodnes, urobil v  roku 1826 
Francúz Joseph Nicéphore 
Niépce. 

V pondelok minulého týž-
dňa sa v priestoroch Podtat-
ranského osvetového stredis-
ka (POS) v Poprade-Spišskej 
Sobote konala vernisáž výs-
tavy Podtatranská fotografi a 
2015. Do medziokresnej pos-
tupovej prehliadky 43. roční-
ka sa zapojilo 13 amatérskych 
fotografov v kategóriách čier-
nobiela, farebná fotografia 
a multimediálna prezentácia. 
Autori zaslali 105 fotogra-
fií a  jednu multimediálnu 
prezentáciu. Porota v zlože-
ní Ing. Miro Kováč, Danka 
Rožárová a  Vladimír Vlado 
hodnotili všetky práce podľa 
dopredu určených kritérii. 

„43. ročník regionálnej pos-
tupovej prehliadky amatér-
skych fotografov mal ustálený 
počet autorov, ale s  takmer 
dvojnásobným počtom prihlá-
sených prác. V tomto roku do-
šlo k obmene až 8 autorov. Čo 

verziách. Okrem slovenčiny sa 
striedajú angličtina, poľština, 
ruština a francúzština. Zaují-
mavosťou je špeciálna brožúra 
v Brailovom písme pre nevi-
diacich,“ uviedol Jaroslav Fo-
dor zo spoločnosti RECO.

V  kategórii Propagačné 
materiály o kraji a regióne boli 
udelené dve tretie miesta a to 
druhé patrí ďalšej sérii pro-
pagačných materiálov, ktoré 
pod názvom Tatry 4  Sea-
sons, pripravila prešovská 
spoločnosť R.S. media. Séria 
propagačných materiálov, 
zameraných na tatranský re-
gión – okresy Poprad, Stará 
Ľubovňa, Kežmarok a Levo-
ča, bola realizovaná v  rám-
ci projektu Klaster turizmu 
tatranského regiónu takisto 
z Regionálneho operačného 
programu. 

Zlatá priečka v  kategórii 
Propagačné materiály o kraji 
a regióne zaslúžene patrí špe-
ciálnemu propagačnému ma-
teriálu pre deti pod názvom 

nás ale mrzí, z okresu Levoča 
sa nezapojil nikto a chýbali aj 
autori z Kežmarského okresu, 
kde mali zastúpenie iba mladí 
fotografi  do16 a do 21 rokov,“ 
povedal Vladimír Vlado, or-
ganizátor a  pracovník POS 
Poprad. 

Najviac obsadenou sku-
pinou nad 21 rokov tvorili 
autori z  okresu Poprad. Je-
diná multimediálna pre-
zentácia spĺňala požiadavky 
vyhlasovateľa súťaže, jed-
notnej dejovej a  výtvarnej 
línie s vhodným hudobným 
podfarbením a postúpila do 
vyššej súťaže. Do súťaže boli 
prihlásené práce s  rôznymi 
námetmi s prevahou farebnej 
fotografi e. 

Každoročné vyhlasova-
nie a  organizovanie súťaže 
má svoj význam, pretože 
sa prihlasujú noví autori so 
záujmom vystavovať svoje 
fotografie. Porota autorov 
ocenila v jednotlivých veko-

Objavujeme Prešovský kraj. 
Letný turistický darčekový 
balíček - maľovanku, pexeso 
a špeciálnu spoločenskú hru 
vydala Krajská organizácia 
cestovného ruchu Severový-
chod Slovenska a  autorsky 
ho pripravila spoločnosť R.S. 
media. Počas minuloročnej 
letnej sezóny mala hra, ur-
čená pre  deti zo  ZŠ, veľký 
úspech. Malí turisti si na svo-
jich potulkách s  dospelým 
sprievodom mohli vo vybra-
ných lokalitách Prešovského 
kraja - Bardejov, Bardejovské 
Kúpele, Kaštieľ Humenné, 
Skanzen Humenné, Múzeum 
moderného umenia Andyho 
Warhola v Medzilaborciach, 
Levoča, Ľubovniansky hrad, 
Červený Kláštor, Štrbské Ple-
so a Kúpele Vyšné Ružbachy 
nechať opečiatkovať posled-
nú stranu maľovanky, ktorá 
bola po zaslaní v  septembri 
zaradená do žrebovania.

Z Prešovského kraja v súťa-
ži bodovala i spoločnosť Re-
gión Poprad, ktorá v kategó-
rii knihy o Slovensku získala 
prvú priečku s  publikáciou 
Ako vznikali turistické chaty 
a útulne na Slovensku. Sláv-
nostné vyhodnotenie a  vy-
hlásenie výsledkov súťaže sa 
uskutočnilo 14. apríla v Štát-
nej vedeckej knižnici v Ban-
skej Bystrici v  rámci verni-
sáže víťazných exponátov. 
Počas roka budú exponáty 
vystavené aj v ďalších sloven-
ských mestách, medzi inými 
aj v  Bardejove, Košiciach, 
Starej Ľubovni a  Rožňave. 
 (vfá)

vých skupinách. Na krajskú 
súťaž, ktorá sa bude konať 
v  Starej Ľubovni 5. júna, 
budú odoslané ocenené prá-
ce ako súčasť prihlásených 
kolekcií do 5  prác v  danej 
kategórii. Z víťazstva sa tešili 
všetci, pretože všetci autori 
postúpili do okresnej súťa-
že. Vyhodnotenie: I. skupina 
do 16 rokov Jozef Mačutek, 
Spišská Belá, farebná fotogra-
fi a Matej Bašista, Kežmarok, 
Lucia Mašlonková, Reľov. 
II. skupina do 21 rokov ka-
tegória čiernobiela fotografi a 
a multimediálna prezentácia 
Natália Chovaňáková, Spiš-
ská Belá. III. skupina nad 21 
rokov čiernobiela fotografi a 
Ján Vernarec, Jirko Salzman, 
Dávid Tatarčiak, Tomáš Raz-
ga, Michal Gurník a  Pavol 
Ondruš. Farebná fotogra-
fi a: Jirko Salzman, Miroslav 
Bendík, Ing. Karol Nowak, 
Ján Vernarec, Pavol Ondruš 
a Slavomír Petrus.  (pks)

Len nedávno som bola sved-
kom jednej zaujímavej uda-
losti, ktorá veľmi úzko súvisí 
s  dňom Hodina Zeme. Takú 
Hodinu Zeme by sme mali 
mať celý rok, aby sme dosiahli 
zlepšenie nášho každodenného 
životného prostredia. 

Poďme ale od začiatku. Stála 
som s autom v maličkej kolóne 
v meste, keď tu zrazu čosi vyle-
telo cez okno vodiča stojaceho 
predo mnou. Ani neuhádnete 
čo to bolo, šupka z celej man-
darinky a to rovno hodená na 
stred cesty. Jej oranžová farba 
sa pekne vynímala na tmavom 
asfalte. Pravdepodobne dotyč-
ný vodič už mal taký bordel 
vo svojom aute, že pre kôru 
z mandarinky sa už miesto ne-
našlo. To, ako sa správame na 
verejnosti je len odrazom toho, 
ako sa správame aj doma. 
Jedno príslovie hovorí „Kde 
niet poriadku, ide všetko do 
úpadku“. 

Situácia s odpadmi je z roka 
na rok horšia. Čím to asi je? 
Mesta a  obce vytvárajú pod-

Vraj Hodina Zeme
mienky pre zber odpadu, 
v neposlednom rade aj každý 
občan je držiteľom smetnej 
nádoby. Napriek tomu situá-
cia s  odpadmi, pohodenými 
vedľa chodníkov, ciest a v tom-
to prípade aj na ceste, je z roka 
na rok horšia a horšia.

Denne sme svedkami člán-
kov a reportáži, kde už v škôl-
ke, škole sa deti učia o separo-
vaní odpadu a o takej banálnej 
veci, že odpad patrí do nádoby. 
V školách sa vypracovávajú en-
viromentálne projekty, ale asi 
len pre tzv. čiarku. Tie isté deti 
cestou zo školy už akosi zabud-
li a nevedia, že papiere, fľaše 
od vody a pod. patria do koša. 
Neuvedomujú si, že z tej školy 
môžu chodiť po tom chodníku 
viac rokov a keď nebude existo-
vať niekto, kto tie papieriky od 
cukríkov, keksíkov za nich po-
zbiera, tak budú za pár rokov 
chodiť zo školy po smetisku. Je 
mi ľúto, že ani dospelí im ta-
kýmto „šupkovým“ správaním 
nedávame práve pozitívny prí-
klad.  (apa)

Mladý Európan

Detská jarná burza

V stredu sa v  Poprade 
uskutočnil už desiaty ročník 
celoslovenskej postupovej 
vedomostnej súťaže Mladý 
Európan 2015. Zastúpenie 
Európskej komisie a  12 re-
gionálnych informačných 
centier Europe Direct aj ten-
to rok vyhlásilo súťaž pre 
mladých študentov druhých 
a  tretích ročníkov gymnázií 
a  stredných odborných škôl 
z celého Slovenska. 

Tohto ročníka sa zúčastni-
lo 11 škôl z okresov Poprad, 
Kežmarok, Stará Ľubovňa, 
Levoča, Liptovský Mikuláš 
a  Martin. „Sme veľmi radi, 
že bola takáto účasť. Na zá-
klade prihlásených škôl sme 
tento rok upravili stanovy 
a tak sa súťaže môže zúčast-
niť nie desať, ale až 15 škôl 
v regionálnych kolách. Z roka 
na rok vzrastá záujem škôl 
a študentov a nás teší, že mla-
dí ľudia majú záujem o veci, 
ktoré sa ich bezprostredne 
síce nedotýkajú, ale majú 
dopad na spoločnosť. Tento 
ročník bol o niečo náročnejší, 
ale vytvorili sme podmien-
ky pre poznanie základných 
faktov. Všetkým školám sme 

V budove Pošty vo Svite sa vo štvrtok 23. apríla od 8. do 17. 
h uskutoční detská burza jarného ošatenia, športových potrieb 
a hračiek. Príjem čistých a nepoškodených vecí je v utorok 
a stredu, 21. a 22. apríla od 15. do 18. h, výdaj nepredaných 
vecí v pondelok 27. apríla od 12. do 16. h. Vstupné 0,10 €. 
Burzu organizuje svitská ZO Únie žien Slovenska č. 4.  (pkr)

rozposlali komunikačné prio-
rity, ktoré sú v  európskom 
roku platné a tak vedeli, aké 
okruhy tém môžu očakávať,“ 
povedal Ing. Peter Litavec, 
organizátor a riaditeľ Europe 
Direct Poprad. 

Súťaž bola rozdelená na tri 
kolá a  pozostávala z  vedo-
mostného testu o Európskej 
únii, v  druhom kole mohli 
súťažiaci preukázať svoje 
jazykové zručnosti. Do tre-
tieho kola regionálnych ve-
domostných súťaží postúpili 
tri najlepšie súťažiace druž-
stvá, kde ich čakali zaujímavé 
otázky, doplnené obrazovou 
dokumentáciou. V tomto ju-
bilejnom roku zvíťazili žiaci 
z Gymnázia P. O. Hviezdosla-
va z Kežmarku. Na druhom 
mieste skončilo Gymnázium 
J. C. Hronského z  Vrútok 
a  tretia priečka patrila Ob-
chodnej akadémii zo Starej 
Ľubovne. 

Regionálne kolá Mladého 
Európana sa na celom Slo-
vensku konajú od 8. apríla do 
6. mája. Víťazi postúpia do 
národného kola súťaže, ktoré 
sa uskutoční 4. júna v Brati-
slave.  (pks)

Ziaci Gymnázia P. O. Hviezdoslava, víťazi regionálneho kola
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Aladinova zázračná lampa
Každý, kto má rád čarovné 

príbehy, určite pozná rozpráv-
ku o zázračnej lampe a du-
chovi, ktorý v nej býva. Kúzlo 
Aladinovej lampy malým di-
vákom prinesie Strážanove 
bábkové divadlo v piatok 24. 
apríla o 10. h v Dome kultúry 
v Poprade. Vstupné 1,50 €.

Pocta rodákovi
Pri príležitosti 200. výročia 

narodenia MUDr. Markušov-
ského sa v piatok 24. apríla 
o 13.30 h uskutoční v parku 
pri Kultúrnom dome v Štrbe 
slávnostné podujatie, spojené 
s odhalením pamätnej tabule.

Kurz i divadlo
V Artclube hotela Atrium 

v Novom Smokovci sa v pia-
tok 24. apríla uskutoční Deku-
páž - kurz servítkovej metódy 
s Kamka Kreativ. V sobotu 
25. apríla ponúka hotel kurz 
výroby drevených ozdôb 
s Miroslavom Gregorom. Oba 
začínajú o 19. h. V sobotu 
o 17. h sa v hoteli predstaví 
divadlo Ofina z Ružomber-
ka s hrou O lakomej Dorote. 
Vstupné deti 3,50 €, dospelí 
5,50 €.

Otvorenie turistickej 
a vodáckej sezóny

V Červenom Kláštore otvo-
ria v sobotu 25. apríla letnú 
turistickú sezónu. Kultúrny 
program a ľudová zábava sa 
uskutoční na prvom nádvorí 
múzea v dobovej Krčme pod 
lipami, kde bude ochutnávka 
tradičných jedál. Všetci vodá-
ci a nadšenci vodnej turistiky 
sa stretnú v sobotu v Červe-
nom Kláštore aj na otvorení 
vodáckej sezóny na Dunajci. 
Zraz je v areáli Pieniny sport 
centrum o 10. h. Splav Du-
najca je plánovaný o 10.30 
h (kajaky, rafty, kanoe zabez-
pečené, splav je potrebné 
rezervovať na otvorenie@
raftin.). O 11. h bude v areáli 
Kláštora kartuziánov „pod li-
pami“ vystúpenie folklórnych 
súborov, o 11.30 h pokračo-
vanie splavu a po návrate 
späť na vodácku základňu 
v Č. Kláštore (bicyklom alebo 
busom) bude program od 15. 
h pokračovať voľnou zábavou 
pri domácich špecialitách. 
O dobrú náladu sa postará 
hudobné teleso Pádlo. 

Diabolské husle
V kine v Levoči vystú-

pi v sobotu 25. apríla o 18. 
h Ján Berky - Mrenica a Dia-
bolské husle s programom 
Škovránok. Vstupné 8 €.

Mechúrik a Koščúrik
Za siedmimi horami, troma 

dolinami žil Mechúrik, ktorý 
bol stále sám. Keďže ho už 
samota omrzela, rozhodol 
sa, že si nájde kamaráta... 
V Mestskom kultúrnom stre-
disku Kežmarok v nedeľu 26. 
apríla o 16. h vystúpi Divadlo 
na predmestí zo Sp. Novej 
Vsi s rozprávkou Mechúrik 
a Koščúrik. Vstupné 2 €.

Geľo Seechlebský
Divadelníci zo súboru 

Ozvena z Popradu-Stráží 
siahli opäť do zlatého fondu 
slovenskej divadelnej klasi-
ky. S hrou Geľo Seechlebský 
o malomeštiactve, honbe za 
titulmi a o tom, že ani po sto 
rokoch od jej vzniku sa veľa 
nezmenilo, vystúpi v poprad-
skom Dome kultúry v utorok 
28. apríla o 17. h. Vstup-
né 4 €/2 € pre študentov 
a seniorov.

Hranovnica po sto dňoch nového starostu
Podľa starostu Hranovnice 

Vladimíra Horvátha boli za-
čiatky vo funkcii asi najťaž-
šie. „Občania vnímali moje 
zvolenie asi tak, že som Róm 
a že sa v obci nebude nič ro-
biť, že nič nedokážem. Mali 
obavy z toho, že nebudem ve-
dieť hospodáriť s fi nančnými 
prostriedkami obce, budem 
rozhadzovať a  podobne,“ 
konštatoval starosta po sto 
dňoch vo funkcii a je prvým 
rómskym starostom v histórii 
tejto obce. V Hranovnici žije 
približne tritisíc obyvateľov, 
z toho je okolo 1 500 Rómov 
a podľa odhadu ešte 150 róm-
skych občanov nie je prihlá-
sených na trvalý pobyt v obci. 

Pre nového starostu sú ale 
úlohy samosprávy jasné, veď 
v úrade pracuje od roku 2002 
a podľa jeho slov sa venoval 
najmä projektom pre rómsku 
komunitu, zamestnanosti, 
aktivačným prácam, zaraďo-
vaniu nových pracovníkov 
do nových projektov obce. 
Keďže zamestnancov obec-
ných úradov je málo, okrem 
toho pomáhal prakticky vo 
všetkých oblastiach a spoloč-
ne so starostom a ostatnými 
poslancami a zamestnancami 
sa podieľal na plnení všet-
kých úloh obce. „Robili sme 
vždy pre celú obec, nie iba pre 
niekoho v obci a som presved-
čený, že tak to bude aj naďa-
lej. Obec sa bude rozvíjať len 
vtedy, ak budeme robiť v celej 
obci a pre všetkých občanov,“ 
uviedol. 

Po troch mesiacoch práce 
naberajú na obrátkach a zná-
me sú aj priority, ktorým sa 
budú venovať. „Prvou úlohou 

je príprava plánu hospodár-
skeho a  sociálneho rozvoja 
obce, hlavného dokumentu, 
ak chceme čerpať prostriedky 
z eurofondov, pretože z prost-
riedkov obce by sme viaceré 
naše aktivity nezvládli. Územ-
ný plán v obci máme, ale pot-
rebujeme ho aktualizovať 
tak, aby sme obecné pozemky 
mohli využiť ináč, ako stano-
vil predchádzajúci územný 
plán a  ako to vyplýva z  na-
šich zámerov a  požiadaviek 
občanov. Stavebná komisia 
predložila zmysluplné návrhy, 
akým smerom by sme mali ísť 
a  okrem toho nás čaká ešte 
množstvo inej práce,“ spresnil 
starosta.

V ďalšom období chcú vy-
budovať čističku odpadových 
vôd, prístavbu telocvične pri 
základnej škole, ktorú navšte-
vuje 390 detí, ale aj komunit-
né centrum, dobudovať chcú 
infraštruktúru a  pozornosť 
budú venovať aj zamestna-
nosti. O fi nančné prostried-
ky na telocvičňu žiadali už 
minulého roka, ale neuspeli 
a  tak sa o  to pokúsia opäť. 
Okrem toho chcú urobiť 
chodníky, najmä pri hlavnej 
ulici, ale tu musia čakať na 
vodárenskú spoločnosť, kto-
rá vymieňa potrubie a  kým 
to nedokončia, nemôžu začať 
ani s týmito prácami. „Mojou 
prioritou do konca funkčného 
obdobia je určite vybudovanie 
práve tohto chodníka, pretože 
neustále sa zvyšujúca frekven-
cia dopravy v  obci ohrozuje 
ľudské životy,“ spresnil V. 
Horváth a  dodal, že pozor-
nosť samosprávy sa sústredí 
aj na vybudovanie novej škôl-

ky. V  Hranovnici majú dve 
materské škôlky s kapacitou 
približne 70 detí, ale ročne 
pribúda okolo 60 detí. Jed-
na materská škôlka, ktorá je 
priamo v obci, je v dobrom 
stave. Tam potrebujú ešte vy-
meniť okná a zatepliť, zatiaľ 
čo druhá je nevyhovujúca. 
Je z drevotriesky, postavili ju 
v 70-tych rokoch a navštevuje 
ju okolo 35 – 40 detí, hoci záu-
jem je podstatne vyšší. Keď 
vstúpi do platnosti zákon, že 
všetky deti v  predškolskom 
veku musia rok pred nástu-
pom do základnej školy navš-
tevovať predškolské zariade-
nie, bude veľký problém. „Aj 
preto sa budeme usilovať po-
staviť novú škôlku, resp. mo-
bilnú škôlku. Boli sme sa po-
zrieť v Hrabušiciach a bol som 
prekvapený, aké priestory po-
skytujú kontajnerové škôlky, 
resp. školy a na ich postavenie 
je veľa výziev, takže počítame 
s  tým, že novú škôlku posta-
víme s pomocou ministerstva, 
resp. štátu“ uviedol starosta. 
Podľa jeho slov kapacitne už 
nestačí ani základná škola, 
kde sa dve triedy učia aj v od-
poludňajších hodinách. „Zák-
ladnú školu máme vynovenú 
a riaditeľka robí všetko preto, 
aby bola škola v dobrom sta-
ve. Sme jej za to vďační a aj 
naďalej budeme úzko spolu-
pracovať, aby sa nám podarilo 
postaviť aj telocvičňu.“ Sta-
rosta je veľmi rád, že v obci 
majú detašované pracovisko 
SOŠ Kežmarok s dvojročným 
učebným odborom, ktorú na-
vštevuje 25 žiakov.

Hranovnica je zaujímavá 
aj kvôli výstavbe rodinných 

domov. V  lokalite, ktorá je 
na to určená, už minulý rok 
začali s  výstavbou 8  rodin-
ných domov a sú tu ešte voľné 
parcely. Majú tu však aj tri 
lokality, kde bývajú Rómo-
via. Na hlavnej ulici sú všet-
ky pozemky vysporiadané 
a skolaudované, na Ul. mlyn-
skej sú pozemky vysporiada-
né, na výstavbu boli vydané 
stavebné povolenia, ale nie 
všetky domy sú skolaudova-
né. „Najviac práce bude s vys-
poriadaním pozemkov pod 
rómskou osadou. Tie nie sú 
obecné, vlastní ich cirkev a ur-
bár a obec už v podstate nemá 
žiadne voľné pozemky, ktoré 
by sme mohli vymeniť. Túto 
situáciu budeme musieť riešiť, 
pretože práve tu sú problémy 
s vodou, ale aj odpadmi. Nie 
je tam cesta, ani verejné osvet-
lenie a keď chceme zveľadiť aj 
túto časť obce, v prvom rade 
musíme vysporiadať pozem-
ky. Bez toho sa nedostaneme 
k žiadnym eurofondom a ne-
dočkáme sa ani pomoci od 

štátu“, zdôraznil V. Horváth.
Pri našom stretnutí sta-

rosta upozornil aj na aktivity 
klubu dôchodcov, ktoré sa 
rozbehli vďaka pani Laukovej 
v  novembri minulého roka 
a  podľa prísľubu obec bude 
nápomocná nielen klubu dô-
chodcov, ale aj ďalším spolo-
čenským organizáciám pôso-
biacim v obci, ale aj detskému 
folklórnemu súboru, ktorý sa 
už predstavil aj v  rámci re-
giónu, naposledy na podujatí 
z  Tatranského prameňa vo 
Svite. Veľkonočná výstavka 
prác členiek  klubu dôchod-
cov zase ukázala, že aj ženy 
v seniorskom veku sú v obci 
veľmi šikovné. Zaujímavé 
podujatia pripravuje aj obec-
ná knižnica a rovnako bude 
obec podporovať a rozvíjať aj 
túto činnosť.

Aktívne sa tiež chcú za-
pájať do spolupráce v rámci 
mikroregiónu Pramene Hor-
nádu a Čierneho Váhu, ktorý 
združuje desať obcí, väčšinou 
z Hornádskej doliny.  (reš)

Workshop organizácií CR Prešovského kraja
Aké aktivity rozvíjal ces-

tovný ruch v  Prešovskom 
kraji v minulom roku a čo je 
v pláne na rok 2015, to boli 
témy, ktorým sa na spoloč-
nom workshope venovali 
oblastné organizácie cestov-
ného ruchu a KOCR Severo-
východ Slovenska v Prešove 
14. apríla. Prezentovali uply-
nulý rok 2014 a plány na ak-
tuálny rok. Stretnutie pripra-
vila KOCR Severovýchod 
Slovenska, ktorej členmi sú 
Prešovský samosprávny kraj 
a šesť oblastných organizácií 
(Región Vysoké Tatry, Vyso-
ké Tatry–Podhorie, Severný 
Spiš Pieniny, Tatry –  Spiš 
– Pieniny, Šariš – Bardejov, 
Horný Zemplín –  Horný 
Šariš). 

„Oblastné organizácie roz-
víjajú cestovný ruch samos-
tatne vo svojich regiónoch, 
ale zároveň koordinovane na 
základe vzájomnej spolupráce 
v  regióne severovýchodného 
Slovenska. Výmena skúsenos-
tí, plánov a aktivít je dôležitá, 
aby sme mohli cestovný ruch 
rozvíjať a efektívne využívať 
fi nančné zdroje, napríklad na 
marketing. Každý región je 
odlišný. Úplne iné podmienky 
a  aktivity majú Tatry, inak 
funguje oblasť Zemplína či 
Šariša, ale jedno je spoločné, 
snažia sa prilákať do lokality 
turistov a udržať ich tam čo 
najdlhšie,“ uviedol riaditeľ 
KOCR Severovýchod Slo-
venska Martin Janoško.

Slovensko v minulom roku 

zaznamenalo nižší počet 
návštevníkov v  porovnaní 
s  rokom 2013, ktorý sa od-
razil aj v Prešovskom kraji. 
Evidovaných bolo 642  706 
návštevníkov v ubytovacích 
zariadeniach (údaj Štatis-
tického úradu SR), čo je asi 
osempercentný pokles v po-
rovnaní s  rokom 2013. Na-
priek nižšiemu počtu náv-
števníkov sa zvýšila priemer-
ná doba ich pobytu a taktiež 
sa zvýšila vybratá daň z uby-
tovania najmä v oblastiach, 
kde pôsobia oblastné organi-
zácie cestovného ruchu (ná-
rast o 8 % na 1 339 210 €). 

Šesť oblastných organizá-
cií funguje dva až štyri roky. 
Za tento čas je za nimi vidieť 
reálne výsledky v  podobe 

budovania a  značenia cyk-
lotrás, stavby drobnej infraš-
truktúry, tvorby informač-
ných a propagačných materi-
álov, vrátane videí a rozsiah-
lych marketingových kampa-
ní. Pripravujú tiež množstvo 
podujatí nadregionálneho 
významu, stoja za viacerý-
mi úspešnými produktmi 
cestovného ruchu (Cesta 
minerálnych prameňov, Tat-
ranský ľadový dóm, Tatry 
Card, Kyslíková dráha Bar-
dejovské Kúpele, singletrack 
Vlčia stopa Stará Ľubovňa) 
a zúčastňujú sa významných 
veľtrhov cestovného ruchu 
doma i v zahraničí.

„V  roku 2015 pripravuje 
KOCR Severovýchod Sloven-
ska marketingovú kampaň, 

zameranú na propagáciu 
kraja rodinám s  deťmi, jed-
notlivcom a cyklistom. V júni 
predstaví projekt Legendá-
rium, ktorý spojí moderné 
technológie, súťaže, aj  svet 
umenia a  zábavy do kom-
plexného produktu cestov-
ného ruchu. Pokračovať tiež 
bude v  súťaži Objavujeme 
Prešovský kraj a  v  sérii zá-
bavno-súťažných Cyklopátra-
ní v piatich regiónoch kraja. 
Organizácia získala ocenenie 
za najkrajší slovenský propa-
gačný materiál o  kraji a  re-
gióne za rok 2014 od Klubu 
fotopublicistov Slovenského 
syndikátu novinárov,“ uvied-
la Barbora Čechová z KOCR 
Severovýchod Slovenska. 
 (pkr)

 Ponuku využili len štyri obce
Prešovský samosprávny 

kraj aj v tomto roku ponúka 
obciam spoluprácu pri jar-
nom upratovaní. Obce majú 
možnosť využiť na zveľadenie 
svojho katastra nezamestna-
ných i poberateľov sociálnych 
dávok, ak podpíšu zmluvu 
s úradom práce. Samospráv-
ny kraj ponúka obciam mož-
nosť využiť týchto pracov-
níkov aj na  úpravu okolia 
regionálnych ciest. Pri prá-
cach na majetku, ktorý patrí 
Správe a údržbe ciest (SÚC) 
PSK, budú cestári poskytovať 

aktívnu súčinnosť.
„Snažíme sa využiť sedliac-

ky rozum. Obce majú občanov 
z úradu práce, nám zase chý-
bajú pracovníci na  jednodu-
ché práce pri údržbe ciest II. 
a III. triedy. Preto ponúkame 
obciam aktívnu spoluprácu 
-  oni poskytnú pracovníkov, 
my zabezpečíme materiál
a pracovné prostriedky. Výs-
ledkom budú vykosené prie-
kopy, čisté parkoviská a upra-
vené okolie ciest,“  vysvetlil 
nápad podpredseda Pre-
šovského samosprávneho 

kraja Radoslav Čuha. Rozsah 
prác, ktoré môžu nezamest-
naní realizovať, je bohatý. 
Patrí sem čistenie a uprato-
vanie priekop a rigolov, čis-
tenie priepustov, natieranie 
zábradlí a zvodidiel, čistenie 
dopravných značiek, prere-
závka stromov a  kríkov, či 
kosenie priekop. Zákon o po-
moci v hmotnej núdzi ponúka 
starostom pomoc vo  viace-
rých ustanoveniach, či už ide 
o  dobrovoľnícke práce, malé 
obecné služby, alebo povinnosť 
odpracovať si pomoc v hmot-

nej núdzi. V minulom roku 
túto možnosť využili len šty-
ri samosprávy v Prešovskom 
okrese. Výraznejšia spolu-
práca s miestnou samosprá-
vou sa nerozbehla. Viacerí 
starostovia nemajú záujem 
s  úradmi práce spolupraco-
vať pri čistení ciest mimo ka-
tastra obce, pretože to priná-
ša viac práce, predovšetkým 
pre malé obce. Pracovníkov 
treba vybaviť ochrannými 
pracovnými prostriedkami, 
označiť pracoviská, zabezpe-
čiť dodržiavanie bezpečnosti 

pri práci a predovšetkým pra-
covníkom určiť prácu.

V  súčasnost i  Správa 
a  údržba ciest PSK eviduje 
záujem z  20 obcí Prešov-
ského a  Svidníckeho okre-
su. „Ak niekto hľadá riešenie, 
ako pomôcť obci, je to ideálny 
model, ktorý umožní zveľadiť 
obec a jej blízke okolie,“ pri-
pomína Radoslav Čuha. Sta-
rostovia, ktorí majú záujem 
o  túto možnosť spolupráce, 
môžu kontaktovať emailom 
alebo telefonicky koordiná-
tora týchto aktivít zo Správy 
a údržby ciest PSK Ladislava 
Holíka (holik.ladislav@sucp-
sk.sk, t. č. 0905 926 045).
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Chystáte sa vymeniť zimné za letné? Navštívte pneuservis Renault v Poprade
Dúfajme, že nedeľné ráno 

bolo pod Tatrami posledné, 
keď si pani Zima ešte zašan-
tila a vystrašila nás novona-
padnutým snehom. Lyžu So-
liskovú pochovali deň pred-
tým, rozlúčili sa s  dobrou 
lyžovačkou a tak motoristom 
neostáva nič iné, len navští-
viť autoservis a prezuť zimné 
pneumatiky za letné. 

Navštívili sme preto Eu-
rocamp, s. r. o. v  Poprade, 
autorizovaného predajcu vo-
zidiel Renault a Dacia, ktorý 
má servis vybavený najmo-
dernejšími technológiami, 
umožňujúcimi vykonávať 
diagnostiku všetkých druhov 
vozidiel. Samozrejme, robia 
tiež lakovnícke a klampiarske 
práce a  v  rámci záručného 
a pozáručného servisu aj me-
chanické opravy, diagnostiku, 
elektroniku a predaj náhrad-
ných dielcov a príslušenstva. 

V  rámci jarných servis-
ných dní, ktoré potrvajú do 
31. mája, si môžete dať pri 
výmene pneumatík urobiť 
prehliadku a údržbu svojho 
automobilu po zimnej sezó-
ne. A práve pneumatiky nás 
priviedli do autoservisu, 
aby sme sa opýtali Bc. Ma-
reka Kuruca, vedúceho ser-
visu, kedy vlastne prezúvať?

- Zimné pneumatiky správ-
ne fungujú do teploty +7oC 
a pri vyšších teplotách sa zni-
žuje smerová stabilita a predl- 
žuje brzdná dráha. V tomto 

prípade sa oplatí byť opatrný, 
najmä v  našich oblastiach, 
keď teploty cez deň presahujú 
túto hodnotu, ale v noci ešte 
stále klesajú k nule.

Slováci si v záujme šetre-
nia pneumatiky neraz pre-
zúvajú sami. Môže to zvlád-
nuť bežný vodič bez potreb-
ného vybavenia?

-  Samozrejme, všetko 
môže, ale v prvom rade by si 
mal uvedomiť, že ide o jeho 
bezpečnosť a bezpečnosť jeho 
rodiny. V  dnešnej dobe by 
už motoristi nemali uvažo-
vať o montáži pneumatík na 
ráfiky svojpomocne. Každá 
chyba môže viesť k  poško-
deniu pätky alebo dokonca 
kostry pneumatiky. Toto poš- 
kodenie spočiatku nemusí 
mať žiadny viditeľný vplyv 
na jazdu, ale v  jeho dôsled-
ku sa môže drasticky zhoršiť 
bezpečnosť jazdy. Prasknutie 
pneumatiky je najvážnejší 
následok, vedúci k  celko-
vému zničeniu pneumatiky 
a  potenciálne veľmi nebez-
pečnej situácii napríklad na 
diaľnici. Motoristi by nemali 
zabúdať, že pneumatika musí 
byť správne vyvážená. Jedine 
tak im poskytne optimálne 
jazdné vlastnosti a komfort, 
primeranú dĺžku životnos-
ti a  tak motoristom ušetrí 
aj peniaze na nákup nových 
pneumatík. 

Má na kvalitu pneuma-
tík vplyv aj uskladnenie 

Firma Eurocamp ponúka vodičom, ktorí nemajú zabezpečené podmienky na odloženie 
prezutých pneumatík aj možnosť, nechať si ich po výmene uskladniť priamo v areáli firmy. 
V priestrannej, suchej  miestnosti, s optimalnými klimatickými podmienkami bez teplotných 
výkyvov, počkajú na ďalšiu výmenu až do budúcej zimy a nemusia vám prekážať v garáži či v 
pivnici. Na snímke Marek Kuruc v sklade prehľadne uskladnených pneumatík.
a  starostlivosť o  ne, či už 
ide o  letné alebo zimné 
gumy? Čo by ste odporučili 
motoristom?

-  Životnosť pneumatík si 
môže každý vodič predĺžiť 
dodržiavaním jednoduchých 
zásad. Vodič by mal pravidel-
ne kontrolovať tlak a čas od 
času skontrolovať, či pneu- 
matika nie je fyzicky po-

škodená. Pneumatiky sú na 
hnacej osi vystavené omnoho 
väčším silám a tým aj opotre-
beniu. Z toho dôvodu výrob-
covia odporúčajú kolesá pri 
každom prezutí prehadzovať. 
Pri výmene zimných ale-
bo letných pneumatík si ich 
vždy nechajte vyvážiť. Okrem 
rovnomerného opotrebe-
nia získate tiež dobrý jazd-

ný komfort. A ešte posledná 
rada, pneumatiku vždy skla-
dujte správne. Dodržiavaním 
týchto jednoduchých zásad 
predĺžite životnosť pneuma-
tík a ušetríte svoje peniaze. 

Ešte by som upozornil, že 
minimálne zákonná hĺbka 
dezénu je pre letné gumy 1,6 
mm a pre zimné 3 mm. Bez 
ohľadu na hĺbku dezénu je 

maximálna odporúčaná ži-
votnosť pneumatík desať ro-
kov. Po uplynutí tejto doby 
začínajú pneumatiky strácať 
svoje jazdné a fyzikálne vlast-
nosti aj napriek tomu, že na 
pohľad vyzerajú stále dobre.

Dáte nám ešte pár rád na-
vyše, ako správne skladovať 
pneumatiky?

Nenechávajte ich pohode-
né kdesi v kúte. Predsa chce-
te, aby vám dobré slúžili čo 
najviac rokov. Pred výmenou 
a  uskladnením pneumatík 
je dobré označiť, napr. krie-
dou smer otážania a  pozí-
ciu, kde boli namontované. 
Napríklad LP –  ľavé predné 
koleso, PZ –  pravé zadné 
koleso. Potom ich očistite 
a odstráňte kamienky a štrk. 
Pri skladovaní za odporú-
čaných podmienok, napr. 
v  chlade, suchu, mimo do-
sahu priameho svetla a che-
mických látok, ako je olej, 
benzín, mastnoty si pneu- 
matiky budú udržiavať svo-
je pôvodné, dobré vyvážené 
vlastnosti po dlhú dobu. 

Čo ste pre motoristov 
v  rámci jarných servis-
ných dní tohto roku ešte 
pripravili?

- Hlavne zaujímavé ceny na 
letné pneumatiky, ale aj mož-
nosť kontroly a čistenia kli-
matizácie, výmenu stieračov 
a  zaujímavé ceny na nákup 
letného príslušenstva. 

 Ďakujeme za rozhovor
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Pozvánky
Otvoria hradné brány

Na hrade Ľubovňa otvo-
ria v nedeľu 26. apríla hrad-
né brány a letnú turistickú 
sezónu. Program, v ktorom 
vystúpia sokoliari, šermiari 
a hradný šašo s cigánkami, 
začne o 9. h. Nebude chýbať 
ani historická scénka, v hrad-
nej kaplnke sa o 14. h usku-
toční rímskokatolícka sv. 
omša a sprístupnia tu výstavu 
liturgických skvostov zo slo-
venských kráľovských miest 
Podolínec a Hniezdne. O 16. 
h sa uskutoční vernisáž výsta-
vy Historické hudobné nást-
roje na hrade Ľubovňa.

V historickom štýle 
V Starej Ľubovni otvoria 

v nedeľu 26. apríla aj letnú 
turistickú sezónu v Stredo-
vekom vojenskom tábore. 
Slávnostné otvorenie brán 
do novej sezóny v historic-
kom štýle s vystúpením Boj-
níka z Bojníc začne o 13. 
h. O 13.30 h sa predstavia 
Štvanci s divadelno-šermiar-
skym predstavením na ko-
ňoch 30-ročná vojna. O 14.15 
h zaznie stredoveká hudba 
a otvorený bude stredove-
ký jarmok s ukážkou tradič-
ných remesiel. S rozprávkou 
pre deti, hranou na koňoch, 
Peklo s anjelmi alebo Bel-
zebudove mrzuté popolud-
nie vystúpia Štvanci o 15.15 
h. Bojník o 16. h predvedie 
ďalšie divadelno-šermiarske 
predstavenie Ako sa Zuza 
stala kapitánkou a po ňom 
zopakuje 30-ročnú vojnu. 
Návštevníkov Stredovekého 
vojenského tábora čakajú 
aj ďalšie atrakcie - streľba 
z kuše, jazda na koni, detský 
lanový park, historické špor-
tové disciplíny, minizoo a iné. 
Vstupné 2 €, študenti 1 €, 
pre návštevníkov v dobových 
kostýmoch (rytier, mušketier, 
princezná...) zdarma.

Co še červeneje...
S programom Co še čer-

veneje, pripraveným k 50. 
výročiu založenia, vystúpi sú-
bor Železiar v Dome kultúry 
v Poprade v nedeľu 26. aprí-
la o 17. h. Zameriava sa na 
prezentáciu ľudového umenia 
z regiónov Abov, Zemplín, 
Šariš a Spiš. Vstupné 8 €. 

Džabaniny 5
Mestské kultúrne stredisko 

a Levočská divadelná spo-
ločnosť uvedú v Mestskom 
divadle v Levoči v nedeľu 26. 
apríla o 19. h pokračovanie 
obľúbenej humoresky Dža-
baniny 5 – Džaburina. Vstup-
né 3 €.

Zlatá Praha
Ľubovnianska knižnica prip-

ravila v spolupráci s Českým 
spolkom v St. Ľubovni podu-
jatie Zlatá Praha. Uskutoční 
sa v utorok 28. apríla o 17. 
h a je určené pre záujemcov 
o čítanie českých rozprávok 
a povestí.

LA GIOIA
Mesto Svit pozýva na je-

dinečný galakoncert pop 
operného tria LA GIOIA s hu-
dobným hosťom Natáliou 
Hatalovou. Uskutoční sa 5. 
mája o 18. h v DK. Vstupné 
12 € v predpredaji, v deň kon-
certu 15 €. Predpredaj : MsÚ 
Svit, odd. kultúry, č. dv. 116, 
052/787 51 14, 0908 406 147, 
reštaurácia DK Svit: 052/775 
52 01 a predajňa Tescoma, 
Nám. sv. Egídia Poprad, č. t. 
0904 658 812.

Pozvánky
Pred ajná výstava

Do konca apríla je v pop-
radskom MAXe výstava ob-
razov Janky Anděl Šustrovej 
a Maťky Medveďovej. Šus-
trovej diela - výber z tvor-
by a energetické obrazy, 
maľované horúcim voskom 
Medveďovej sú zároveň na 
predaj.

Naše deti 
- radosti či starosti?

Beseda s psychologičkou 
na tému Naše deti – radosti 
či starosti sa uskutoční vo 
štvrtok 23. apríla o 16.30 
h v detskom centre Domček 
na Starom trhu v Kežmarku. 
Lektorka Mgr. Alexandra Tro-
šoková bude odpovedať na 
otázky ohľadom vývoja die-
ťaťa od 0 do 3 rokov. Počet 
miest je limitovaný, je potreb-
né sa prihlásiť: 0911 448 665 
a lebo in fo@domček.sk. 
Vstupné dobrovoľné (potreb-
né je doniesť si prezúvky).

Hviezdoslavov Kubín
61. ročník krajskej súťaže 

v umeleckom prednese poé-
zie a prózy Hviezdoslavov 
Kubín sa bude konať v Dome 
kultúry v Starej Ľubovni 
v piatok 24. apríla od 10. h.

Nositelia tradícií
Ľubovnianske osvetové 

stredisko a mesto Stará Ľu-
bovňa pozývajú na okresnú 
súťažnú prehliadku dedin-
ských folklórnych súborov 
Nositelia tradícií. Dom kultú-
ry v sobotu 25. apríla od 14. 
h bude znieť spevom a tan-
com FS Kalina a Plavčanka 
z Plavča, FSk Kečera z Ja-
kuban, FSk Barvinok z Ka-
mienky, FSk Taľar z Novej 
Ľubovni a FSk Údolčanka 
z Údola. Po skončení progra-
mu sa uskutoční seminár pre 
vedúcich súborov a vyhláse-
nie výsledkov.

Ôsmy svetadiel
Do popradskej Arény za-

víta najúspešnejší slovenský 
muzikál všetkých čias Ôsmy 
svetadiel. Predstavenie sa 
uskutoční v nedeľu 26. apríla 
o 18. h. Vstupné 25 €, pred-
predaj ticketportal.sk.

Ozvena v Hranovnici
V Kultúrnom dome v Hra-

novnici sa v nedeľu 26. aprí-
la predstaví divadelný súbor 
Ozvena z Popradu-Stráži. 
Veselohra Jozefa Hollého 
Geľo Sebechlebský poba-
ví divákov od 16. h. Vstuné 
dobrovoľné.

Moje (ne)istoty
Vo výstavnej sieni Barónka 

v Kežmarku otvorili výstavu 
výtvarných a fotografi ckých 
prác regionálnej súťaže Moje 
(ne)istoty. Prezrieť si ju mô-
žete do konca apríla, v pon-
delok až piatok od 9. do 12. 
h a od 13. do 17. h. 

ZOO otvorila sezónu
V ZOO v Spišskej Novej 

Vsi môžete okrem pavilónu 
Aquaterra, ktorý je otvore-
ný celoročne, navštíviť už aj 
vonkajšiu časť. V prevádzke 
je od včerajška a môžete tu 
vidieť aj nový prírastok – 9 
jedincov druhu plamienka 
kubánskeho, ktoré prišli na 
Spiš zo ZOO v Prahe. Spišš-
skonovovesská ZOO je otvo-
rená utorok až nedeľu od 10. 
do 18. h. Vstupné: rodinné 
(2 + 2) 6 €, dospelí 2,50 €, 
študenti 2 €, deti do 15 rokov 
1 €, dôchodcovia od 60 rokov 
a ZŤP 1,50 €, deti do 3 rokov 
zadarmo.

Ako sa brániť v exekučnom konaní?
Exekučné konanie 

– čo by ste mali vedieť?
Exekučné konanie je už 

konaním vykonávacím. Pred-
chádzalo mu konanie súdne, 
rozhodcovské, ale aj správne, 
či iné predpokladané záko-
nom. Znamená to, že pôvodné 
konanie skončilo rozhodnu-
tím (rozsudkom, uznesením, 
platobným rozkazom a pod.), 
ktoré nadobudlo právoplat-
nosť a  vykonateľnosť, lebo 
žiadny z  účastníkov proti 
nemu nepodal opravný pro-
striedok (odvolanie, odpor, 
žalobu o zrušenie rozhodcov-
ského rozsudku).

Exekučné konanie má nie-
koľko fáz, účastníci sa v ňom 
nazývajú oprávnen˝í a povin-
ní. Ak ste v exekučnom konaní 
povinným, o  tom, že je voči 
vám vedené exekučné kona-
nie, sa prvýkrát dozviete až 
pri doručovaní upovedome-
nia o začatí exekúcie zo strany 
súdneho exekútora. Vydaniu 
upovedomenia predchádza 
podanie návrhu na vykonanie 
exekúcie zo strany oprávnené-
ho a žiadosť o udelenie pove-
renia na vykonanie exekúcie, 
ktorú musí na príslušný súd 
podať súdny exekútor.

Námietky voči exekúcii
Ak bolo exekučné konanie 

riadne začaté podaním ná-
vrhu a  súd neakceptoval dô-
vody na zamietnutie žiadosti 
o  udelenie poverenia, súdny 
exekútor vydá upovedomenie 
o začatí exekúcie, ktoré musí 
byť povinnému doručené do 
vlastných rúk. Procesnou ob-
ranou proti upovedomeniu 
o začatí exekúcie sú námietky 
proti exekúcii a námietky proti 
trovám exekúcie, ktoré vyčís-
lil súdny exekútor pri vydaní 
upovedomenia v tzv. predbež-
nej forme. Oboje môže povin-
ný vzniesť u  súdneho exekú-
tora do 14 dní odo dňa doru-
čenia upovedomenia o začatí 
exekúcie. Námietky proti exe-
kúcii sa môžu odôvodniť len 
tým, že i/ po vzniku exekuč-
ného titulu nastali okolnosti, 
ktoré spôsobili zánik vymáha-
ného nároku, alebo ii/ bránia 
jeho vymáhateľnosti, alebo iii/ 
ak sú tu iné dôvody, pre ktoré 
je exekúcia neprípustná.

Všimnite si, že oproti zák-
ladnému konaniu sa už forma 
procesnej obrany a  jej mož-
nosti výrazne zužujú, preto 
netreba opomínať využitie 
opravných prostriedkov už 
v  základnom (súdnom alebo 
rozhodcovskom) konaní, kedy 
je možné podať opravný pro-
striedok z viacerých dôvodov 
a nečakať až do začatia exekuč-
ného konania.

Námietky voči trovám exe-
kúcie sú namieste vtedy, ak 
súdny exekútor vyčísli trovy 
exekúcie v rozpore s Exekuč-
ným poriadkom a s vyhláškou 
MS SR č. 288/1995 Z. z. Je rov-
nako potrebné dať pozor, akú 
výšku trov si súdny exekútor 
uplatní a  na akú má reálny 
nárok. V zmysle Exekučného 
poriadku v upovedomení o za-
čatí exekúcie vyčísli trovy ako 
pri upustení od exekúcie, t. j. 
10 % zo základu na ich určenie 
- z výšky vymáhaného nároku. 
Popri tejto odmene má súdny 
exekútor nárok na hotové vý-
davky ako sú cestovné náhra-
dy, poštovné a telekomunikač-
né výdavky, znalecké náhrady 
a poplatky, avšak v rámci pred-
bežných trov, len v rozsahu ich 
skutočnej výšky, v čase vyda-
nia upovedomenia. Napríklad 

z  celkovej vymáhanej 
pohľadávky 1 000 eur 
sa tak reálna odmena 
v rozsahu predbežných 
trov môže pohybovať 
v rozpätí od 100 do 120 
eur. Uvedené číslo je 
samozrejme len orien-
tačné, výrazne by však 
danú hodnotu pred-
bežné trovy prevyšovať 
nemali. Iná situácia je 
napríklad pri vymáhaní výživ-
ného, odmena sa vtedy počíta 
z  5-ročného plnenia takže je 
predpoklad, že bude výrazne 
vyššia.

Z vyššie uvedeného je zrej-
mé, že v  prípade, ak ste si 
vedomí svojho nesplneného 
záväzku, je pre vás finančne 
výhodnejšie uhradiť ho v rám-
ci lehoty na podanie námietok, 
teda do 14 dní, ako neskôr, 
kedy už odmena exekútora 
predstavuje 20 %. Trovy súd-
neho exekútora však majú svo-
je limity a tie sú závislé od výš-
ky vymáhaného nároku. V prí-
pade drobných exekúcií, trovy 
exekúcie nesmú presiahnuť:

a) šesťnásobok výšky pohľa-
dávky bez príslušenstva, ak ide 
o  pohľadávku neprevyšujúcu 
50 eur,

b) päťnásobok výšky pohľa-
dávky bez príslušenstva, ak ide 
o  pohľadávku neprevyšujúcu 
166 eur,

c) dvojnásobok výšky po-
hľadávky bez príslušenstva, ak 
ide o pohľadávku neprevyšu-
júcu 500 eur,

d) výšku pohľadávky bez 
príslušenstva, ak ide o pohľa-
dávku prevyšujúcu 500 eur.

V prípade, že vyššie spome-
nutú výšku presiahnu, prevy-
šujúcu výšku trov uhrádzajú 
povinný aj oprávnený každý 
v jednej polovici.

Dávame do pozornosti, že 
obmedzenie sa týka aj spôsobu 
vykonania exekúcie. Jej výkon 
musí byť primeraný výške vy-
máhanej pohľadávky. Zákon 
obmedzil súdneho exekútora, 
že predajom nehnuteľností 
môže exekúciu vykonať len 
vtedy, ak hodnota pohľadávky 
prevyšuje 2 000 eur a povinný 
má v nehnuteľnosti trvalý ale-

bo prechodný pobyt. Uvedené 
sa však nedotýka vymáhania 
výživného.

Premlčacia doba
Často sa stáva, že súdny exe-

kútor zvolí „vyčkávaciu tak-
tiku“ a ozve až vtedy, keď mu 
Sociálna poisťovňa oznámi, že 
povinný sa stal poberateľom 
dôchodkových dávok. Vtedy 
je na mieste skontrolovať, či 
oprávnený podal návrh na vy-
konanie exekúcie v 10 -ročnej 
premlčacej lehote. Táto začína 
plynúť odo dňa, kedy sa malo 
podľa rozhodnutia plniť.

Napríklad, bude vám do-
ručený platobný rozkaz, proti 
ktorému nepodáte odpor, prá-
voplatnosť a vykonateľnosť na-
dobudne dňa 1. 3. 2015. Opráv-
nený musí návrh na vykonanie 
exekúcie podať najneskôr 1. 3. 
2025. V prípade, ak tak učiní 
neskôr, povinný môže úspešne 
vzniesť námietku premlčania. 
Rovnako však takúto námiet-
ku môže, za určitých okolnos-
tí, vzniesť aj v prípade, ak síce 
oprávnený návrh v tejto lehote 
podá, ale nedôjde zo záko-
na k jej „neplynutiu“, pretože 
súdny exekútor je nečinný a v 
exekúcii riadne nepokračuje. 
V prípade, že oprávnený podá 
návrh na vykonanie exekúcie 
po troch rokoch od právoplat-
nosti, môže vymáhať len isti-
nu, avšak už bez príslušenstva, 
teda bez úrokov z omeškania 
či poplatkov. V prípade, že dô-
chodková dávka nepresahuje 
sumu životného minima, exe-
kútor nesmie vykonávať zráž-
ky z dôchodku vôbec.

Odklad exekúcie
Námietky sú účinnou pro-

cesnou obranou v prípade, ak 
popierate existenciu vymá-
haného nároku, nezáleží, či 

v časti alebo v celosti. 
Sú ale prípade, kedy 
je nárok vymáhaný 
v  exekučnom konaní, 
oprávnený a neexistuje 
žiadna okolnosť, ktorá 
by exekúciu zvrátila. 
Vy ste však aj napriek 
tomu, že nárok uzná-
vate, v  situácii, kedy 
nie je pre vás reálne 
možné pohľadávku 

spolu s trovami exekúcie uhra-
diť. Vtedy je možné podať ná-
vrh na odklad exekúcie. Pre 
povolenie odkladu musia byť 
kumulatívne splnené všetky 
nasledovné podmienky (žiad-
na nesmie absentovať):

- musí byť podaný návrh na 
odklad exekúcie, môže ho po-
dať len povinný, ktorý je fyzic-
kou osobou,

-  neodkladná exekúcia by 
mala pre povinného a prísluš-
níkov jeho rodiny zvlášť ne-
priaznivé následky,

- nepriaznivá sociálna a ma-
jetková situácia povinného 
musí byť len prechodného 
charakteru, teda musí byť 
preukázaný predpoklad, že sa 
po uplynutí určitého obdobia 
zlepší.

-  odklad exekúcie nesmie 
vážne poškodiť povinného.

Upozorňujeme zároveň, 
že odklad z  tých istých dô-
vodov nemôže byť povolený 
opakovane.

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

šou vlastnosťou, ktorá vám 
pomôže predísť mnohým ne-
gatívnym situáciám a ktorú by 
ste si mali osvojiť a pestovať, 
je bdelosť. Už starí Rimania 
vedeli, že bdelým patrí prá-
vo. V kontexte súčasných dní 
to znamená najmä poctivý 
prístup k  svojim záležitos-
tiam, opatrnosť pri vstupe do 
právnych vzťahov, preberanie 
poštových zásielok a využitie 
každého možného dostupného 
procesného prostriedku, ktorý 
priznáva zákon. A to najdôle-
žitejšie - poradiť sa ešte pred-
tým, ako do akéhokoľvek práv-
neho vzťahu vstúpite, je tým 
najlepším, čo môžete urobiť. 

 Petra Vargová

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
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 ◆ Predavač (predavačka) 
syrových výrobkov; Poprad, 
Salem s.r.o., Priekopská 53, 
036 08 Martin, Tel.: 0948 005 
415

 ◆ Predajca spoločnosti 
Orange Slovensko;  Sta-
rá Ľubovňa, ELSIG s.r.o., 
Biela voda 1054/11, 060 01 
Kežmarok

 ◆ Sales & Marketing ma-
nažér; Horský hotel Sliezsky 
dom, Vysoké Tatry, Eleva-
tion, s.r.o., Panská 13, 811 02 
Bratislava

 ◆ Predavačka v zlatníctve; 
ZOC Max, Poprad, iZLATO, 
s.r.o., Pribinova 4, 811 09 
Bratislava

 ◆ Lekárenský reprezentant 
/ obchodný zástupca; Stará 
Ľubovňa, WALMARK, spol. 
s r.o., Na stanicu 22, P.O.Box 
č.14, 010 09 Žilina

 ◆ Obchodný/á zástupca/
kyňa v oblasti dopravy a 
logistiky; Poprad, Geis SK 
s.r.o., Trňanská 6, 960 01 
Zvole

 ◆ Poradca (zástup počas 
MD); Kežmarok, Slovenská 
sporiteľňa, a.s., Tomášikova 
48, 832 37 Bratislava

 ◆ Referent nákupu; Poprad 
- Matejovce, HO&PE Family, 
s.r.o., Priemyselná 4947, 058 
01 Poprad - Matejovce, Tel.: 
0911 905 707

 ◆ IT programátor-analytik; 
Svit, Poprad, CHEMOSVIT, 
a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, 
Tel.: 052/715 2647

 ◆ Práca na registračnej 
pokladni; Svit, INDEX NO-
SLUŠ s.r.o., Nám. Sv. Egídia 
50, 058 01 Poprad

 ◆ Obchodný manažer; Po-
prad, APLEND, s.r.o., Vilia-
ma Žingora 66, 036 01 Mar-
tin, Tel.: 0905 502 800

 ◆ Medicínsky reprezentant; 
Kežmarok, Levoča, Poprad, 
Stará Ľubovňa, Persea, s.r.o., 
Grosslingova 4, 811 09 Brati-
slava, Tel.: 0915 93 44 55

 ◆ Op er átor/k a  v ý roby ; 
Poprad, Trenkwalder, a.s., 
Okružná 11, 071 01 Micha-
lovce, Tel.: 0905 644 121

 ◆ Výkonný riaditeľ; Poprad, 
AG SOFT, s.r.o., Sliačska 10, 
831 02 Bratislava

 ◆ Vedúci/-a predajne; Po-
prad, KiK textil a Non-Food 
spol. s r.o., Českomoravská 
930/22, 190 00 Praha 9

 ◆ WPS špecialista; Poprad, 
Trenkwalder, a.s., Mickiewic-
zova 9, 811 07 Bratislava

 ◆ Riaditeľ pobočky; Poprad, 
Prima banka Slovensko, a.s., 
Hodžova 11, 010 11 Žilina

 ◆ Špeditér/ ka; Poprad, Geis 
SK s.r.o., Trňanská 6, 960 01 
Zvolen

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

 ◆ Operátor výroby drev-
ných peliet; Kežmarok, Po-
prad, TATRAS, s.r.o., Vlčia 
Dolina 958, 049 25 Dobšiná

 ◆ Manažér prípravy a ob-
chodu; Stará Ľubovňa, NES 
BAU, s.r.o., Levočská 29, 
064 01 Stará Ľubovňa, Tel.: 
052/43 24 655

 ◆ Stavbyvedúci; Stará Ľu-
bovňa, NES BAU, s.r.o., Le-
vočská 29, 064 01 Stará Ľu-
bovňa, Tel.: 052/43 24 655

 ◆ Stavebný technik; Stará 
Ľubovňa, NES BAU, s.r.o., 
Levočská 29, 064 01 Stará Ľu-
bovňa, Tel.: 052/43 24 655

 ◆ Obchodný zástupca - 
junior; Poprad, Stará Ľubov-
ňa, Medilas, Malinová 2/A, 
811 04 Bratislava

 ◆ Senior obchodník; Kež-
marok, Levoča, Poprad, Stará 
Ľubovňa, Slovak Telekom, 
a.s. FORUM, Bajkalská 28, 
817 62 Bratislava

 ◆ Obchodník; Poprad, Kež-
marok, Stará Ľubovňa, Levo-
ča, Slovak Telekom, a.s. FO-
RUM, Bajkalská 28, 817 62 
Bratislava

 ◆ Web Developer/Grafik; 
Poprad, GEMTECH, s.r.o., 
Karpatská 3256/15, 058 01 
Poprad, Tel.: 052/789 789 1, 2

 ◆ Vodič osobnej prepravy; 
Poprad, EUROPA EXPRES 
s.r.o., Partizánska 695/77, 058 
01 Poprad, Tel.: 0911 564 362

 ◆ Údržbár strojov a zaria-
dení vo výrobe; Kežmarok, 
Poprad, MANPOWER SLO-
VENSKO s.r.o., Štúrova 27, 
040 01 Košice, Tel.: 0918 894 
014

 ◆ Logista s NJ; Kežmarok, 
Poprad, MANPOWER SLO-
VENSKO s.r.o., Štúrova 27, 
040 01 Košice, Tel.: 0905 978 
151

 ◆ Hotelový manažér; Ho-
tel FIS, Štrbské Pleso, Tatry 
mountain resorts, a.s., De-
mänovská Dolina 72, 031 01 
Liptovský Mikuláš, Tel.: 0904 
404 066

 ◆ Shift Leader výroby; Kež-
marok, Poprad, Stará Ľubov-
ňa, MANPOWER SLOVEN-
SKO s.r.o., Štúrova 27, 040 01 
Košice, Tel.: 0907 129 998

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

 ◆ Operátor výroby; Svit, 
EDYMAX SE, Nevädzová 5, 
821 01 Bratislava, Tel.: 0800 
600 200

 ◆ Sprievodca expozície; 
Stará Ľubovňa, BGV, s.r.o., 
Hniezdne 471, 065 01 Stará 
Ľubovňa

 ◆ Wellness Manager; Ho-
tel FIS, Štrbské Pleso, Tatry 
mountain resorts, a.s., De-
mänovská Dolina 72, 031 01 
Liptovský Mikuláš, Tel.: 0904 
404 066

 ◆ Práca na registračnej po-
kladni; Poprad, INDEX NO-
SLUŠ s.r.o., Nám. Sv. Egídia 
50, 058 01 Poprad

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

 ◆ Šitie autopoťahov; Kež-
marok, Poprad, Stará Ľubov-
ňa, ADECCO Slovakia, s.r.o., 
Mlynská 28, 040 01 Košice

 Zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ

OSTATNÉ

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

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

Do práce na bicykli
lokálnej úrovni budú v prvej 
súťažnej kategórii súťažiaci 
hodnotení na základe cel-
kového počtu najazdených 
kilometrov od 1. do 31. mája 
2015. V druhej súťažnej ka-
tegórii budú súťažiaci hod-
notení na základe celkového 
počtu jázd, absolvovaných od 
1. do 31. mája 2015. Treťou 
kategóriou bude BONUSO-
VÁ KATEGÓRIA. V  rámci 
nej bude vyžrebovaný jeden 
súťažiaci z  tímov, ktoré ab-
solvovali aspoň 2/3 ciest do 
práce a  z práce na bicykli. 
Na národnej úrovni budú vy-
hodnotené samosprávy, kde 
súťažiaci najazdili spolu naj-
väčší počet kilometrov, ďalej 
samosprávy, kde sa zapojilo 
najväčšie množstvo tímov 
a napokon spoločnosť, v kto-
rej sa zapojilo najviac tímov. 
Vyhlasovateľ súťaže zorgani-
zuje slávnostné vyhodnotenie 

na celonárodnej úrovni.
Cyklistická súťaž sa stret- 

la s  pozitívnym ohlasom 
aj v  mestách Poprad a  Svit. 
Súťaž je určená tímom za-
mestnancov z rovnakej firmy 
alebo inštitúcie, ktoré budú 
v  období od 1. do 31. mája 
2015 dochádzať do práce na 
bicykli a  budú si o  tom za-
pisovať výsledky do regist- 
račného systému na webe 
www.dopracenabicykli.eu. 
Zároveň ich môžu 
zaregistrovať aj na 
podstránke mesta 
Poprad. Po ukon-
čení súťaže samo-
správa slávnostne 
vyhlási lokálnych 
víťazov počas pod-
ujatia VSE CITY-
RUN, ktoré sa usku-
toční 10. júna 2015 
v Poprade. Aj mesto 
Svit vyzýva svojich 

občanov, aby sa zapojili do 
celonárodnej súťaže Do práce 
na bicykli v  rámci projektu 
Nechajme auto doma –  ná-
rodná kampaň pre podporu 
environmentálnych druhov 
dopravy v  našich mestách. 
V  minulom roku sa prvého 
ročníka súťaže zúčastnilo 
v  30 slovenských mestách 
viac ako 1 500 obyvateľov, 
ktorí najazdili takmer 200 ti-
síc kilometrov.  (pkr)

N á r o d n ý  c y k -
l o k o o r d i n á t o r  p o d 
záštitou Ministerstva dop- 
ravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky 
opäť vyhlasuje súťaž Do prá-
ce na bicykli. Jej cieľom je po-
silniť vnímanie cyklistiky ako 
ekologickej a  zdravej formy 
dopravy, ktorá je vhodnou 
alternatívou ku každodennej 
individuálnej automobilovej 
doprave v mestách a obciach. 
Cyklistická súťaž sa bude ko-
nať od 1. do 31. mája. Regist- 
rácia tímov je možná do 27. 
apríla na stránke www.do-
pracenabicykli.eu. Do súťaže 
sa môžu zapojiť 2 až 4-členné 
tímy. Každý člen si sám evi-
duje počet jázd do a z práce 
a počet najazdených kilomet-
rov na tejto stránke.

Vyhodnocovať sa budú tri 
súťažné kategórie na lokálnej 
a tri na národnej úrovni. Na 
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07:00  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Fidlibum
08:55  Trpaslíci
09:00  Mláďatá
09:15  Darovaný čas
09:40  Ukrajinský magazín
10:10  Fokus zdravie
10:55  Ambulancia
11:20  Sivá hmla
12:25  Živá panoráma
12:55  ArtSpektrum
13:05  Z dzešateho valala
13:35  Kvarteto
14:05  Tempo
14:20  Cyklistika 

Cyklistické klasiky
16:50  Jazda bez bŕzd 1.časť
17:10  Životodarné tepny 

Zeme
17:25  Maďarský magazín
17:55  Osudy umeleckých 

diel
18:25  Test magazín
18:35  HiStory
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  SK dejiny 

Oslobodenie
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:30  Diamanty noci
22:35  Celý svet je úzky most
23:35  Polícia
23:50  Profesionál
00:05  Autosalón
00:35  Správy RTVS

04:05  DIVOKÉ KONE
05:00  Krimi
05:25  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
08:30  DIVOKÉ KONE
09:50  Pod povrchom
10:55  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  C.S.I.: Kriminálka 

Las Vegas
01:50  Kriminálka 

San Francisco
02:35  Kriminálka 

San Francisco
03:25  Panelák

07:20  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Zázračný ateliér
08:55  Trpaslíci
09:00  Mláďatá
09:15  Kniha na ceste
09:40  Osudy umeleckých 

diel
10:10  Maďarský magazín
10:35  Vat
11:05  Jazda bez bŕzd 1.časť
11:25  Pred rokmi...
12:00  Živá panoráma
12:30  ArtSpektrum
12:35  Kým ľúbim
13:05  SK DEJINY - 

Oslobodenie
14:00  Večera s Havranom
15:20  GENERÁCIA 

zlaté roky života
15:55  Rómsky magazín
16:25  Polícia
16:45  Fokus právo
17:30  Správy z regiónov
17:40  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
17:55  Svet zvierat II
18:25  Halali
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  Úžasné stavby III
20:45  Futbal - Európska liga
23:00  Ambulancia
23:30  Správy RTVS
00:20  ArtSpektrum

Štvrtok
23. 4. 2015

00:20  ArtSpektrum

Streda
22. 4. 2015

04:20  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:25  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
08:10  McLeodove dcéry
09:00  Policajné oddelenie
10:05  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 majstrov  

zostrihy
23:30  Policajné oddelenie
00:25  Inšpektor Rocca
02:05  Dámsky klub
03:35  McLeodove dcéry

04:20  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:25  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
08:10  McLeodove dcéry
09:00  Policajné oddelenie
10:05  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

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
12:05  Dr. House
13:05  NCIS
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Refl ex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady

Piatok
24. 4. 2015

04:25  Správy RTVS
05:15  Góly - body - sekundy
05:25  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
08:10  Policajné oddelenie
09:10  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  Harry Brown
23:50  Nikto nie je dokonalý
01:00  Talkshow P. Marcina
01:50  Harry Brown
03:30  Dámsky klub

04:10  DIVOKÉ KONE
05:05  Krimi
05:25  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
08:35  DIVOKÉ KONE
09:55  Pod povrchom
11:00  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  Kolabs
22:25  Kosti
23:25  Slnečno, sem-tam 

vraždy
00:25  Kriminálka Las Vegas
01:25  Kriminálka San 

Francisco
02:15  Kriminálka San 

Francisco
03:10  Noviny TV JOJ
03:50  Kolabs

04:10  Dr. House
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:45  Ordinácia v ružovej 

záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:05  Dr. House
13:05  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  Refl ex
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
00:25  Agent bez minulosti
01:25  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:10  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:05  Monk
03:45  Dva a pol chlapa V

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  Lilly Schönauerová: 

Láska z minulosti
21:50  Reportéri
22:15  Peklo na kolesách
23:00  Peklo na kolesách
23:45  Policajné oddelenie
00:40  Láska z minulosti
02:05  Dámsky klub
03:40  McLeodove dcéry

08:30  Pre materské školy
09:05  Trpaslíci
09:15  Mláďatá
09:30  Úžasné stavby III
10:15  Svet zvierat II
10:45  Rómsky magazín
11:10  Fokus právo
11:55  Televízny klub 

nepočujúcich
12:30  Živá panoráma
12:55  ArtSpektrum
13:05  Takú nám hudba 

zahraj
13:55  110 metrov
14:50  Libanon nepoznaná 

krajina
15:15  Extrémne v horách
15:45  Magazín Európskej 

ligy
16:10  Tvárou v tvár
16:45  Fokus rodina
17:30  Správy z regiónov
17:45  Správy - Hírek
17:55  Národnostné správy
18:00  Večerníček
18:10  Malý medvedík
18:20  Hokej - reprezentácia  

prípravné zápasy
20:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
21:05  Divoké Pyreneje
21:50  Umenie
22:15  Kinorama
22:40  Balada o vojakovi
00:05  BJD 2014
00:55  Správy RTVS
01:45  ArtSpektrum

04:10  Dr. House
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 

záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:05  Dr. House
13:05  NCIS
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Refl ex
18:15  Susedia
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:45  S.W.A.T.
01:20  Šiesty zmysel
02:05  Bostonské vraždy
02:45  Pán a pani Smithovci
03:25  NCIS

01:45  ArtSpektrum

04:20  DIVOKÉ KONE
05:15  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  DIVOKÉ KONE
09:50  Pod povrchom
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:10  Top star
13:35  Kosti
14:40  Kolabs
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
20:10  Šport
20:20  Najlepšie počasie
20:30  Miss Slovensko 2015

22:35  Krvavé diamanty
00:40  Pach krvi 5 

Krvavý masaker
02:30  Kriminálka Las Vegas
03:10  Kriminálka 

San Francisco
03:50  Kriminálka 

San Francisco

Sobota
25. 4. 2015

05:05  Drišľakoviny
06:10  Správy RTVS
07:00  Góly - body - sekundy
07:15  Levík Raa Raa
07:25  Poštár Pat
07:40  Včielka Maja
07:55  Garfi eld
08:05  Ako si vycvičiť drakov 
08:30  Fidlibumove 

rozprávky
09:00  Trpaslíci
09:30  Daj si čas
10:00  Robin Hood
10:45  On air
11:15  Moje dcéry
12:55  Honba za Kopijou 

osudu
14:55  Fetiše socializmu II
15:25  Čo ja viem
16:50  Víkend
17:20  Postav dom, 

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

s Katkou Brychtovou
21:45  Talkshow P. Marcina
22:35  Honba za Kopijou 

osudu
00:25  Elisa z Rivombrosy
01:55  Moje dcéry
03:30  Elisa z Rivombrosy03:30  Elisa z Rivombrosy

06:55  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:05  Správy - Hírek
07:10  Správy z regiónov
07:25  Svet zvierat II
08:00  Živá panoráma
08:30  Extrémne v horách
08:55  Divoké Pyreneje
09:40  Cesta
10:10  Halali
10:25  Kvarteto
10:55  Piloti
11:20  Spomíname 

na Petra Karvaša
11:50  5 minút po dvanástej
13:00  GENERÁCIA 

zlaté roky života
13:30  Pred rokmi...
13:55  Magazín Ligy 

majstrov
14:30  Kapura
15:15  Farmárska revue
15:35  Test magazín
15:50  Hokej - reprezentácia  

prípravné zápasy
18:30  Encyklopédia 

slovenských obcí
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  Apokalypsa 

Druhá svetová vojna
20:55  HiStory
21:05  Anjeli strážni

04:10  DIVOKÉ KONE

22:50  Zámena manželiek
00:05  Myšlienky vraha
01:00  Agent bez minulosti
01:50  NCIS
02:40  NCIS
03:25  Monk

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

posunkovom jazyku
07:35  Správy - Hírek
07:45  Správy z regiónov
08:00  Živá panoráma
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04:40  Smotánka
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:40  Ordinácia v ružovej 

záhrade
12:05  Dr. House
13:05  NCIS
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Refl ex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Kredenc
22:25  Projekt X
00:10  Dva a pol chlapa V
00:40  Teória veľkého tresku
01:05  Agent bez minulosti
01:55  NCIS
02:35  NCIS
03:25  Monk

Pondelok
27. 4. 2015

07:10  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:15  Národnostné správy
07:25  Svet zvierat II
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:50  Trpaslíci
08:55  Mláďatá
09:10  Posledná fáza 

zatmenia
10:10  Tvárou v tvár
10:40  Fokus rodina
11:30  Živá panoráma
11:55  ArtSpektrum
12:00  Piesne moje,piesne
12:30  Pod cudzím nebom
13:55  Magazín Ligy 

majstrov
14:25  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  Vašimi očami
18:25  Necelebrity
18:35  History
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek
19:00  Trpaslíci
19:05  Bolek a Lolek
19:10  Tao Tao
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Narodení v divočine
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Výnimočné ženy
21:00  Správy a komentáre

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

záhrade
12:05  Dr. House
13:05  NCIS
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Refl ex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Kredenc
22:25  Projekt X
00:10  Dva a pol chlapa V
00:40  Teória veľkého tresku
01:05  Agent bez minulosti
01:55  NCIS
02:35  NCIS
03:25  Monk

17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:10  Šport
20:20  Najlepšie počasie
20:30  Tanec snov FINÁLE
23:15  Jeden deň
01:30  Super Tanker
03:00  Vojna proti nemŕtvym

Nedeľa
26. 4. 2015

04:55  Drišľakoviny
06:05  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:10  Počasie
07:20  Levík Raa Raa
07:30  Poštár Pat
07:45  Včielka Maja
08:00  Garfi eld
08:15  Ako si vycvičiť drakov 
08:35  Zázračný ateliér
09:05  Megamozog
09:35  Autosalón
10:05  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
13:25  Bud Bindi
14:00  A. Christie: Poirot
14:55  Boj o Moskvu
16:30  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej 

kuchyne

05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS
06:45  Medvedík Yogi
07:10  Zajac Bugs 

a káčer Duff y
07:40  Kung Fu Panda II
08:00  Surfi sti a ninjovia
09:45  Krok za krokom
10:10  Krok za krokom
10:40  Fbi v sukniach
12:25  Chart show
14:35  Transformers 3
17:45  Domov na kľúč
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  38 - Filmová pocta 

hokejovej legende
22:10  Ctihodný občan
00:25  Rukojemník
02:25  Ctihodný občan

04:35  Súdna sieň
05:20  Krimi
05:50  Noviny TV JOJ
06:35  Krimi
07:05  Noviny TV JOJ
07:50  Rýchla rota 

Chipa a Dala
09:15  Zúbková víla 2
11:20  Agenti S.H.I.E.L.D.
12:20  Mixér
13:20  Daredevil
15:50  Rande v Ríme
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  To bude boj!
22:55  Králi ulice 2
01:05  Votrelci vs. Predátor 2
02:55  Kriminálka 

San Francisco
03:35  Kriminálka 

San Francisco

06:50  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

07:00  Extrémne v horách
07:25  Svet zvierat II
08:00  Živá panoráma
08:35  Kapura
09:20  Farmárska revue
09:40  Test magazín
09:50  Noc v archíve
10:55  Tuctové dievča
11:35  Rudienka
12:30  Família
13:00  Orientácie
13:30  Slovo
13:35  On air
14:00  Prstene pre dámu
15:25  Unesco v terchovej
16:30  Anjeli strážni
17:05  Herecké legendy
17:15  Mizantrop
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  Dielo z depozitára
20:10  Divadlo nás baví
20:20  Prekliaty básnik
22:35  Odpískané
23:00  Vivaldianno
00:00  Noc v archíve
01:00  Umenie
01:25  Dielo z depozitára
01:35  Správy RTVS
02:20  Slovo
02:25  Svet zvierat II

04:10  Správy RTVS
05:00  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:25  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
08:10  Nash Bridges
09:00  Policajné oddelenie
10:00  Lekári
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
14:00  Taxík
14:30  History
14:35  Križovatky medicíny
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Talkshow P. Marcina
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Kondomédia
21:40  Sanitka
22:40  Hlavný podozrivý
23:20  Policajné oddelenie
00:15  Nash Bridges
01:00  Autosalón
01:25  Kondomédia
02:45  Dámsky klub

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  Nash Bridges
08:55  Policajné oddelenie
10:00  Nečakané stretnutia
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
14:00  Pravdivé príbehy 

s Katkou Brychtovou
14:35  Križovatky medicíny
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Lekári
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:30  Slovensko chutí
22:05  Súboj s časom
22:50  Zákon a poriadok
23:30  Policajné oddelenie
00:25  Súboj s časom
01:10  Inšpektor Rocca
02:45  Dámsky klub

Utorok
28. 4. 2015

06:25  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

06:35  Správy - Hírek
06:45  Správy z regiónov
07:00  Správy a komentáre
07:25  Svet zvierat II
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Mláďatá
09:10  Pesničky z Hviezdičky
09:15  Výnimočné ženy
10:05  Vašimi očami
10:30  Národnostný magazín
11:00  Fokus práca
11:45  Športové ozveny
12:15  Živá panoráma
12:40  Podpolianske obrázky
13:10  Dve Anny
13:55  5 minút po dvanástej
14:55  Família
15:35  Orientácie
16:05  Rusínsky magazín
16:30  7 osobností 

z Banskej Bystrice: 
Anastasiya Kuzmina

16:45  Fokus zdravie
17:30  Správy z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Na ceste po Česku
18:25  Encyklopédia 

slovenských obcí
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek
19:10  Tao Tao
19:35  Zázračný ateliér

04:10  Dr. House
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 

záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:05  Dr. House
13:05  NCIS
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Refl ex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:50  Zámena manželiek
00:00  Myšlienky vraha
01:00  Agent bez minulosti
01:45  NCIS
02:35  NCIS
03:25  Monk

04:10  Divoké kone
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:25  Divoké kone
09:45  Pod povrchom
10:55  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
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Divoké kone
21:45  Panelák
22:50  Kosti
23:50  Kriminálka New York
00:50  Kriminálka Las Vegas
01:50  Kriminálka 

San Francisco
02:35  Kriminálka 

San Francisco
03:25  Panelák

04:05  Žalobca a obhajca
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS
06:45  Medvedík Yogi
06:55  Zajac Bugs 

a káčer Duff y
07:15  Kung Fu Panda II
07:40  Trampoty s opicou
09:45  Krok za krokom
10:10  Inštinkt lovca
12:20  Pán domu
14:30  Ako uloviť družičku
16:50  Susedia
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Zamenení
22:45  Rukojemník
01:00  Zamenení
03:00  Mr. Brooks

04:05  Žalobca a obhajca

21:30  Najlepšie roky 
nášho života

00:20  Kinorama
00:45  Československý 

fi lmový týždenník
01:00  Správy RTVS
01:45  ArtSpektrum
01:50  Svet zvierat II
02:20  Apokalypsa 

Druhá svetová vojna

19:00  Správy RTVS
19:45  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Ruky bozkávam
21:35  Ruky bozkávam
22:55  A. Christie: Poirot
23:45  Rieka nádeje
00:45  Ruky bozkávam
02:00  Ruky bozkávam
03:20  Mláďatká 10.časť

21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat
22:05  Baader Meinhof 

Komplex
00:30  A predsa sa točí
01:10  Správy RTVS

19:40  Narodení v divočine
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  Koniec Červeného 

Októbra
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Ambulancia
22:00  Večera s Havranom
23:15  Momentky

04:20  Nová záhrada
05:05  Krimi
05:30  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:30  Zúbková víla 2
09:30  Rýchla rota 

Chipa a Dala
10:00  Tarzan 2
11:35  Rande v Ríme
13:40  Super Tanker
15:30  To bude boj!
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Čistý hetrik Denisa Bednarčíka
V 22. kole III. ligy, najvyš-

šej futbalovej súťaže riadenej 
VSFZ, privítal na svojom ih-
risku v  Tatranskej Lomni-
ci domáci FK Vysoké Tatry 
súpera zo špice tabuľky FK 
Haniska. Hoci Tatranci pred 
zápasom strácali na súpera 11 
bodov, ovládlií ihrisko. V pr-
vom polčase udreli dvakrát, 
keď sa v 6. a 27. minúte pre-
sadil domáci kanonier Denis 
Bednarčík (na snímke v oran-
žovom drese). Po zmene strán 
sa obraz hry nezmenil. Hos-
tia sa snažili dostať na dostrel 
Hájovského brány, ale pozor-
ná obrana zlikvidovala všetky 
náznaky šancí súpera. 

Za hustého sneženia v dru-
hom polčase prekonali Tat-
ranci hosťujúceho brankára 
v  priebehu desiatich minút 

až trikrát. Žiaľ, prvé dva góly 
pre tesný ofsajd postranný 
rozhodca neuznal. Až tretia 
strela znamenala čistý hetrik 
v zápase. Z neho sa oprávne-
ne tešil Bednarčík, ktorý svoj 
trojgólový zápis v dueli zazna-
menal v 65. minúte stretnutia. 
Hostia znížili na 3:1 v 73. mi-
núte zápasu Klimekom. Bola 
to iba druhá strela hostí na 
bránu Hájovského. Po strele-
ní gólu mali Haniščania ešte 
príležitosť na skórovanie, ale 
lopta si cez skrumáž tiel cestu 
do siete nenašla.

Najbližší zápas odohrajú 
zverenci trénera Ladislava 
Lipnického 26. apríla v Bar-
dejovskej Novej Vsi a rezervu 
Michaloviec privítajú na svo-
jom ihrisku 2. mája o 16.30 h. 
 (sps)

„Vyzývam občanov, ľudí, 
ktorí majú blízko k  športu, 
politikov, organizácie, ktorým 
nie je tento stav ľahostajný, 
aby symbolicky prispeli na re-
konštrukciu zimného štadió-
nu v  Kežmarku“ vyzval Ján 
Ferenčák, primátor mesta 
Kežmarok. 

Z budovy zimného štadió-
na v  Kežmarku je dnes iba 
torzo. Z kedysi dobre fungu-
júceho mestského zariadenia 
Kežmarčanom zostali iba 
smutné obrazy rozostavanej, 
nefunkčnej budovy, ktorá 
je biľagom nielen bývalého 
vedenia mesta, ale aj niekto-
rých funkcionárov, ktorí dnes 
alebo sedia v  base, alebo sa 
môžu spokojne usmievať. Po 
zbabranej zimnej deaflympiá-
de, ktorá sa mala konať v roku 
2011 vo Vysokých Tatrách, 
skončil zimný štadión rozo-
stavaný a nefunkčný. Štadión 
slúžil verejnosti od roku 1994, 
postupne sa urobilo prekrytie 
plochy strechou, v roku 1998 
sa vybudovali šatne, sociálne 
zariadenia, administratívna 

prístavba, o rok neskôr sa roz-
šírila ľadová plocha. Korčuľo-
vanie patrilo k obľúbeným ak-
tivitám Kežmarčanov, o čom 
svedčí predaj vstupeniek 
z  roku 2009, ktoré sa vyšpl-
halo na päťtisíc. V poslednej 
sezóne 2009 bol zimný šta-
dión za rok v prevádzke 3 000 
hodín. Dosiaľ mesto investo-
valo do zimného štadióna 1,3 
mil. eur, celková hodnota je 
3 mil. eur a zostatková hod-
nota predstavuje 1, 7 mil eur. 
Mesto nemá dostatok finanč-

ných prostriedkov na rekon-
štrukciu a  časť peňazí chce 
získať prostredníctvom dob-
rovoľnej zbierky, ktorú vyhlá-
silo po schválení mestským 
zastupiteľstvom 26. marca. 
„Ide o  môj aktívny krok ako 
primátora, ale aj ako občana, 
ktorého trápi, ako vyzerá táto 
budova. Športovisko neslúži 
verejnosti, neslúži žiadnemu 
občanovi, športovcovi. Ak ho 
necháme ďalej takto chátrať, 
nebude slúžiť už nikomu a bu-
deme ho musieť zbúrať. Máme 

jednu z posledných šancí, veď 
tento stav pretrváva viac ako 
päť rokov. Je čas s  tým niečo 
urobiť,“ povedal primátor 
mesta Ján Ferenčák.

V  roku 2016 by sa mohol 
Kežmarok opäť pokúsiť žia-
dať peniaze na rekonštrukciu, 
ktorá si vyžiada 1,8 milióna 
eur. Ako uviedol kežmarský 
primátor, mesto chce zabojo-
vať o dotáciu milión eur od 
Slovenského zväzu ľadového 
hokeja. Ten v  rokoch 2014 
a 2015 nevyčlenil pre mesto 
žiadne finančné prostriedky. 
„Zbierku vnímam ako aktív-
ne riešenie a prejav občianskej 
aktivity. Aj my občania, lebo 
aj primátor je občan mesta, 
máme snahu o obnovu štadió-
nu, aby slúžil nám všetkým. 
Možno nás to aj prekvapí, ale 
neočakávam od zbierky veľ-
ké finančné prostriedky, je to 
skôr symbolické. Zbierka je 
už funkčná a sám som prispel 
sumou 500 eur. Naším záuj-
mom je mať komplexný šta-
dión so zázemím, so všetkým, 
aby sme ho mohli ponúkať ve-

rejnosti, ale aj na profesionál-
ne hry,“ povedal Ján Ferenčák. 

Dobrovoľná zbierka na 
zimný štadión začala 15. 
apríla a  potrvá do začatia 
stavebných prác na jeho re-
konštrukcii. Mesto na svojej 
internetovej stránke zriadilo 
položku, kde bude pravidel-
ne zverejňovať vyzbieranú 
sumu. Verejnosť tak bude 
môcť kontrolovať obraty. Fi-
nančne prispieť môžu fyzické 
i právnické osoby. Mená dar-
cov budú zverejnené na in-

ternetovej stránke. V prípade, 
že by darcovia chceli zostať 
v anonymite, môžu to uviesť 
do poznámky.

Rekonštrukciu zimného 
štadióna v  Kežmarku môžu 
záujemcovia podporiť za-
slaním finančných prost- 
riedkov na osobitný účet 
6608185506/1111, IBAN 
SK56 1111 0000 0066 0818 
5506 vedený v  UniCredit 
Bank Czech Republic and 
Slovakia, a. s., pobočka Kež-
marok.  (pks)

Zbierkou chcú podporiť rekonštrukciu zimného štadióna

„Rusi“ na hokejovom turnaji v Rusku
Koncom febr uára  sa 

klub amatérskych hokejis-
tov CCCP Poprad zúčastnil 
hokejového turnaja v  rus-
kom  Nižnom Novgorode 
(predtým Gorkij). Dvanásť 
hráčov, brankár a tréner do-
stali pozvanie od ruských 
priateľov, ktorí odohrali 
v  Poprade pred niekoľkými 
mesiacmi tri zápasy s miest-
nymi amatérmi. „Počas pia-
tich dní sme v Rusku odohrali 
jeden turnaj a dva priateľské 
zápasy s ďalšími amatérskymi 
klubmi. Síce amatérskymi, ale 
boli to väčšinou hráči, ktorí 
hrávali najvyššiu ligu v  ča-
soch existencie Sovietskeho 
zväzu či neskôr Ruska“, po-
vedal Ľudovít Korvín, jeden 
zo zakladateľov CCCP Pop- 
rad. „Leteli sme z Viedne do 
Moskvy a odtiaľ do Nižného 
Novgorodu. Rusi nám zabez-
pečili autobus, ubytovanie 
v centre mesta a pozreli sme 
si mesto, ktoré má 1,3 milióna 
obyvateľov. Zaujímavosť, kto-
rá nás veľmi prekvapila bola, 
že v Nižnom Novgorode majú 
iba 3-percentnú nezamestna-
nosť. Živí ich automobilový 

priemysel a  veľkú tradíciu 
tam má aj zbrojársky priemy-
sel“, uznanlivo hovoril o mes-
te Ľ. Korvín. Jeden zo zápa-
sov odohrali „Rusi“ priamo 
na štadióne, kde hrá svoje 
domáce zápasy účastník 
KHL, klub Torpédo Nižný 
Novgorod. Slovákov prekva-
pilo, že na štadióne a v okru-
hu 500 metrov od štadióna, 
sa nesmeli požívať alkoholic-

ké nápoje. Ide o rozhodnutie 
vedenia mesta a KHL chrániť 
mládež, ktorá chodí na zá-
pasy Torpéda. „Po návšteve 
Novgorodu musíme vyvrátiť 
dve veci, že sa tam pije a že 
je všade zima. Mesto je veľ-
mi čisté, na ulici nenájdete 
špinu, ohorky od cigariet, ani 
prázdne fľaše. Všetky budovy 
sú vykurované, či malý ob-
chodík alebo zimný štadión. 

Na letisku vo Viedni sú ka-
bínky na fajčenie, na letisku 
Šeremetevo nenájdete ani to, 
je tam úplný zákaz fajčenia.“ 
konštatoval Ľ. Korvín, zná-
my pod prezývkou Žiro. 

Okrem ruských a poprad-
ského klubu sa turnaja zú-
častnil aj tím z Kazachstanu. 
„Niekoľko rokov sme chodie-
vali na turnaje do Nemecka. 
Aj tam bolo všetko zorganizo-
vané na špičkovej úrovni, len 
jedno Nemcom nevieme od-
pustiť. Nemeckí rozhodcovia 
robili vždy všetko preto, aby 
sa do finále nedostali iné, než 
nemecké mužstvá. Potvrdili 
nám to aj hráči z  iných slo-
venských klubov, či už z Kež-
marku alebo Námestova“, 
priblížil Žiro hlavný rozdiel 
medzi organizáciou hoke-
jového turnaja v  Nemecku 
a  Rusku. Snahou hráčov 
CCCP Poprad je pozvať mi-
nimálne jeden ruský klub na 
priateľské hokejové stretnu-
tie alebo turnaj do Popradu. 
Jedinou prekážkou môže byť 
rezervovať si ľad 3 - 4 mesia-
ce vopred, čo je v  Poprade 
dosť veľký problém.  (sps) 

V play-off spoliehajú 
na Faktor X

Takto nazval tréner pop- 
radských basketbalistiek Igor 
Skočovski príchod jednej 
z  najúspešnejších sloven-
ských basketbalistiek v histó-
rii Lucii Kupčíkovej, ktorá by 
mohla odohrať za BAM Pop- 
rad dve stretnutia. Ide o zá-
pasy play-off 1. ligy žien, kde 
zverenkyne trénera Skočov-
ského postúpili po víkendo-
vých domácich stretnutiach 
proti Banskej Bystrici a Zvo-

lenu. „Nemožem to zaručiť, 
ale v tejto chvíli robíme všetko 
preto, aby mohla Lucia Kup-
číková nastúpiť za Poprad vo 
veľmi dôležitých stretnutiach 
o postup do extraligy. Považu-
jem to za akýsi Faktor X, ktorý 
by mohol rozhodnúť o tom, kde 
bude pôsobiť ženské družst- 
vo BAMP v  nasledujúcej se-
zóne,“ povedal I. Skočovski. 
Poprad postúpil do vyraďo-
vacej časti súťaže z druhého 

miesta skupiny Východ a  v 
semifinále sa stretne s rezer-
vou extraligového Slovana 
Bratislava. Druhú dvojičku 
tvoria víťaz Východu Zvo-
len a duhé družstvo Západu 
Nitra. V  samotnom finále 
sa rozhodne o tom, kto pos- 
túpi do najvyššej ženskej 
basketbalovej súťaže. „Prvý 
a druhý zápas odohráme pro-
ti Slovanu doma 2. a 3. mája 
a o týždeň neskôr nás čakajú 
odvety na palubovke súpera. 
Séria sa hrá na 4 zápasy, ak 
to skončí pomerom 2:2, o pos- 

tupujúcom rozhodne rozdiel 
v skóre. Za Slovan pravdepo-
dobne nastúpi niekoľko extra-
ligistiek, čo znamená, že o pos- 
tup budeme bojovať s  oveľa 
silnejším súperom. Všetci ve-
ríme, že s Luciou Kupčíkovou 
prejdeme cez play-off víťazne 
a vrátime Popradu extraligo-
vú príslušnosť,“ skonštatoval 
Skočovski. V  sobotňajšom 
zápase vyhral Poprad nad B. 
Bystricou 64:49 a  v nedeľu 
v súboji o prvé miesto v sku-
pine podľahol Zvolenu 51:57.  
 (sps)
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 Worms Kežmarok ide 
za extraligovým cieľom

Ani v  piatom hokejbalo-
vom extraligovom turnaji 
kategórie 16-ročných nenašlo 
družstvo MHbK Worms CVČ 
Kežmarok svojho premoži-
teľa. Opäť naplno bodovalo 
a získalo ďalších šesť bodov. 
Mladí kežmarskí hokejbalisti 
od začiatku extraligovej sezó-
ny ťahajú šnúru 15 víťazných 
zápasov. Zabezpečili si osem-
bodový náskok pred druhým 
tímom a potvrdili prvú prieč-
ku pred posledným, šiestym 
extraligovým kolom, v  kto-
rom každé družstvo odohrá 
tri zápasy.

V predposlednom extrali-
govom turnaji počas posled-
ného marcového víkendu vy-
hrali nad HBC Ducks 16 Ko-
šice 4:2 (2:1, 2:1) gólmi René 
Svitanu 2, Sebastiána Majera 
a Jakuba Soveľa a HBT Slo-
vanom Bratislava 10:1 (4:1, 
6:0) -  Jakub Nespala 5, R. 
Svitana 2, Pavol Krajč, Oliver 
Zakopjan, Daniel Krempaský 
a L2 Hockey Gajary Flames 
2:0 (1:0, 1:0) – R. Svitana, S. 

Majer.
Z výsledkov predposledné-

ho extraligového kola: MŠK 
Spišská Belá – HBT Slovan 
Bratislava 5:0 (2:0, 3:0) - góly 
Krišanda, Tomala, D. Miklas, 
D. Krempaský ml., A. Hohol, 
Sp. Belá – L2 Hockey Gaja-
ry Flames 6:2 (1:2, 5:0) - D. 
Miklas, Krišanda po 2, Bri-
xi, Pitoňák, Sp. Belá – HBC 
Ducks 16 Košice 1:3 (1:2, 
0:1) - D. Miklas, HBC DT P. 
Bystrica –  MŠK Kežmarok 
1:6 (0:4, 1:2) – góly KK: Židek 
3, Hošala, R. Frič, M. Majer, 
HBK Kometa Vrútky – Kež-
marok 1:3 (0:1, 1:2), – Židek 
2, Králik, HBK Medokýš 
Martin – Kežmarok 2:3 (1:1, 
1:2) -Židek 2, Romaňák. 
Tabuľka po 5. turnaji U16:

Družstvo MHbK Worms CVČ Kežmarok kategórie U16 po 
šnúre 15 víťazných zápasov od začiatku hokejbalovej extra-
ligy. Dolný rad zľava: Štefan Hanigovský, René Svitana (ka-
pitán družstva), Hai Tran Vo Dai, Adam Jahoda, Petronela 
Sušienková, Michal Tomeček (tréner družstva). Horný rad 
zľava: PhDr. Ladislav Kalasz (za vedenie družstva), Oliver 
Zakopjan, Alexander Zekucia, Jakub Nespala (asistent), Se-
bastián Majer, Pavol Krajč, Jakub Soveľ (asistent), Daniel 
Krempaský.

1. Worms Kežmarok1515 0 0 75:14 30
2. MŠK Kežmarok 1511 0 4 53:22 22
3. Kometa Vrútky 15 9 2 4 66:24 20
4. Spišská Belá 15 9 0 6 67:32 18
5. Medokýš Martin 15 8 2 5 63:28 18
6. Ducks 16 Košice 15 7 2 6 39:38 16
7. DT Pov. Bystrica 15 6 2 7 49:52 14
8. Gajary Flames 15 4 0 11 29:56 8
9. Adler Trebišov 15 2 0 13 19:101 4
10.Slovan Bratislava 15 0 0 15 9:102 0

Kežmarský basketbal oslávil 80 rokov
Hoci si predstavitelia MŠK 

Kežmarok a bývalí hráči Kež-
marku zaspomínali na roky 
minulé v sobotu, začiatok 
kežmarského basketbalu sa 
datuje od roku 1934. Počas 
prestávky súťažného zápasu 
medzi MŠK Kežmarok a Ko-
márnom B odovzdali takmer 
tridsiatke bývalých hráčov 
pamätné plakety pri príleži-
tosti okrúhlelo jubilea bas-
ketbalu v historickom meste 
Kežmarok.

 „V tomto roku boli sloven-
ské pobočky pri Nemeckom 
evanjelickom dištriktuálnom 
reálnom gymnáziu poštátnené 
a administratívne osamostat-
nené. Príchod nových profeso-
rov na slovenské gymnázium, 
najmä v  oblasti telesnej vý-
chovy mal blahodarný účinok. 
Na jeseň roku 1934 začal na 
slovenskom gymnáziu v Kež-
marku s  chlapcami trénovať 
basketbal profesor Rudolf Ne-
mec. Študenti si rýchlo osvo-
jili základy tejto peknej hry 
až natoľko, že zorganizovali 
medzitriedny turnaj. Ešte kon-
com roka 1934 hrali aj prvý 
basketbalový zápas s nemec-
kým gymnáziom, v ktorom su-

verénne zvíťazili. V roku 1935 
sa profesor Nemec zúčastnil na 
kurze telocvikárov v Nymbur-
ku, kde sa oboznámil s novými 
učebnými osnovami, novými 
tréningovými pohľadmi v špor-
tových hrách a pravidlami bas-
ketbalu“...úryvok z knihy 500 
rokov športu kežmarského. 

V roku 1939 družstvo štu-
dentov slovenského gymná-
zia získalo významný úspech 
na Stredoškolských spišských 
hrách v Sp. Novej Vsi. Vo fi -
nálovom zápase Kežmarok 
vyhral nad levočským Gym-
náziom 20:0. Po 2. sv. vojne 
neboli pre basketbal v objekte 
gymnázia vytvorené vhod-
né podmienky. V  telocvični 
bola po lazarete vojenských 
koní poškodená podlaha a te-
locvičné náradie. Profesor 
Grosz kúpil zo svojich vlast-
ných prostriedkov tri bas-
ketbalové lopty, dresy a obuv 
pre svojich basketbalistov. 
O  popularite tohto športu 
v gymnáziu svedčilo aj to, 
že aj dievčatá pod vedením 
profesorky Alice Ballovej vy-
tvorili basketbalové družstvo. 
V roku 1950 patrili kežmarskí 
basketbalisti medzi najlep-

šie stredoškolské družstvá na 
Slovensku. 

Obrovský úspech zazname-
nali v roku 1957 dorastenci 
Iskry Svit, keď postúpili do 
fi nálového turnaja o majstra 
Československa. Boli veľkým 
prekvapením turnaja a  zis-
kom 4. miesta ohúrili bas-
ketbalový odbor ÚV ČSZTV.
Raritou bolo, že boli jediným 
tímom, ktorý nemal ani len 
jednotné tepláky a  ani do-
spelého vedúceho družstva. 

Túto úlohu na seba vtedy 
zobral dorastenec Karol Šte-
pánek (na snímke dole vpra-

vo). Ten hral ďalej basketbal 
za Sp. Nová Ves. Po návrate 
do Kežmarku pôsobil ešte 
pár sezón ako hrajúci tréner 
a neskôr sa venoval žiakom, 
dorastencom a mužstvu dos-
pelých. V  malej telocvični 
Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
sa v roku 1979 začalo formo-
vať družstvo, ktoré o niekoľko 
rokov neskôr prvýkrát v his-
tórii kežmarského basketbalu 
v kategórii mladšieho dorastu 
vybojovalo a hralo najvyššiu 
Slovenskú národnú ligu. Boli 
to zverenci trénerov Vladimí-
ra Jančeka a Miloša Uličného. 
Najvýraznejší úspech v  ka-
tegórii mužov dosiahol klub 
v roku 1994, keď postúpil do 
II. ligy a s krátkou prestávkou 
v nej bojoval do roku 1999. 

Karol Štepánek ako jeden 
z najagilnejších funkcionárov 
basketbalového klubu zomrel 
v  roku 1990 a  na znak úcty 
si basketbalisti pripomínajú 
jeho osobnosť organizova-
ním turnaja, ktorý nesie jeho 
meno. Od trénerov mládeže 
a ďalších funkcionárov bude 
záležať, či tradícia a  úspe-
chy kežmarského basketbalu 
budú pokračovať.  (sps)

Vyhodnotenie Popradskej hokejovej ligy
Záverečným ceremoniálom 

sa minulý týždeň oficiálne 
skončil 11. ročník amatérskej 
hokejovej súťaže pod Tatrami. 
Vyhodnotenie Popradskej ho-
kejovej ligy (PHL) sa začalo 
odovzdávaním pohárov, ktoré 
si z rúk bývalého hráča Popra-
du, Slovana Bratislava, Slávie 
Praha Igora Rataja prevzali 
kapitáni jednotlivých muž-
stiev. Došlo aj na ocenenia 
pre jednotlivých hráčov. Naj-
lepším brankárom sa stal Vla-
dimír Gavenda z HC Vulkán, 
za najlepšieho obrancu bol 
vyhlásený Radovan Zalibera 
z tímu Old´s a cenu pre naj-
lepšieho útočníka si prevzal 
Karol Baran z Elite forces. 

PHL začala v  roku 2003 
a  po vynútenej ročnej pre-
stávke liga pokračuje doteraz. 

Počas doby, kedy sa v Poprade 
hrala kontinentálna hokejová 
liga, boli niektoré kluby sú-
časťou Kubínsko-Tatranskej 
hokejovej ligy a  na súťažné 
zápasy museli hráči spod Ta-

tier cestovať do Dolného Ku-
bína. Ukončenie klubu HC 
Lev Poprad v KHL pomohlo 
amatérskym hokejistom vrátiť 
PHL späť do Popradu. S ve-
dením mesta našli spoločnú 

reč a dohodli sa na prenájme 
ľadovej plochy pre potreby 
PHL. Po prevzatí ocenení si 
všetci zúčastnení zahrali exhi-
bičný zápas. 

Nadšenie hokejových ama-
térov pochválil aj Igor Rataj: 
„Na Popradskej hokejovej lige 
chválim možnosť zahrať si ho-
kej aj po skončení aktívnej čin-
nosti, ale vidím tu aj chlapcov, 
ktorí hokej profesionálne nikdy 
nehrali, ale sú je fanúšikmi 
a hokej im prirástol k  srdcu. 
Možno keď budem starší vy-
užijem aj ja túto možnosť. 
V  Rakúsku, kde pôsobím je 
takých akcií a turnajov veľké 
množstvo.“ 

Konečné poradie: 1.Vul-
kán, 2. Elite Forces, 3. Blue 
Tigers, 4. Old´s 5. Sabres, 6. 
Tatry, 7. CCCP, 8. Svit.  (sps)

Primátor Popradu Jozef 
Švagerko prijal v  sobotu 
v  obradnej sieni mesta ho-
kejistov TJ Pozemné stavby 
Poprad, ktorí sa v sezónach 
1980/81 a  1984/85 zaslúžili 
o  víťazstvo Popradu v  Slo-
venskej národnej hokejovej 
lige a  následne v  zápasoch 
kvalifi kácií súťažili o postup 
do Československej federál-
nej hokejovej ligy. „Pripomí-
name si okrúhle výročie pa-
mätných zápasov, preto vám 

chcem poďakovať za úspešnú 
reprezentáciu mesta. Mesto 
by malo myslieť na tých, kto-
rí sa zaslúžili o jeho úspechy 
v  najrôznejších oblastiach,“ 
uviedol primátor, ktorý hrá-
čom i  členom realizačného 
tímu TJ PS Poprad spolu 
s˝w  druhým viceprimáto-
rom odovzdali ďakovné listy 
a  upomienkové predmety 
mesta. Od riaditeľa Hokejo-
vého klubu Poprad si prevza-
li pamätnú mincu klubu.
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Legendy kežmarského basketbalu


