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Spomienka 
na A. V. Scherfela
V týchto dňoch si pripomíname 

180. výročie narodenia a 120. výro-
čie úmrtia lekárnika, chemika, bo-
tanika a riaditeľa Tatranského mú-
zea vo Veľkej Aurela Viliama Scher-
fela. Pri tejto príležitosti pripravil 
Klub Veličanov v  Poprade-Veľkej 
spomienkový deň.  Str. 6

Rómovia sú 
výnimočný národ

Ján Čonka. Jeho životný príbeh 
je obdivuhodný. Mladý muž, ktorý 
mal chudobné detstvo a pre nedo-
statok peňazí nemohol ísť ani na 
strednú školu, podniká v reklame, 
predáva umelecké diela známych 
výtvarníkov a je zakladateľom 
prvého rómskeho internetového rá-
dia.  Str. 5

Popradskí futbalisti 
bez bodu

V  sobotu večer nastúpili fut-
balisti Popradu v NTC už na svoj 
štvrtý zápas nadstavbovej časti 
DOXXbet ligy proti ŠKF Sereď.  
Popradčania ešte v  nadstavbovej 
časti druhej najvyššej súťaže nebo-
dovali.  Str. 12

Netradičný Deň 
Zeme v ZŠ Letná

V Základnej škole Letná v Popra-
de si sviatok Zeme pripomenuli or-
ganizovaním aktivít, zameraných na 
environmentálnu výchovu. V triede 
4. R – rybičkovej, mali žiaci ozvlášt-
nené vyučovanie integrovaným blo-
kom.  Str. 7

Pamätník  
MUDr. Ľudovítovi 
Markušovskému
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Mária Lenková  
a jej krojované
bábiky

 strana 7 

Svetový 
tenis 
v Poprade
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Annou Glejdurovou, 
predsedníčkou PPD Liptovská Teplička

okolo stovky oviec s naj-
nižšou úžitkovosťou, 
pretože ekonomika ne-
pustí a kontrola mlieko-
vej úžitkovosti preuká-
zala opodstatnenosť 800 
kusov oviec. Zníženie 
počtu oviec sa prejavilo 
aj nižším počtom jah-
niat a tie, ktoré sa naro-
dili neskôr, v súčasnosti 
predávajú ako „tiché ko-
sačky“ pre súkromníkov, 
o ktoré je pomerne veľký záujem. 

„V našich podmienkach sejeme obi-
lie v  jeseni ako ozimné obilie, takže 
v súčasnosti porasty vyzerajú celkom 
slušne. Momentálne pripravujeme 
techniku – traktory a vlečky na STK, 
kontrolujeme náradie a robíme poria-
dok na dvore,“ doplnila. 

Naplno sa začalo aj s  predajom 
biovýrobkov v  podnikovej predaj-
ni družstva. „Na vlastnom bitúnku 

Jar v Poľnohospodárskom podiel-
nickom družstve Liptovská Teplička 
začala rodením jahniatok. Aby mohli 
začať ovce dojiť a spracovávať ovčie 
mlieko, 400 kusov mladých jahniat 
predali už pred Veľkou nocou. 

„Začali sme už aj s poľnou výro-
bou, keď trošku popršalo a zasvietilo 
slnko. Veríme, že postupne zmizne 
sneh a aj v našich polohách sa trochu 
zazelenie. Ovečky už chodia vonku, 
zatiaľ skôr na prechádzku a keď náj-
du nejaký trs zelenej trávy, tak si ho 
uchmatnú. Predpokladáme, že teraz 
by sa už malo otepliť a trávy by malo 
byť viac. Začiatkom mája vyženieme 
na pasienky aj hovädzí dobytok, kto-
rého máme zhruba 400 kusov a pasie 
sa v dvoch stádach. V jednom sú kra-
vy s teliatkami a v druhom jalovice, 
z ktorých už pripustené sa budú teliť 
na pasienkoch,“ priblížila dianie na 
družstve jeho predsedníčka. 

Minulú jeseň zo stáda vyradili 

okrem oviec porážame aj 
býky, takže ľudia si môžu 
kúpiť hovädzie, baranie, 
ale aj jahňacie mäso. Na 
rôznych akciách propa-
gujeme najmä jahňacie 
mäso, pretože mladí ľu-
dia pomaly nevedia, že 
hlavná poživeň našich 
starých otcov a  materí 
boli zemiaky, kyslá ka-
pusta a  solené baranie 
mäso v sudoch. Bravčové 

mäso mali naši predkovia len cez Via-
noce a nanajvýš Veľkú noc,“ zaspomí-
nala A. Glejdurová a pripomenula, 
že postupne sa mnohí ľudia vracajú 
k tradíciám, aj čo sa týka stravova-
nia. Aby bola ponuka v družstevnej 
predajni čo najširšia, spolupracujú 
so susedným družstvo v Šuňave, kde 
nakupujú kravské mlieko, pretože 
v Tepličke chovajú len mäsové ple-
mena hovädzieho dobytka. V družs- 

tevnej predajni si tak záujemcovia 
môžu okrem stopercentnej bryndze, 
čerstvého a  údeného ovčieho syra 
a sladkej či kyslej žinčice kúpiť aj čerst- 
vé maslo, tvaroh a syrové nite, ktoré 
vyrábajú z biomlieka zo šuňavského 
družstva. Všetky produkty majú cer-
tifikát biovýrobkov a Značku kvality 
SK Gold. „Mäso pripravujeme na 
objednávky. Keď je záujem minimál-
ne o 200 kg hovädzieho mäsa, vtedy 
robíme porážku, väčšinou v  stredu. 
Hovädzie mäso musí 24 hodín chlad-
núť a na ďalší deň robíme rozrábku 
a čerstvé mäso predávame. Najlepšie 
je, keď nám ľudia nechajú telefonic-
ký kontakt a mi im oznámime, kedy 
si pre mäso môžu prísť. Podobne to 
funguje aj s  jahňacím mäsom,“ do-
plnila predsedníčka a ešte dodáme, 
že družstevná predajňa je otvorená 
v pracovné dni od 7. h do 19. h a vo 
voľné dni od 7. h do 13. hodiny.

 Pokračovanie na   3. strane

Tri rieky, jedna budúcnosť
Mesto Stará Ľubovňa iniciovalo 

minulý týždeň pracovné stretnutie 
primátorov okresných miest Kež-
marok, Levoča, Poprad, Prešov, Sa-
binov a Spišská Nová Ves. Zúčastni-
li sa ho aj zástupcovia spoločnosti 
ESL Network so sídlom v Bruselli, 
ktorá sa špecializuje na získavanie 
prostriedkov z  rôznych progra-
mov a grantov Európskej únie pre 
verejný ako aj súkromný sektor. 

Hlavnou témou stretnutia bol pro-
jekt pod názvom Tri rieky, jedna 
budúcnosť, ktorý predstavil Michal 
Kravčík z mimovládnej organizácie 
Ľudia a  voda. Cieľom ambicióz-
neho projektu je vytvoriť v oblasti 
Levočských vrchov, ktorých priro-
dzenú hranicu tvoria rieky Poprad, 
Hornád a  Torysa, súbor zásahov 
do krajiny, ktoré na jednej strane 
pomôžu predchádzaniu takých ne-

gatívnych javov v  regióne ako sú 
lokálne povodne či zdevastované 
lesy a na druhej strane zatraktívnia 
krajinu o  rôzne relaxačné vodné 
plochy či dažďové záhrady, vhod-
né pri väčších asfaltových plochách 
v mestách.

Primátor Starej Ľubovne so zás- 
tupcami spoločnosti neskôr rokoval 
o odpadovom hospodárstve a roz-
voji cestovného ruchu.  (pkr)

Stavanie májov vo Svite
Vo Svite je 30. mája pripravený 

program Stavanie a ohrávanie má-
jov. O 16. h pred DK na Nám. J. A. 
Baťu, o 17. h Pod Skalkou, o 17.30 
h v areáli pri Kolibe. Ľudová veseli-
ca začne o19. h a o 20.30 h zapália 
vatru. Účinkovať budú DFS Jánoší-
ček, FS Jánošík, FS Jánošík senior, 
ĽH Bystrianka, ĽH Mlátok a  DSS 
Kolovrátok.
1. máj vo Vysokých Tatrách

Aj tohto roku sa 1. mája stretnú 
vo Vysokých Tatrách recesisti, aby 
si pripomenuli prvomájové oslavy 
z minulého storočia. Začnú na tera-
se Alpina v Novom Smokovci o 10. 
h. Od 9.30 h  bude na terase zraz 
a prehliadka historických automo-
bilov. Už o 9. h začne v areáli Kú-
peľov Nový Smokovec prvomájová 
veselica. Návštevníkov budú zabávať 
ľudová hudba Úsmev a  Bojnická 
kapela. K dispozícií budú do 12. h 
atrakcie pre deti, stánky s remesel-
níkmi a  občerstvením. Prvý máj 
plný zábavy čaká hostí v relax par-
ku Jazierko v Tatranskej Lomnici od 
10. h do 17. 30 h. Návštevníkov čaká 
stavanie mája s atraktívnym sprie-
vodným programom. O 14. h vystú-
pi Bojnická kapela, o hodinu neskôr 
FS Magura a o 16.15 h bude zábava 
pokračovať so skupinou Zuzana Ha-
asová band. V sobotu 2. mája od 19. 
do 21. h bude v kaviarni hotela Slo-
van folklórny májový večer. Návš- 
tevníkov čaká ľudová hudba a spev 
folklórneho súboru Bystrianka. Na 
všetky podujatia je vstup voľný.
Prvomájová jazda Kométy

Občianske združenie Veterán 
klub železníc Poprad opäť pustí  
1. mája na tatranské železnice his-
torickú električku Kométa. Premá-
vať bude po trase Poprad –  Starý 
Smokovec –  Tatranská Lomnica 
(2x) –  Starý Smokovec –  Poprad. 
Odchody električky: Poprad-Tatry, 
smer Starý Smokovec: 8.10 h, Starý 
Smokovec, smer Tatranská Lomni-
ca: 8.58 a 12:24 h, Tatranská Lom-
nica, smer Starý Smokovec: 9.24 
a  13.24 h, Starý Smokovec, smer 
Poprad: 14.13 h. Cestovné lístky sa 
predávajú výlučne v električke. Ces-
tovné na jednotlivých úsekoch je 3 € 
pre dospelých a 1,5 € pre deti od 6 – 
15 rokov a seniorov, deti do 6 rokov 
zadarmo. Na jednotlivých zastáv-
kach na trase električka zastavuje na 
znamenie. 

Podracký guľaš a majáles
Mestské kultúrne stredisko v Spiš-

skom Podhradí pozýva v piatok 1. 
mája na MAJÁLES. O 9. h začína 
súťaž vo varení kotlíkového gulášu 
Podracký guľaš 2015. Záujemcovia, 
ktorí sa chcú zapojiť do súťaže sa 
môžu prihlásiť na t. č. 0908 982 348 
alebo na mailovej adrese kultu-
ra@spisskepodhradie.sk. Kultúrny 
program začne o  14. h  stavaním 
mája DFS Dreveník. 

V piatok minulého týždňa sa v Kežmarku konali Lesnícke dni pod Tatrami. Viac sa dočítate na strane 2.
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„Nakúpil“ náradie, mäso 
i porcelán. V dobe od kon-
ca marca do polovice apríla 
tohto roku neznámy páchateľ 
v Gánovciach na rodinnom 
dome rozbil sklenenú výplň 
na okne, cez ktoré sa dostal 
dnu. Z domu postupne od-
cudzil 6 radiátorov, pracov-
né náradie rôzneho druhu. 
Z kuchyne vzal 8 kg údenej 
šunky, 5 kg bravčové karé, 
poháre, 15 fliaš alkoholu, 
20 DVD nosičov a 30 ks je-
dálenského porcelánového 
setu. Majiteľ vyčíslil škodu na 
takmer 2 900 eur. Popradský 
vyšetrovateľ začal trestné stí-
hanie pre prečin porušovania 
domovej slobody v súbehu 
s prečinom krádeže. 

Za volantom okrem 
vodiča aj alkohol. 34-ročný 
Roman z Liptovskej Tepličky 
v pondelok 20. apríla o 3.35 h 
viedol osobné motorové vo-
zidlo v stave vylučujúcom 
spôsobilosť na jazdu. V obci 
na Teplickej ul. sa vodič do-
statočne nevenoval vedeniu 
svojho vozidla, zišiel mimo 
cestu a autom narazil do 
oplotenia i steny rodinného 
domu. Vzniknutá škoda bola 
vyčíslená na 1 000 eur. Ro-
man viedol vozidlo po požití 
alkoholických nápojov, ktoré 
zvýšili hladinu etanolu v jeho 
krvi najmenej na 1,07 mg/l, 
čo bolo preukázané pri vyko-
nanej dychovej skúške. 

Behal medzi autami. Mi-
nulý pondelok okolo 18. h v Le- 
voči, na Ul. Francisciho, 
vošiel 31-ročný Tomáš z ČR 
do jazdnej dráhy vozidlám 
a zastavil Citroen Jumper. 
Muž sa rukami oprel o pred-
nú kapotu auta a opakovane 
do nej udieral svojím čelom. 
Potom rukami chytil predný 
nárazník vozidla, akoby ho 
chcel nadvihnúť. Vodič cúvol 
asi pol metra, čo ho nahneva-
lo a päsťou udrel po čelnom 
skle, ktoré prasklo. Škoda 
bola vyčíslená na 530 eur. 
Čech bol podrobený dycho-
vej skúške s výsledkom 0,72 
mg/l. Muža umiestnili do cely 
policajného zaistenia a bol 
obvinený z prečinu poškodzo-
vania cudzej veci.   (pkr)

Nepravdepodobné 
pravdepodobnosti

Raz som niekde čítala, 
že človek sa zhmotní v ča-
sopriestore cudzej krajiny, 
ak naňho myslia, alebo ho 
poznajú ľudia, ktorí v nej 
žijú. A závidela som ka-
marátkam, ktoré sa zo za-
hraničných prázdninových 
pobytov vracali s hlavou 
plnou spomienok na letné 
lásky. Nie ich milostné zá-
žitky, ale fakt, že sa v danej 
krajine zhmotnili. A rovnako 
ma fascinuje, ako sa nám 
v živote stávajú veci, ktoré 
by sa nám, podľa výpočtov 
pravdepodobnosti, vôbec 
stať nemali. 

Minulý týždeň som pres- 
tupovala na letisku vo 
Frankfurte nad Mohanom. 
Zamestnaná úvahou, že 
ide o najväčšie letisko v Eu-
rópe, ktoré zamestnáva 80 
tisíc ľudí, teda všetkých 
obyvateľov Popradu a oko-
litých obcí, som zrazu me-
dzi stovkami neznámych 
tvári zbadala známeho ko-
legu Bohumila. Pochádza 
z Bulharska a smeroval na 
tú istú konferenciu do Rigy 
ako ja. Stačila jedna se-
kunda a naše cesty by sa 
v časopriestore frankfurt-
ského letiska vôbec nepre-
tli. O pár hodín neskôr som 
už blúdila ulicami hlavného 
mesta Lotyšska, ktoré som 
pred pár dňami ešte len 
hľadala na mape a opäť 
zaúradovala nepravdepo-
dobnosť. S nosom zapich-
nutým do výkladu som sa 
potkla o staršiu pani, ktorú 
zasa poznám z Estónska. 
Vrazili sme do seba na uli-
ci, ktorou každý deň prejdú 
tisíce ľudí, hoci obe sme 
v boli v tomto meste prvý-
krát v živote. Precestovali 
sme tisíce kilometrov z rôz-
nych smerov, za celkom 
odlišných podmienok, aby 
sme sa v jedinej sekun-
de stretli v jednom bode. 
Osud? Náhoda? Nazvite si 
to ako chcete, no pripadá mi 
úžasné, ako sa nesúvisiace 
životy a okamihy dokážu 
zrazu prepliesť a ovplyvniť. 
Premýšľajúc o zákonitos-
tiach vesmíru ma už večer 
v gruzínskej reštaurácii vô-
bec neprekvapilo, keď sa 
z partie hlučných, francúz-
sky hovoriacich mladíkov, 
vykľuli bratia Česi a jeden 
z nich bol pred týždňom 
lyžovať u nás, v Tatrách na 
rovnakom svahu ako ja...

Všímať si ľudí je pre mňa 
zábavou od malička. Aj 
v známych mestách, kde 
som chvíľu pôsobila, sa 
zabávam tým, že skúšam 
hádať, ktorého známeho 
človeka stretnem ako prvé-
ho. Pretože všade niekoho 
stretnete. Pekára z obcho-
du, kolegyňu z práce, svoj-
ho bývalého kníhkupca, 
snúbenca známej alebo 
známeho známeho. Otáz-
ka je, kto to bude a kde. 
A to sa mi na živote páči 
i desí zároveň. Nikto z nás 
nevie, čo alebo kto ho čaká 
za rohom a preto treba mať 
oči vždy otvorené.  (pčv)

Všeobecná nemocnica 
s  poliklinikou Levoča, člen 
skupiny AGEL, v  spoluprá-
ci s  Regionálnou komorou 
sestier a pôrodných asisten-
tiek v Levoči a Regionálnou 
komorou medicínsko–tech-
nických pracovníkov v  Pre-
šove usporiadala 21. apríla 
akreditovaný odborný se-
minár okresnej úrovne na 
tému Efektívna komunikácia 
v zdravotníctve. 

Vzdelávacej akcie sa zú-
častnilo 120 sestier z  le- 
vočskej nemocnice a  sestier 
z  okresných všeobecných 
a  špecializovaných neštát-
nych zdravotníckych zariade-
ní a 30 medicínsko-technic-
kých pracovníkov.

Program tvorili 4 odborné 
prednášky, zamerané na zís-
kanie nových informácii o zá-
sadách efektívnej komuniká-
cie, ktorá zohráva významnú 
úlohu a je neoddeliteľnou 

súčasťou poskytovania zdra-
votnej starostlivosti. Prvú, 
s  názvom Správna komuni-
kácia v zdravotníckom tíme a  
s pacientom, predniesla Mo-
nika Strelcová, sestra z neu-
rologického oddelenia VNsP 
Levoča. V druhej prednáške 
sa Adriana Brnová a spoluau-
torka Mária Soľanová z det-
ského oddelenia zamerali na 
Zásady efektívnej komuniká-
cie v zdravotníckom tíme a s 

pacientom, vzťah sestra – pa-
cient. Edukácia pacienta pred 
rádiodiagnostickými vyšetre-
niami bola témou ďalšej pred-
nášky, ktorú prezentovala Da-
niela Hudáková, rádiologická 
technička VNsP Levoča. Pos- 
ledná prednáška s  názvom 
Momenty komunikácie a ko-
munikačné bariéry zo strany 
zdravotníckych pracovníkov 
prezentovala námestníčka 
riaditeľa pre ošetrovateľskú 

Zamerané na spokojnosť pacientov
starostlivosť VNsP Levoča 
PhDr. Beáta Ružbacka, MPH.

„Profesia sestry, ale aj iných 
zdravotníckych pracovníkov si 
vyžaduje celoživotné vzdelá-
vanie, ktoré je predpokladom 
ich odborného rastu, zvyšova-
nia a upevňovania spoločen-
ského postavenia v  zdravot-
níckom prostredí, ale aj v spo-
ločnosti. V našej nemocnici im 
poskytujeme prostredníctvom 
odborných seminárov možnosť 
získavania nových informácii 
a poznatkov, lebo poznať a ve-
dieť viac, znamená aj posky-
tovať optimálnu a primeranú 
starostlivosť pacientom na 
vysoko profesionálnej úrovni. 
V  nemocnici je mnoho pa-
cientov, ktorí sa nemajú dôvod 
usmievať, ale usmiata sestra 
im môže svojim prívetivým 
slovom a rozžiarenou tvárou 
aspoň na chvíľu spríjemniť 
deň,“ uviedla PhDr. Beáta 
Ružbacká, MPH.  (mcs)

Z falošnosti, pokrytectva 
a  klamstiev okolo nás je už 
človeku zle. Na zemi sotva 
existuje štát, kde by ešte fun-
govali čo i len minimálne zá-
brany či morálka. Možno ešte 
zabudnuté kmene v  dažďo-
vých pralesoch, kde sa noha 
„hlúpeho bieleho muža“ nevie 
dostať, vyznávajú snáď ešte 
nejaké všeľudské hodnoty. 
V  tom ostatnom svete totiž 
nič a nikto nedokáže zastaviť 
a nasýtiť najmocnejších a naj-
bohatších. A tí nemajú zľuto-
vanie, pretože toto už nie sú 
ľudia, to sú monštrá! Chudo-
ba a bohatstvo sú spojené ná-
doby a vysoká životná úroveň 
jedných sa odvíja od znižova-
nia životnej úrovne druhých. 
A najjednoduchšie je udržia-
vať si svoje vysoké štandardy 
na úkor všetkých ostatných. 
Státisíce ľudských životov pre 
„hlúpych bielych mužov“, ako 
napísal Michael Moore v rov-
nomennom románe, nezna-

menajú vôbec nič. Svoje zisky 
musia dostať za každú cenu! 

V  ostatnom období sme 
svedkami „zhrozenia“ eu-
rópskych lídrov v  súvislosti 
s migráciou obyvateľov afric-
kých štátov a Blízkeho výcho-
du. Martin Schultz, predseda 
Európskeho parlamentu sa 
nechal počuť, že o utečencov 
by sa mali podeliť všetky eu-
rópske štáty. Len Taliansko nie 
je schopné prijať a postarať sa 
o dvestotisíc migrantov, kto-
rých zachránili len v minulom 
roku. Situácia s migrantmi sa 
od začiatku tohoto roku ešte 
zhoršuje a okrem desiatok tisíc 
ľudí, ktorí sa do Európy dos- 
tali, ďalšie tisícky našli smrť vo 
vodách Stredozemného mora. 
Dokonca je tu aj pápežová vý-
zva, aby európske krajiny po-
máhali Taliansku pri zvládaní 
náporu utečencov! 

Štatistiky hlavne utopených 
migrantov sú hrôzostrašné. 
Hrôzostrašné je ale aj mlčanie 

a pokrytectvo tých, ktorí sú za 
tento stav zodpovední. Vraj 
európske štáty za to nemôžu! 
Tak toto je pomýlené tvrde-
nie ďalšieho „hlúpeho biele-
ho muža,“ tentoraz z Európy.  
A kto za to môže? To kto ko-
lonizoval štáty Afriky, keď ich 
rozdelil medzi najmocnejších 
- dokonca podľa pravítka?! 
Keby európski lídri neriešili 
dôsledky a o príčinách zaťato 
nemlčali, museli by s pravdou 
von - scenár v takmer všetkých 
krajinách, z ktorých utečen-
ci utekajú, je takmer rovna-
ký? Nevyhovujúci „diktátor“, 
ktorý k nerastnému bohatst- 
vu svojej krajiny nechce pus-
tiť svetových demokratov 
zrazu musí padnúť za cenu 
akýchkoľvek klamstiev. S mi-
liardami dolárov sa tam roz-
pútavajú vraj občianske vojny, 
z ktorých profitujú jedine tí, 
ktorí konflikt vyvolali a  do-
siahli svoje - tankery s ropou 
brázdia oceány a rovnako tak 

svoju domovskú krajinu opúš-
ťa nerastné bohatstvo. Po nich 
prichádzajú na rad ďalší „hlú-
pi bieli muži“ zo zbrojárskej 
lobby, ktorá predáva zbrane 
všetkým bojujúcim skupinám 
– vládnym, protivládnym, pov- 
stalcom, kmeňom. Jednodu-
cho všetkým a krajiny sa opäť 
len devastujú. 

Počuli ste však, aby as-
poň niekto v  Európe nahlas 
pomenoval príčinu, prečo 
toľko ľudí uteká zo svojich 
domovov? Len suché kon-
štatovanie, že ľudia utekajú 
pred vojnou! Ale prečo nikto 
zo svetových lídrov nepovie, 
kto v  afrických a  blízkový-
chodných štátoch, dokonca 
už aj v Európe rozputáva voj-
ny, bojujúce strany podpo-
ruje celé stáročia a ťaží z ich 
nešťastia? To prečo sa všetci 
tvárime, že národy Afriky, 
arabských štátov, ale aj Juhos- 
lávie a  Ukrajiny sa rozoš- 
tvali sami, len aby mohli 

vraždiť svojich nabližších  
a kupovať zbrane od najväč-
ších svetových zbrojoviek? 

A zrazu sme za tento stav 
zodpovední všetci! Pokiaľ 
viem, Slovensko žiadne ko-
lónie v Afrike, v arabských 
štátoch ani nikde inde na sve-
te nemalo a nikdy nežilo na 
úkor iných, tak prečo máme 
niesť zodpovednosť? Nie že by 
bol človek bezcitný a nechcel 
týmto ľuďom pomôcť, ale čo 
je veľa, to je moc. Azda naj-
horšie na tom je, že z nás ta-
kýmto spôsobom robia „hlúpi 
bieli muži“ stádo obyčajných 
primitívov, ktorým môžu na-
hovoriť, čo len chcú! 

Arabská jar, ale ani nežné, 
oranžové a iné farebné revo-
lúcie nikomu nepriniesli slo-
bodu a demokraciu. Africké 
či arabské štáty ju v podstate 
ani nikdy nechceli. Tá naša 
sprznená demokracia vo väč-
šine týchto štátov vyústila 
do destabilizácie, rozkráda-

 Prečo už zase odputávame pozornosť a riešime

Lesnícke dni  na námestí v Kežmarku
V piatok minulého týždňa 

sa v  Kežmarku konali Les-
nícke dni pod Tatrami. Ce-
loslovenské podujatie začalo 
v stredu 22. apríla slávnost-
ným otvorením 9. ročníka vo 
Zvolene. „Staráme sa o zvy-
šovanie hodnôt našich lesov 
v  prospech súčasných i  bu-
dúcich generácií – je mottom 
tohto ročníka. Našim každo-
ročným podujatím chceme 
slovenskej verejnosti sprístup-
niť tému lesa, prírody a prácu 
lesníkov,“ uviedol Igor Stavný 
zo Štátnych lesov TANAPu. 
Na námestí boli pre deti prip- 
ravené aktivity, ktoré úzko 
súviseli s  lesom a  prácou 
lesníkov. Deti skladali puzz- 
le na tému lesa, vyskúšali si 
osádzanie informačných tu-
ristických tabúľ na drevenú 
podložku a potom na pútač 
a lesníci im súčasne vysvetlili, 
čo jednotlivé značenie hovorí 
a  akú má funkciu. Určovali 
tiež zvuky živočíchov a prisu-
dzovali k nim správne obráz-
ky. V rámci témy Les a naše 

zdravie bol pripravený pre 
žiakov text, v ktorom boli vy-
nechané kľúčové slová a deti 
za pomoci lesných pedagó-
gov slová vhodne dopĺňali do 
textu. Učili sa určovať lesné 
byliny, ich použitie a liečivú 
silu. „Prinášame deťom zá-
žitkové učenie o  lese, aby to 
nebolo veľmi komplikované 
a  náročné. Naším cieľom je, 
aby si deti odniesli vedomos-
ti, ale aj zaujímavé zážitky 
a  užili si zábavu,“ povedal 
Igor Stavný. 

Organizátormi podujatia 
boli ŠL TANAPu, mesto Kež-
marok, Vojenské lesy a ma-
jetky, odštepný závod Kež-
marok, Lesy mesta Kežmarok 
a Lesný podnik Sp. Belá. ŠL 
TANAPu spravujú a obhos-
podarujú lesný pôdny fond, 
stavby a zariadenia, slúžiace 
lesnému hospodárstvu, kto-
ré sú vo vlastníctve štátu na 
území TANAPu a PIENAPu, 
v ich ochrannom pásme. Sú-
časne zabezpečujú aj verej-
noprospešné činnosti. „Les-

nícke dni vznikli z kombinácie 
tradičných podujatí, Mesiaca 
lesov a Dňa Zeme. Práca les-
níkov však nezačína a nekončí 
dnešným dňom. Naša práca je 
celoročná a  konkrétne vzde-
lávacie aktivity pripravujeme 
pre deti počas celého roka. 
V tomto školskom roku máme 
v  ŠL TANAPu vyhlásenú 
tému Netopiere Tatier,“ zdô-
raznil Stavný.

Lesníci sa snažia priblížiť 
svoju práci širokej verejnosti 
a ukázať hlavne deťom, že les 
nie je ich nepriateľ, v ktorom 

na nich číhajú rôzne nebez-
pečenstvá a nástrahy. Svojich 
päť minút slávy si užila fen-
ka Jassy, ktorá zastupovala 
štvornohých priateľov lesa 
a u detí zožala veľký úspech. 
Jassy bola živá a nie vypchatá, 
ako jej kolegovia z lesa, ktorí 
slúžili ako názorné ukážky ži-
vej prírody. Jessy má tri roky 
a  je to alpský jazvečíkovitý 
durič. Jej majiteľovi, s ktorým 
trávi veľa času, rada robí spo-
ločníčku a  s nadšením pra-
cuje ako durič diviačej zvery. 
 (pks) 
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Cudzinci medzi nami
Združenie miest a obcí Slovenska vyhlásilo fotografickú 

súťaž, ktorej cielom je zvýšiť povedomie o živote štátnych prí-
slušníkov tretích krajín na Slovensku. Súťaž je súčasťou pro-
jektu BUK - Budovanie kapacít na úrovni miestnej územnej 
samosprávy v oblasti integračnej politiky. Fenomén migrácie 
a následnej integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na 
Slovensku sa stáva naliehavejšou témou. Je úzko spätý s na-
rastajúcou migráciou obyvateľstva, ako aj spoločenskou 
a politickou situáciou vo svete. Fotosúťaž Cudzinci medzi 
nami je určená žiakom základných, stredných a vysokých 
škôl, profesionálnym aj amatérskym fotografom. Cieľom sú-
ťaže je vytvoriť zaujímavú foto mozaiku príbehov cudzincov. 
Účastníci súťaže môžu svoje fotografie a fotoreportáže pri-
hlásiť do súťaže cez web stránku sutaz.projektbuk.sk. Súťaž 
trvá do 15. mája 2015. Víťazné fotografie budú prezentované 
v rámci záverečnej konferencie, ktorá sa uskutoční 11. júna.

V jednom z objektov na 
Slavkovskej ul. v Kežmarku 
došlo vo štvrtok o 13.30 h  
k požiaru. Neznámy pácha-
teľ v zadnej časti areálu 
jednej zo spoločností zapálil 
dve kopy nahromadených 
konárov a rôzneho dreva. 
Vzniknutý požiar sa rozšíril 
na susedný pozemok, kde 
došlo k zapáleniu naukla-

daného stavebného reziva 
a k obhoreniu kamenárske-
ho kameňa. Oheň poškodil 
aj dva upevnené elektrické 
káble, v dôsledku čoho bolo 
potrebné vypnúť trafostani-
cu a takmer celá ulica bola 
odpojená od elektrického 
prúdu. Páchateľ svojím ko-
naním spôsobil celkovú ško-
du viac ako 19 tisíc eur.

V Sp. Belej si v nedeľu 3. 
mája o 10. h uctia členovia 
DHZ a občania pamiatku 
hasičov na cintoríne, o 12. h 
položia kyticu k tabuli S. 
Webera a od 13. h bude 

Deň otvorených dverí v ha-
sičskej zbrojnici. Súťaže pre 
deti o najkrajšie hasičské 
autíčko (treba si doniesť)  sa 
uskutočnia od 14. do 15. h.
 (red)

P o l í c i a  K r a j s k é h o 
riaditeľstva policajného 
zboru v Prešove informuje 
o obmedzení premávky 
na privádzači k diaľnici D1 
Prešov – Budimír. Z dôvo-
du opravy mosta (realizácia 
spevneného stredového 

pásu a výstavby mostov-
ky) v dobe od 23. apríla 
do 30. mája 2015 budú 
v oboch smeroch zúžené 
jazdné pruhy. Polícia žiada 
vodičov, aby pri prejazde 
uvedeným úsekom zvýšili 
opatrnosť.

Obec Hrabušice, Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
a Správa národného parku Slovenský raj pozývajú v nedeľu 
3. mája na Podlesok, na otvorenie letnej turistickej sezóny. 
O 9. h je plánovaný prechod roklinou Piecky, o 14. h vystú-
penie country skupiny 3násť ciest, o 17. h prezentácia Správy 
NP Slovenský raj v TIC Podlesok a o 19. h zapálenie vatry. 
Sprievodné akcie: duo Anna a Peter, drevorezba Ľ. Kopčák, 
zdobenie vajíčok Ľ. Šutáková, jazda na koni a koči, ukážka ul-
traľahkých lietadiel s možnosťou vyhliadkových letov a zoskok 
parašutistov, stretnutie bývalých členov CHKO Slovenský raj.

Otvorenie letnej turistickej sezóny

Plamene pohltili 19 tisíc eur

Slávnosť sv. Floriána

Obmedzenie na diaľnici
Záchranári 

v akcii
Skialpinista si po páde 

zranil nohu. Vo štvrtok po-
obede záchranári HZS z ob-
lastného strediska Vysoké 
Tatry pomáhali 33–ročnému 
slovenskému skialpinistovi, 
ktorý spadol pri Popradskom 
plese a bolestivo si poranil 
hornú končatinu. Privolaní 
záchranári zranenému mužo-
vi poskytli zdravotnú starostli-
vosť a terénnym vozidlom ho 
transportovali k Domu HZS 
v Starom Smokovci, kde ho 
odovzdali posádke RZP.

Pomoc poľskému turisto-
vi. Poľskí turisti prechádzali 
v sobotu v Slovenskom raji 
roklinou Suchá Belá a 37-roč-
nému mužovi prišlo nevoľno. 
Podarilo sa im dostať ho na 
vrch rokliny, odkiaľ požiada-
li o pomoc záchranárov. Tí 
mu na mieste poskytli neod-
kladnú zdravotnú starostli-
vosť a terénnym vozidlom ho 
transportovali na Podlesok, 
odkiaľ pokračoval na vlastnú 
žiadosť späť do Poľska.

Počas štvrtkovej osobitnej 
celokrajskej dopravnej kon-
troly na teritóriu Krajského 
riaditeľstva PZ Prešov sa po-
licajti zamerali na dodržia-
vanie zákazu požívania alko-
holu alebo iných návykových 
látok vodičmi pred alebo 
počas vedenia vozidla, dodr-
žiavanie ustanovených alebo 
obmedzených rýchlostí jazdy 
vozidiel a  pravidiel cestnej 
premávky jej nemotorovými 
účastníkmi. 128 policajtov 
kontrolovalo aj spôsob jazdy 
vodičov a dodržiavanie záka-
zu používať telefónny prístroj 
počas vedenia motorového 
vozidla. Príslušníci doprav-
nej, poriadkovej, železničnej, 
ako aj hraničnej a cudzinec-
kej polície zistili celkom 308 
priestupkov. 275 z  nich vy-
riešili na mieste v blokovom 
konaní, 29 priestupkov napo-
menutím a na príslušné dop- 
ravné inšpektoráty oznámili 
4 priestupky. Požitie alkoholu 
bolo zistené u  3 nemotoro-
vých účastníkov cestnej pre-
mávky.  (pkr)

Za priestupky pokuty

dôsledky, nie príčiny? Nové Iveco pre hasičský zbor
nia, vraždenia, zvyšujúcich 
sa počtov utečencov. Ale aj 
do terorizmu, lebo títo ľudia 
sa pred neustálou eskaláciou 
napätia v ich regióne a ľahos- 
tajnosťou nás všetkých ináč 
brániť nevedia. Všetci sa tvá-
rime, že nemôžeme za poma-
ly najväčší cintorín ľudstva 
– Stredozemné more. 

Keď sa kdekoľvek na svete 
dejú takéto a podobné zver-
stvá, vždy sa treba pýtať – čie 
záujmy sa v  danej lokalite 
presadzujú a  kto z  danej si-
tuácie ťaží? Keď si pravdivo 
odpovieme, pán Schultz a os-
tatní svetoví lídri budú okam-
žite vedieť, kde a komu majú 
utečencov posunúť, aby im 
poskytli azyl, ubytovali ich, 
nakŕmili a postarali sa o nich. 
Nie všetkým štátom, len tým, 
ktoré celé roky bohatli na ot-
roctve, nerastnom bohatstve, 
vykorisťovaní domorodcov 
a na dodávkach zbraní všet-
kým bojujúcim stranám. Tí by 

sa mali postarať o utečencov 
a prijať ich do svojho náručia, 
pretože peniaze na ich fun-
govanie zinkasovali už dávno 
a ako vidieť, ešte vždy nemajú 
dosť. Vyspelé krajiny Euró-
py, ale aj severná Amerika, si 
svoj blahobyt postavili práve 
na vykrádaní kolónií a dnes 
potrebujú ďalšie kolónie, kto-
ré môžu opäť beztrestne vy-
rabovať a aspoň si udržať, ak 
už nie zvýšiť, svoju životnú 
úroveň. Práve toto je najväčší 
problém nášho tisícročia, pre-
tože destabilizovať môžu len 
tí, ktorí bohatnú na chudobe 
iných a na zabíjaní a vyvraž-
ďovaní celých národov. Keby 
rôznym povstalcom, kme-
ňom, šítom či sunitom, vlád-
nym a protivládnym jednot-
kám nemal kto dodávať zbra-
ne, s čím by bojovali? S lukmi, 
šípmi, mačetami? Ešte som 
nepočula o obrovských zbro-
jovkách v Afrike ani v arab-
ských štátoch. Jedine o  tom, 

že Irak vraj vlastnil zbrane 
hromadného ničenia – a tak si 
svetový policajt spolu s Britmi 
opäť pripomenuli, ako sa zvr-
hávajú nevyhovujúci „diktáto-
ri“ a zo suverénnych štátov sa 
robia kolónie. Ďalších „odíde-
ných diktátorov“ je aj škoda 
spomínať, veď vieme, odkiaľ 
utečenci pochádzajú. Takže 
prestaňme s  pokrytectvom, 
prestaňme so sférami záujmu 
najmocnejších, so svetovlá-
dou a v prvom rade zakážme 
dodávať zbrane, muníciu, 
s ktorými sa v týchto štátoch 
vraždí a ľudia nebudú mať dô-
vod utekať zo svojich domo-
vov. Alebo ideme celú Afriku 
a arabské štáty presídliť do 
Európy a destabilizovať aj ten-
to konfinent? Načo vôbec sú 
rôzne medzinárodné organi-
zácie, ktoré majú byť zárukou 
mieru, keď jediným zmyslom 
nášho života sú peniaze, kto-
ré spôsobujú nešťastie väčšiny 
ľudí na svete?  Ľ. Rešovská

Obyvatelia Šuňavy a  naj-
mä tunajší dobrovoľní hasiči 
zažili v sobotu malý sviatok. 
Minister vnútra SR Robert 
Kaliňák priviezol pre DHZ 
nové vozidlo Iveco so špeci-
álnou výbavou. 

+++Pre hasičský zbor 
s vyše 120-ročnou históriou 
to podľa ministra nebol dar, 
ale „splatenie dlhu za dlho-
ročnú obetavú prácu dob-
rovoľných hasičov“. DHZ 
Šuňava patrí medzi najpo-
četnejšie na Slovensku a má 
členov všetkých vekových 
kategórií. Družstvá dosahujú 
vynikajúce výsledky nielen 
na slovenských, ale i medzi-
národných súťažiach. Ďalšie 
vozidlo Iveco si od ministra 
v  sobotu prevzali vo Švá-
bovciach a  dve v  Levoč-
skom okrese, v Sp. Podhradí 
a v Dravciach. Štyri vozidlá 
so špeciálnou výbavou získa-
li obce v Prešovskom okrese. 
Novú techniku dostali vlani 
DHZ v  Tatranskej Lomni-

ci a Spišskej Sobote, v roku 
2009 v  Sp. Bystrom a  2010 
v Slovenskej Vsi i v obciach 
Staroľubovnianskeho okre-
su Jarabiná a  Jakubovany. 
Špeciálne upravené vozidlá 

Dokončenie z 1. strany
Do Liptovskej Tepličky 

však nemusíte chodiť len do 
družstevnej predajne. Ho-
voriť o  turistike v  lone pre-
krásnej prírody je v súvislos-
ti s  týmto kútom Slovenska 
pod Kráľovou hoľou úplne 
zbytočné, veď ide o  jednu 
z najkrajších oblasti pod Vy-
sokými Tatrami. Okrem toho, 
po dobrej turistike si môžete 
oddýchnuť vo wellnes s  fín-
skou a  parnou saunou, ya-
kuzou, dvoma vyhrievanými 

lôžkami a masérom v družs- 
tevnom penzióne Dolinka. 
Okrem príjemného prostre-
dia, dobrého ubytovania či 
vynikajúcej kuchyne, mô-
žete využiť čas aj na dvoch 
bowlingových dráhach. Práve 
bowling sa stal obľúbeným aj 
medzi žiakmi základnej ško-
ly, kde už vznikol bowlingový 
krúžok a prevádzkové hodiny 
museli počas prázdnin pre 
veľký záujem rozšíriť. Zahrať 
si bowling však chodia celé 
rodiny nielen z  Liptovskej 

Tepličky, ale aj z  blízkych 
obcí, pretože ceny sú veľmi 
príjemné. Najnovšie riešia aj 
poukážky pre zamestnancov 
družstva, ktorí môžu využí-
vať družstevné zariadenie na 
relax. Či už wellness centrum 
alebo bowling. Keďže záujem 
je veľký, v súčasnosti je prip- 
ravená web stránka a samos- 
tatná telefónna linka, ktorá 
bude slúžiť najmä na objed-
návanie si wellness alebo 
bowlingu na určitú hodinu. 
 (reš)

získali viaceré obce a minis-
terstvo plánuje vybaviť ešte 
ďalšie dobrovoľné zbory. R. 
Kaliňák prisľúbil, že v  sep-
tembri sa vráti znova aj do 
Šuňavy.  (pkr)

Annou Glejdurovou

Róbert Kaliňák s predsedom DHZ Šuňava Jánom Fridmanon

Piatok patril v  Základnej 
škole na Ulici Komenského 
vo Svite športu a športovcom. 
Žiaci sa zúčastnili besedy 
s vrcholovými športovcami, 
ktorí sa navždy zapísali do 
dejín športových úspechov 
nielen na Slovensku, v Čes-
koslovensku, ale i  na celom 
svete. Stretnutia s úspešnými 
ľuďmi, či už sú to športovci 
alebo inak známi ľudia, sú pre 
deti vždy veľkou motiváciou. 

Medzi žiakov zavítali špor-
tovci zvučných mien - Fran-
tišek Repka, ktorý sa venoval 
severskej kombinácií (skoky 
a  beh na lyžiach), Alžbeta 
Havrančíková, najúspešnej-
šia slovenská bežkyňa na ly-
žiach a  združenár Vladimír 
Frak. 

Dosiahnuť  akýkoľvek 
úspech, ktorý sa zapíše do 

histórie, je vždy ťažké, tobôž 
u športovcov kde rozhodujú 
stotiny sekundy, milimetre či 
body. Pri výkonoch často sia-
hajú na dno svojich síl a ove-
ria si nielen fyzické, ale i psy-
chické schopnosti a preto sú 
ich úspechy vzácne a cenené. 
Pri raste dieťaťa, od žiaka až 
po vrcholového športovca, 
to stojí veľa námahy, síl, se-
badisciplíny, odriekania, ale 
i bolesti. Športovci majú veľa 
skúseností so slzami šťastia, 
s neopakovateľnými chvíľami 
pri dosiahnutí vynikajúcich 
výsledkov, či nezabudnuteľ-
né pocity pri zdolaní najväč-
ších súperov, ale aj veľkých 
sklamaní. Sú to neopakova-
teľné chvíle a  zážitky, ktoré 
im ostávajú navždy v pamäti 
a  nikdy sa z  nej nevytratia. 
Vďaka nim potom takéto po-

city zažívajú aj diváci. Vtedy 
sa naplno prejaví pocit spolu-
patričnosti a víťazstvo či po-
rážka sa zázračne prenesie na 
celú krajinu. O tom všetkom 
hovorili športovci deťom, 
pretože v  nich vidia ďalšie 
generácie nasledovníkov. Na 
politika si spomenie málokto 
alebo nikto, ale na športovca 
si pamätajú celé generácie. 

Ich život je neodmysliteľne 
spätý s cestovaním a pozná-
vaním nových krajín a  ľudí. 
Priateľstvá, ktoré vznikajú 
v období ich pôsobenia vo vr-
cholovom športe, pretrvávajú 
počas celého života. Betka 
Havrančíková rada spomína 
na viaceré priateľky zvučných 
mien, na ktoré sa môže aj po 
rokoch obrátiť a vždy si nájdu 
na seba chvíľku.

 Pokračovanie na 8. strane

Chuť víťazstva i porážky
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Deň tanca
V Dome kultúry vo Svite 

sa 29. – 30. apríla uskutoční 
súťažná nadregionálna pre-
hliadka nefolklórneho tanca 
s medzinárodnou účasťou. 
Deň tanca začne o 10. h.

ABBA PARTY
Hodinová hudobná show 

s hitmi skupiny ABBA sa 
uskutoční v Dome kultúry 
v Poprade v sobotu 2. mája 
o 19. h. Absolútna vernosť 
originálu piesní najúspeš-
nejšej švédskej hudobnej 
skupiny a jednej z najpopu-
lárnejších hudobných skupín 
na svete. Vstupné na ABBA 
PARTY SHOW LIVE je 10 €. 
Informácie a predpredaj: Tic-
ketportal a MIK 052/772 13 
94.

Próza i film
Dielo Dobroslava Chrobá-

ka Novely a výber z próz 
Kamarát Jašek a Návrat On-
dreja Baláža predstaví Žofia 
Fridrichová v cykle o sloven-
skej lyrizovanej próze v ka-
viarni a čajovni U vlka v Sta-
rom Smokovci dnes o 18. h. 
Vstupné 2 €. Vo štvrtok 30. ap- 
ríla v čajovni premietnu o 18. 
h v rámci festivalu Hory 
a mesto kanadský film Ten, 
čo žil s medveďmi grizly. 

Vstupné 1 €. Rezervácie 
na uvlka@kaviarenacajov-
nauvlka.sk a 0908 704 412.

Súťaž v hre na saxafóne
Celoslovenská súťažná 

prehliadka v hre na saxafóne 
sa uskutočni v koncertnej sále 
ZUŠ v Starej Ľubovni v rám-
ci VII. dní Jána Melkoviča 
vo štvrtok 30. apríla od 9. h. 
Šiesty ročník so záverečným 
koncertom víťazov potrvá do 
15. h.

Dnes hráme pre teba
Spomienkový koncer t 

učiteľov a hudobných hostí 
Základnej umeleckej školy na 
Štefánikovej ulici v Poprade, 
venovaný pani Eve Máliko-
vej, pedagogičke a jednej 
zo zakladajúcich osobností 
festivalu Popradská hudobná 
jar, sa uskutoční v divadelnej 
sále Domu kultúry v Poprade 
vo štvrtok 30. apríla o 18. h. 
Program Dnes hráme pre 
teba sa koná v rámci XXXIX. 
POPRADSKEJ HUDOBNEJ 
JARI. Vstupné: 2 €/1 € pre 
študentov a seniorov. 

Charleyho teta
Mestské kultúrne stre- 

disko v Kežmarku uvedie 
vo štvrtok 30. apríla o 19. h  
premiéru bláznivej komédie 
Brandona Thomasa Char-
leyho teta v podaní divadla 
KASKA. So zábavným príbe-
hom zo záhrad oxfordskej 
univerzity, o kamarátoch, 
ktorí si pomáhajú v každej 
situácii, o tom, že láska ne-
starne, práve naopak, kvitne 
v každom veku, sa predstavia 
kežmarskí ochotníci. Vstupné 
5 €, predpredaj MsKS, t. č. 
052/452 21 65, 0904 494 442 
a Kežmarská informačná 
agentúra. 

Premiéra rozprávky
Ochotnícke divadlo The-

atrobalans v Spišskej Belej 
pozýva na premiéru rozpráv-
ky Ako škriatok Galifuk všet-
ko (ne)napravil v nedeľu 3. 
mája o 15. h v kinosále mes-
ta. Vstupné deti do 14 rokov 
0,50 €, dospelí 1 €. Predpred-
aj RTIC Sp. Belá, inf. na t. č. 
052/468 05 10 a www.theat-
robalans.sk.

Energia, energia a  zase 
energia. Slovo, ktoré sa v os-
tatnom čase skloňuje všade 
vo svete a  to nielen v súvis-
losti s dodávkou ruského ply-
nu a ropy. Stále sa zhoršujúce 
životné prostredie a problém 
globálneho otepľovania nútia 
štáty orientovať sa čoraz viac 
na projekty vývoja alterna-
tívnych zdrojov energie a ich 
efektívneho využitia.

Zákony termodynamiky, 
ktoré sa učil každý z nás, už 
v  škole hovoria, že energiu 
nemôžeme nikdy naozaj mi-
núť. V skutočnosti ju vieme 
len premeniť z  jednej formy 
na inú a posunúť miesto, kde 
sa premena uskutoční. A prá-
ve za takýto presun a  pre-
menu energie berú peniaze 
energetické firmy. Energiu 
v  skutočnosti nevyrábajú, 
len ju prerábajú a presúvajú. 
Elektrárne napríklad vezmú 

energiu, uloženú v  rope 
a  premenia ju na elektrinu, 
ktorú napumpujú do rozvod-
nej siete. Ak človek rozsvieti 
žiarovku, energia sa premení 
na svetelné žiarenie a  teplo, 
ktoré sa rozptýli do vzduchu. 
Ak by aj niekto našiel veľmi 
efektívny zdroj energie s rov-
nako veľmi lacným palivom, 
stále by sme museli platiť za 
postavenie generátorov, na-
tiahnutie elektrických káblov, 
správu siete a  ďalšie služby, 
ktoré sa na energiu nabaľujú. 
Premena a preprava energie 
nikdy nemôže byť triviálnou 
záležitosťou. Vždy ju bude 
treba obslúžiť a  teda aj za 
energiu zaplatiť.

Fakt, že ľudia nemajú dos- 

tupný čistý a lacný zdroj ener-
gie a vyrovnanie sa s problé-
mom globálneho otepľovania 
a  klimatickými zmenami, 
stojí už teraz štáty čoraz viac 
peňazí. 

Ako by vyzeral svet, keby 
na Zem dopadali vesmír-
ne lúče, schopné priamo na 
mieste vytvoriť použiteľnú 
elektrickú energiu? Stačí sa 
pozrieť von oknom. Na Zem 
každú hodinu dopadá viac 
slnečnej energie, ako ľudst- 
vo spotrebuje za celý rok. 
Solárnu energiu dokážeme 
premeniť na elektrickú. No 
zároveň musíme platiť aj za 
energiu, ktorej zdroj je „za-
darmo“ a dostupný pre všet-
kých. Podstatnú časť nákla-

dov predstavujú zariadenia, 
ktoré energiu premieňajú do 
užitočnej formy a dodávajú ju 
na miesta jej využitia. 

Využit ím mo derných 
a  spoľahlivých technológií 
a  materiálov môže ľudstvo 
v súčasnosti efektívne využiť 
energiu, ktorej zdrojom je 
samotná zem, voda, slnko, 
vesmír.

Dostupné technológie na 
premenu energie, ako sú fo-
tovoltické systémy, solárne 
technológie a  tepelné čer-
padlá dokážu vyrobiť elekt- 
rinu pre domáce využitie. 
Výroba elektriny pre vlastnú 
spotrebu, v súčinnosti s vyu-
žitím moderných materiálov, 
zvyšuje pocit sebestačnosti 

a nezávislosti od dodávateľov 
elektriny. Využitie moder-
ných materiálov a technoló-
gií neprodukuje hluk, škodli-
vé emisie, znečisťujúce plyny 
a dokonca aktívne prispieva 
k zníženiu nepriaznivých as-
pektov globálneho otepľova-
nia. V zelenej energii je záro-
veň aj naša budúcnosť. 

Deň energetickej efektív-
nosti 13. mája 2015 v hoteli 
Tatra od 10. h  je zameraný 
hlavne na efektívne využitie 
zdrojov energie. Odborné 
prednášky renomovaných 
prednášajúcich, s možnosťou 
konzultácií subjektívnych 
problémov, sú určené hlavne 
širokej laickej verejnosti. 

Pozývame všetkých, kto-
rí majú záujem stať sa viac 
energeticky nezávislými a  
všetkých tých, ktorým nie sú 
cudzie moderné technológie 
a materiály.  (pkr) 

Deň energetickej efektívnosti

Celoslovenské testova-
nie žiakov 9. ročníka zák-
ladných škôl sa tohto roku 
uskutočnilo 15. apríla. Mo-
nitoru 2015 sa zúčastnilo 
okolo 41 593 žiakov z 1 448 
základných škôl Slovenska. 
Testy písalo 38 824 žiakov 
z  1 309 škôl s  vyučovacím 
jazykom slovenským, 2  751 
žiakov zo 137 škôl s vyučova-
cím jazykom maďarským a 18 
žiakov z 2 škôl s vyučovacím 
jazykom ukrajinským. Testo-
vania sa zúčastnilo aj 2  825 
žiakov so zdravotným zne-
výhodnením, okrem žiakov 
s  mentálnym postihnutím. 
Pre žiakov, ktorí sa z vážnych, 
najmä zdravotných dôvodov 
nemohli zúčastniť testova-
nia v riadnom termíne, je 
určený vo vybraných ško-
lách náhradný termín, ktorý 
bol určený na 21. apríl 2015. 
V tomto školskom roku žia-
ci písali testy z  matematiky 
v  slovenskom a  maďarskom 
jazyku, zo slovenského jazyka 
a literatúry, maďarského jazy-
ka a  literatúry, ukrajinského 
jazyka a  literatúry a  sloven-
ského jazyka a  slovenskej 
literatúry. 

O testovaní žiakov v rámci 
Monitoru 2015 sme hovorili 
so zamestnankyňami škol-
ských úradov, ktorých hlav-
nou náplňou je metodická 
a odborná pomoc riaditeľom 

pri zabezpečovaní prenese-
ného výkonu štátnej správy 
na úseku školstva. Okrem 
preneseného výkonu štátnej 
správy školský úrad posky-
tuje odbornú a  poradenskú 
pomoc aj školám a školským 
zariadeniam v  originálnych 
kompetenciách obcí –  MŠ, 
ŠKD, ZUŠ, CVČ a ŠJ. 

Školský úrad Veľký Slavkov 
so sídlom v Poprade zastre-
šuje 23 obcí, ktoré sú zria-
ďovateľmi základných škôl 
v  okrese Poprad, štyri obce 
sú z okresu Kežmarok a jedna 
obec z Levoče. 

„Vzhľadom k slobodnej voľ-
be majú obce možnosť sa sami 
rozhodnúť, pod ktorý školský 
úrad budú patriť. Väčšinou 
sa prikláňajú ku školskému 
úradu podľa toho, čomu sa 
príslušný úrad venuje. V na-

šom regióne majú mestské 
školy spoločného menovateľa 
- nedostatok žiakov, v obciach 
sú to zase rómske deti a tieto 
školy sa zaoberajú inými prob-
lémami, ako školy v mestách,“ 
uviedla Mgr. Alena Madzi-
nová (na snímke), odborná 
zamestnankyňa Školského 
úradu Veľký Slavkov. Medzi 
najzávažnejšie problémy pod-
ľa Madzinovej patrí nedosta-
tok miest v školách, zmenné 
vyučovanie, alebo musí byť 
prispôsobené pre žiakov zo 
znevýhodneného prostredia. 
Z  týchto obcí väčšinou žia-
ci majority prechádzajú do 
miest. 

„V tomto školskom roku bola 
novinkou zmena termínu tes-
tovania žiakov. V  minulých 
rokoch sa testovanie uskutoč-
nilo v marci, tento rok bolo po-
sunuté na apríl. Vďaka našim 
pripomienkam zo základných 
škôl ministerstvo urobilo zme-
nu. V tomto roku overujeme, 
či sa všetko stihne o  mesiac 
neskôr, vzhľadom k  tomu, že 
mnohé stredné školy budú vy-
užívať testovanie deviatakov 
ako náhradu za prijímacie 
pohovory,“ povedala Alena 
Madzinová. 

V tomto roku nastala oproti 
minulému zmena aj vo forme 
testovania a prvýkrát sa testo-
vali žiaci elektronicky, pros-
tredníctvom internetu. Podľa 

Madzinovej nie všetky školy 
sú vhodné na takéto testova-
nie, či už pre rýchle interneto-
vé zabezpečenie, alebo pre za-
staralé počítačové vybavenie. 
„Školy venujú veľmi veľkú po-
zornosť testovaniu. Už od za-
čiatku roka pripravujú učitelia 
žiakov na monitor. V podstate 
sme nezaznamenali žiadne 
väčšie problémy a čo sa týka 
žiakov, tento rok boli podľa 
nich náročnejšie úlohy zo slo-
venského jazyka, ako z mate-
matiky“ ukončila Madzinová. 

Do pôsobností Školské-
ho úradu v  Poprade patrí 
14 základných škôl z  miest 
Poprad, Svit, Vyšné Hágy, 
Starý Smokovec a  Vysoké 
Tatry, v  ktorých sa v  tomto 
školskom roku pripravovalo 
približne 580 žiakov devia-
tych ročníkov. „Tento rok sme 
mali v jednej škole aj školskú 
inšpekciu. Problémy sme ne-
zaznamenali žiadne, pretože 
kapacity máme dostatočné 
a  všetko bolo splnené podľa 
predpisov. Musím povedať, že 
žiaci v  mestách sú nad celo-
slovenským priemerom. Určite 
žiaci z popradských škôl majú 
väčšiu rivalitu a konkurenciu 
ako možno v obciach, pretože 
o úspech musia bojovať,“ po-
vedala PaedDr. Edita Pilarová 
vedúca oddelenia školstva, 
mládeže a  športu MsÚ Po-
prad. (pks)

Monitor 2015 - testovanie už aj elektronicky

ELENA zvýši energetickú efektívnosť verejných budov

V Poprade budú 
špeciálne triedy
Mesto Poprad v  nadväz-

nosti na zvyšujúci sa počet 
žiadostí zo strany rodičov 
na vytvorenie samostatných 
tried pre deti so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími pot- 
rebami (ŠVPP) pripravilo an-
ketu, v ktorej sa rodičia môžu 
vyjadriť, o akú formu vzdelá-
vania ich detí majú záujem. 
V aktuálnom školskom roku 
je v školách v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Poprad 
198 detí zo ŠVPP, z toho 137 
s  poruchami učenia. Keďže 
samospráva eviduje narasta-
júci počet žiakov s  vývino-
vými poruchami učenia, má 
záujem vytvoriť pre túto sku-
pinu žiakov čo najkvalitnejšie 
podmienky vo výchovno-
-vzdelávacom procese. „V sú- 
časnosti sú títo žiaci v  ZŠ 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Poprad vzdelávaní for-
mou integrácie -  začlenenia 
v  bežných triedach. V  prí-
pade záujmu sme však prip- 
ravení od nového školského 
roka zriadiť pre týchto žiakov 
aj špeciálne triedy. V  snahe 
vytvoriť čo najoptimálnejšie 
podmienky pre vzdelávanie 
žiakov s  vývinovými poru-
chami učenia sa obraciame 
na rodičov, aby vyjadrili svoj 
názor a  pomohli pri riešení 
tejto situácie,“ informovala 
vedúca oddelenia školstva 
MsÚ v Poprade Edita Piláro-
vá. V prípade záujmu rodičov 
je mesto pripravené využiť 
jestvujúce kapacitné mož-
nosti a  zriadiť takéto triedy 
v  ZŠ Jarná a  Dostojevského 
a súčasne pokračovať so zač- 
leňovaním týchto detí aj 
v bežných triedach. Anketové 
lístky, ktoré samospráva dis-
tribuuje do jednotlivých škôl, 
by mali rodičia vyplniť a odo- 
vzdať do 15. mája.  (mga

Prešovský samosprávny 
kraj tento týždeň skompleti-
zoval zmluvy o  partnerskej 
spolupráci so samosprávami, 
ktoré sú zapojené do projek-
tu ELENA (European Local 
Energy Assistance). Posledná 
zmluva bola podpísaná 22. ap- 
ríla v  Poprade. ELENA je 
nástroj Európskej investičnej 
banky financovaný Európskou 
úniou. Investičný program je 
zameraný na zníženie ener-
getickej náročnosti verejných 
budov a  modernizáciu  sys-
témov verejného osvetlenia,” 
konštatoval predseda PSK 
Peter Chudík. 

Zmluva medzi PSK a Eu- 
rópskou investičnou bankou 
(EIB) bola podpísaná v de-

cembri 2014. Je uzavretá na 
tri roky, počas ktorých majú 
subjekty, teda PSK a 14 sa-
mospráv z regiónu, využiť 
prostriedky vo výške 1,2 
milióna eur na štúdie, ener-
getické audity a iné aktivity. 
Príspevok ELENA tvorí 90 
percent, čo predstavuje 1,09 
milióna eur. Spolufinanco-
vanie vo výške 10 percent 
z vlastných zdrojov bude roz-
delené medzi zúčastnených 
partnerov tak, aby zodpo-
vedalo ich pomernej čiastke 
k plánovaným investíciám. 
Do projektu sú zapojené Aj 
mestá Poprad, Vysoké Tat-
ry, Spišské Podhradie a Sta-
rá Ľubovňa. Pripraviť majú 
objekty na zatepľovanie, 

výmenu okien a podobne, 
čím by sa následne znížila 
energetická náročnosť objek-
tov minimálne o 30 percent. 
“So zúčastnenými mestami 
si v najbližšej dobe odsú-
hlasime definitívny zoznam 
investícií. Primárne sú to bu-
dovy škôl, škôlky, administra-
tívne budovy a v niektorých 
mestách verejné osvetlenie. 
Pre vybrané budovy bude 
spracovaný energetický au-
dit a technická štúdia a na-
vrhneme optimálny spôsob 
financovania,” priblížil ďalší 
postup vedúci implementač-
nej jednotky ELENA Karel 
Hirman. Samosprávy sa budú 
môcť následne jednoduchšie 
uchádzať o finančné zdro-

je na realizáciu prác, napr. 
z Európskej únie, zo štátneho 
rozpočtu, prostredníctvom 
PPP projektov, prípadne od 
bankových inštitúcií. Pod-
mienkou je, aby boli na zák-
lade podkladov do roku 2017 
minimálne vyhlásené verejné 
obstarávania na konkrétne 
práce. Práce na energetic-
kých auditoch objektov by sa 
mali začať v jeseni po ukon-
čení verejnej súťaže. 

Prostredníctvom programu 
ELENA má v Prešovskom 
kraji smerovať na energetic-
ké investície 60,4 miliónov 
eur. Do konca roku 2017 
musí byť spustená minimál-
na investícia v objeme 21,8 
miliónov eur.  (vfk)

Majáles v Zámočku
Zámoček v  Matejovciach 

pozýva 1. mája na majáles. 
Od 11. h sa bude podávať kot-
líkový guláš, od 13.30 h za-
hrá Matejovská dychovka. 8. 
mája bude o 14. h v Zámočku 
koncertovať Drišľak. Vstup-
né v  predpredaji 6  €, v  deň 
koncertu 8  €. Predpredaj:  
t. č. 0908 996 669.  (pkr)
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Spišské divadlo
V programe Spišské-

ho divadla sú v stredu 29. 
apríla o 10. h (Štúdio SD) 
J. Palárik: Zmierenie alebo 
dobrodružstvo pri obžinkoch 
(vstupné 2 €), o 19. h F. M. 
Dostojevský: Biele noci  
(2 €), vo štvrtok 30. apríla 
o 18. h J. Mokoš: Jánošík 
alebo pravda je len jedna (6 
eur). 

Jedenásť dimenzií
Mestské kul túrne st -

redisko Levoča a autor Ja-
roslav Švestka pozývajú na 
vernisáž výstavy Jedenásť 
dimenzií.  Uskutoční sa 
v priestoroch Galérie mesta 
Levoča vo štvrtok 30. apríla 
o 18. h.
Tatranská májovka 2015
Prvý májový víkend je 

v Tatrách pripravený bohatý 
program. V rámci Tatran-
skej májovky 2015 budú 
1. – 3. mája na Skalnatom 
Plese skvelé animácie pre 
deti, netradičné poznávanie 
tatranskej prírody s ochran-
cami prírody po náučnom 
chodníku, prednášky a za-
ujímavosti v galérií Encián. 
Grilované špeciality tatran-
ských šéfkuchárov si mô-
žete vychutnať na terase 
reštaurácie. Na Štrbskom 
Plese je „odomknuté“ jazero 
s možnosťou člnkovania.

Slávnosť jari
V Nestville Parku v Hniezd- 

nom sa v sobotu 2. mája 
uskutoční Slávnosť jari 
a  fu rmanské  p re teky 
– program o folklóre, ľu-
dových piesňach a tan-
coch, remeslách i tradí- 
ciách. Predstavia sa DFS 
Kečera z Jakuban, Pieniny 
zo Sp. Starej Vsi, Ľubov-
nianček zo St. Ľubovne, 
Radosť z Kamienky, FS 
Ľubovňan zo St. Ľubovne, 
Maguranka zo Sp. Starej 
Vsi, Barvinok z Kamien-
ky, Šumiačan zo Šumiaca 
a Raslavičan z Raslavíc, 
SS Šambrinci zo Šambro-
na, Trio Rosa z Prešova 
speváčky Liana Hutníková 
z Kamienky, Anna Poráčová 
z Prešova, Andrea Halade-
jová z Jakuban a vystúpi aj 
PUĽS z Prešova a hudob-
ná kapela Traky. Bohatý 
program je pripravený aj pre 
deti. Vstupné dospelí 2 €, 
deti od 3 do 15 rokov 1 €. 
Vstup do expozície Nestville 
Parku bude počas podujatia 
s 50-percentnou zľavou. 

Janko Hraško
Nede ľ a  bude  pa t r i ť 

v Dome kultúry v Poprade 
deťom. 3. mája o 10. h ich 
príde zabaviť Ujo Ľubo 
z Košíc s vystúpením Janko 
Hraško. Vstupné 1,50 €.

H. Zagorová v Poprade
Galakoncert Hany Zago-

rovej, jednej z najväčších 
hviezd česko-slovenskej 
hudobnej scény, bude v Aré-
ne Poprad 21. mája o 19. h. 
Vstupné 12 €, predpredaj 
v Aréne.

Škola v retrospektíve
V Múzeu špeciálneho 

školstva v Levoči je inštalo-
vaná výstava Škola v retro-
spektíve, ktorá predstavuje 
viac ako jedno storočie škol-
ského vyučovania. Dozviete 
sa, ako a čo sa učilo pred 
vyše sto rokmi a ako to fun-
guje v škole dnes. Výstava 
potrvá do 3. júla.  (red)

Rómovia sú výnimočný národ
Hovorí rodák  z Popradu, zakladateľ rómskeho internetového rádia a prvej internetovej galérie na Slovensku, Ján Čonka

Jeho životný príbeh je 
obdivuhodný. Mladý muž, 
ktorý mal chudobné detstvo 
a pre nedostatok peňazí ne-
mohol ísť ani na strednú ško-
lu, podniká v reklame, predá-
va umelecké diela známych 
výtvarníkov a je zakladate-
ľom prvého rómskeho inter-
netového rádia. Svojmu strý-
kovi pomohol vydať knihu, 
ktorej rukopis stál dvadsať 
rokov nedotknutý. Má 35 ro-
kov, je ženatý, žije v Bratis- 
lave, má osemročnú dcéru 
a päťročného syna. 

O vplyve „bielych“ ka-
marátov, pôvode Rómov 
i o tom, čo by mohlo situáciu 
Rómov napraviť, sme sa po-
rozprávali s Jánom Čonkom. 

Aké bolo vaše detstvo? 
Narodil som sa v Popra-

de a vyrastal som na sídlis-
ku starý Juh. Žili sme dosť 
chudobne, lebo otec si rád 
vypil. So sestrou sme pozna-
li čo je hlad, čo je chudoba. 
Ako dieťa som chcel byť 
archeológom. Navštevoval 
som archeologické nálezis-
ko v Gánovciach. Každý 
deň som chodil do Podtat-
ranského múzea. Keď som 
mal trinásť rokov, rodičia sa 
rozviedli a mama bola väč-
šinu času v práci. Stále som 
bol s kamarátmi z bytovky, 
všetci boli „bieli“. Mama 
nám dôverovala a nechá-
vala nám voľnosť. Chodili 
sme na stanovačky, na túry 
do Tatier a do Slovenského 
raja, spoznávali sme prírodu, 
múzea, hrady. Tancoval som 
v tanečnej skupine Trend, 
ale aj v kresťanskom Alfa 
klube som učil deti tanco-
vať. Chodil som do centra 
voľného času, kde som tiež 
učil deti tancovať. Boli časy, 
keď som mal týždenne osem 
tréningov. 

Myslíte si, že váš život 
ovplyvnili nerómski kama- 
ráti?

Naučil som sa pri nich 
zodpovednosti tým, že som 
navštevoval rôzne krúžky. 
Chodili sme splavovať rieky, 
lyžovať, plávať, korčuľovať, 
hrali sme futbal, stolný tenis. 
Som presvedčený o tom, že 
keď dieťa chodí na krúžky, 
učí sa zodpovednosti, chápe 
že má povinnosti.

Vyučili ste sa za murára, 
nechceli ste ísť študovať 
ďalej? 

Škola ma bavila, chodieval 
som na rôzne súťaže, repre-
zentoval som SOU stavebné 
a vyhrával som prvé a druhé 
miesta v celoslovenských 
súťažiach v BOZP. Aj keď 
som bol prijatý na denné 
maturitné štúdium, nemohol 
som si urobiť maturitu, lebo 
som musel ísť robiť, neboli 

peniaze. V piatok som ukon-
čil školu a hneď v pondelok 
som išiel s ujom do Čiech 
robiť na stavby. Dva roky 
som robil kopáčske práce. 
To je veľká drina. Musíte ro-
biť s krompáčom a lopatou 
stále, v horúčave, v zime aj 
v blate... Povedal som si, toto 
nechcem robiť celý život. 
Výhodou bolo, že som dobre 
zarobil. Otec nám po rozvo-
de s mamou zanechal dlžoby 
na byte a prázdny byt. Musel 
som kúpiť nábytok, spotrebi-
če a celý byt som postupne 
prerobil. 

Pochádzate z veľkej rodi-
ny. Aké tam boli vzťahy, ako 
ste prežívali, že ste Róm?

Každý víkend sme sa stre-
távali u starých rodičov. Moji 
starí rodičia boli robotní 
a skromní. U nás v rodine sa 
vždy tvrdo pracovalo. Pamä-
tám si, že starí rodičia si nik-
dy nič nekupovali a pomáhali 
nám, ako sa dalo. Odkladali 
peniaze pre prípad, že by nie-
komu z rodiny chýbali. Keď 
som mal osemnásť, babka mi 
zaplatila vodičský preukaz. 
U starých rodičov sme videli 
„dávanie“ a robíme to aj my. 
Pomáhame, dokonca aj môj-
mu otcovi, ktorému vždy kú-
pim drevo na zimu, aby mal 
čím kúriť. Jediné, čo rodičom 
i starým rodičom zazlievam, 
že nás nenaučili po rómsky. 
Vtedy bola iná doba, mysle-
li si, že je to hanba. Medzi 
sebou hovorili rómsky, ale 
s nami, so všetkými vnukmi, 
hovorili po slovensky. To mi 
dnes chýba. 

Aká bola vaša cesta do 
Bratislavy?

Ešte pred vojenskou služ-
bou som pracoval vo firme, 
kde som predával okná, žalú-
zie, bezpečnostné dvere for-
mou podomového predaja. 
Keď som sa vrátil z vojny, 
zavolal som kamarátom, kto-
rí študovali v Bratislave, že 
by som ich prišiel navštíviť. 
Počas toho týždňa v Brati-
slave som si našiel robotu 
na inzerát. Takú istú ako 
v Poprade, len mi dali dva-
krát taký plat. Doma som bol 
podomový predavač a tu som 
bol obchodný zástupca. Bolo 
to na vyššej úrovni, pracoval 
som cez inzeráty. Býval som 
na internáte a potom na uby-
tovni. V Poprade, na svadbe 
môjho kamaráta, som stre-
tol moju manželku, s ktorou 
som dodnes. Kúpili sme si 
byt v Bratislave na hypotéku 
a sme naozaj šťastní.

Popri tejto práci máte in-
ternetové rádio, interneto-
vú galériu. Čo vás k tomu 
viedlo? 

My, Rómovia, máme ob-
chodného ducha a už pred 

rokmi som pocítil, akú silu 
má internet. Bol som prvý na 
Slovensku pred jedenástimi 
rokmi, keď som začal predá-
vať obrazy cez internet. Dal 
som veľa peňazí za domény, 
lebo som tušil, že to je dobrá 
investícia. Predávam tvorbu 
šesťdesiatich profesionál-
nych maliarov, fotografov 
a sochárov.

Gipsy radio som založil 
v roku 2006. Odvtedy po 
mne vzniklo päť rómskych 
rádii. Urobil som poriadok 
v rómskej hudbe a Rómo-
via, keď robia svadbu, tak 
sa skontaktujú s kapelou cez 
internetovú stránku Gipsy.sk. 
Vďaka webstránke som zapl-
nil medzeru v rómskej hudbe 
a tým aj pomohol mnohým 
kapelám, pretože prezen-
tujem ich hudobnú tvorbu 
a zároveň získavajú hudobné 
akcie a oni mi veľakrát za-
hrajú pesničku s venovaním. 
Tento rok sa ju chystám re-
dizajnovať, aby bola moder-
nejšia, budú aj aplikácie na 
mobilných telefónoch. Mám 
pĺán urobiť z toho rómske 
celosvetové rádio, aby tam 
pridávali svoje piesne róm-
ske kapely z Rumunska, Špa-
nielska, Ruska, USA, Indie 
a iných krajín.

Nedávno ste vydali kni-
hu, ktorú napísal váš strýko 
Ladislav Čonka – Popala zo 
Spišskej Teplice. Čo je jej 
obsahom a prečo vám na 
uverejnení knihy záležalo. 

Môj strýko začal písať kni-
hu pred dvadsiatimi rokmi. 
Dozvedela sa o tom Danka 
Šilanová, redaktorka róm-
skych novín Romano nevo 
ľil, ktorá bola aj spisova-
teľkou a poetkou. Veľmi ju 
to zaujalo. Strýko jej poslal 
rukopis a ona mu pomohla 
s textami, pretože on nemá 
vzdelanie. Pani Šilanová 
v roku 2008 zomrela. Medzi-
tým si autorské práva kúpi-
lo Vihorlatské múzeum, ale 
tiež sa s knihou nič nedialo. 
Keď som to zistil, zmluva 
už vypršala. Dlho som aj ja 
zháňal peniaze a až minulý 
rok som ich získal cez Úrad 
vlády SR, z programu Kul-
túra národnostných menšín. 
Zatiaľ vyšla prvá časť knihy 
a zaujala hlavne Nerómov. 
Strýko v knihe píše bájku 
o pôvode Rómov, ale inak 
ako píšu etnografovia. Kniha 
je bohatá na ilustrácie a sú 
v nej aj rómske básne. Je pre-
svedčený o tom, že Rómovia 
prišli do Európy z Egypta. 

Viem, že vy so strýkom 
v tejto veci súhlasíte. Čo vás 
k tomu vedie?

Zaujíma ma história Ró-
mov a myslím si, že ak aj 
boli Rómovia v Indii, tak len 

cez ňu prechádzali. Ale odišli 
tam zo starovekého územia 
Izraela - Egypta. Rómovia 
sú výnimoční a fandím im. 
Dokonca sa stotožňujem 
s teóriou: O židovskom pô-
vode Rómov. My, Rómovia 
nie sme zlí, len problémy 
nás robia zlými. V jednej 
knihe som sa dozvedel, koľ-
ko národov žilo na dnešnom 
území Slovenska a približne 
polovica z nich v rôznych 
vojnách vymrela. Vtedy som 
pochopil, aké to je úžasné, že 
Rómovia sa dožili dneška. 
Sme národ, ktorý nedrží spo-
lu a na to sa rómski politici 
hnevajú. Nezískajú voličské 
hlasy, ale vďaka tomu, že 
nedržíme spolu sme prežili 
a teraz sme tu. Z Indie sme 
neodišli preto, aby sme ces-
tovali, ale aby sme prežili. 
Rómovia nikdy nemali ma-
jetky, pole, dobytok a keď 
hrozilo nebezpečie, zbalili sa 
a išli ďalej. 

Žijete v Bratislave, ale 
poznáte život v tých najchu-
dobnejších rómskych osa-
dách. Čo by podľa vás po-
mohlo týmto ľuďom? 

Jediná šanca, ako pomôcť 
Rómom v osadách, je viera 
v živého Boha. Nijaké mi-
lióny eur z EÚ nepomôžu. 
Zmenu je potrebné začať od 
hlavy rodiny – od otca. Otec 
sa musí zbaviť závislostí, 
prestať fajčiť, piť, hrať auto-
maty, brať drogy a venovať 
sa práci, manželke a deťom. 
Viem, že je to veľmi ťažké 

vzdať sa určitých závislostí, 
a človek sám o sebe to nemu-
sí dokázať, ale Boh mu po-
môže. Rómovia sú robotní, 
no nemajú finančnú gramot-
nosť. Keby si rodiny zadelili 
peniaze, ktoré dostávajú, tak 
by im to stačilo na jedlo, aj 
na oblečenie. Deti by chodili 
čisté do školy a nemuseli by 
kradnúť ani žobrať. Sám za-
žívam, ako mi pomáha viera 
v Boha. Človek počas života 
môže kráčať po hrane a ne-
viete, kedy môže spadnúť 
do priepasti. Neviete, kedy 
môže prísť rozvod, krach, 
kedy môže prísť choroba. 
Tiež som mal rád alkohol 
a cítil som, že môj život je 
príliš nestabilný, ale vďaka 
Bohu som sa zmenil. Teraz 
cítim, že športové aktivity, 
hobby, koníčky, cestovanie 
po svete, zábava, alkohol, 
úspech a ani kariéra v živote 
ma nikdy nenaplnia tak do-
konale ako Boh. 

Prajem si odbúrať raso-
vú nenávisť a bariéry me-
dzi rómskou a nerómskou 
populáciou. Chcem ukázať 
väčšine, že medzi Rómami 
je veľa nadaných, pracovi-
tých a dobrých ľudí. Chcem 
podporiť Rómov, aby boli 
hrdí na to, že sme Rómovia, 
aby nezanikali rómske tradí-
cie, zvyky a hlavne rómsky 
jazyk. My, Rómovia máme 
skutočnú iskru a tempera-
ment, ktoré nám môžu ostat-
ní závidieť. 

 Agnes Horváthová

Prieskum záujmu žia-
kov 9. ročníkov a piatakov, 
hlásiacich sa na 8-ročné 
štúdium ukázal, že naj-
viac z  nich sa chce dos- 
tať na gymnázium a stredné 
odborné školy. Potom nas- 
ledovali obchodné akadé-
mie, stredné odborné školy 
obchodu a služieb a stredné 
zdravotnícke školy. Prijíma-

cie skúšky v prvom termíne 
11. mája, absolvujú všetci 
žiaci, ktorí si vyberú odbor 
s  maturitou. „Na väčšine 
škôl sú prijímacie skúšky zo 
slovenského jazyka a  litera-
túry a matematiky. Odborné 
školy môžu podľa zamerania 
overovať vedomosti aj z iných 
predmetov, ako sú napríklad 
fyzika, chémia, prírodopis 

či cudzie jazyky. Bez skúšok 
môžu školy prijať iba tých 
žiakov, ktorí v  Testovaní 
9  dosiahli viac ako 90-per-
centnú úspešnosť zo sloven-
činy a  matematiky. Riaditeľ 
strednej školy zohľadní, či je 
uchádzač úspešným riešite-
ľom predmetovej olympiády 
alebo víťazom súťaže, ktorá 
súvisí s odborom vzdelávania. 

Prihliada tiež na výsledky 
dosiahnuté v celoslovenskom 
testovaní,“ uviedla hovorky-
ňa ministerstva školstva B. 
Dupaľová-Ksenzsighová. 

Druhý termín prijíma-
cích skúšok je vo štvrtok 14. 
mája. Výsledky musia školy 
zverejniť do troch dní od ko-
nania druhého termínu. Ak 
žiak nebol prijatý v riadnom 

termíne na žiadnu strednú 
školu, môže si podať ešte jed-
nu prihlášku na školu, ktorá 
prijíma v druhom kole. Roz-
hodnúť o vypísaní prípadné-
ho druhého kola prijímacích 
skúšok musí riaditeľ školy 
najneskôr 6. júna. V takom-
to prípade bude druhé kolo 
prijímacích skúšok 16. júna 
2015.  (pkr)

Záujem žiakov základných škôl najmä o gymnázia a SOŠ
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Slávnosť sv. Floriána
Slávnosť sv. Floriána, spo-

jená s uvedením zrekonštruo- 
vaného centra do užívania, 
sa uskutoční v nedeľu 3. má- 
ja v Novej Ľubovni. Členovia 
Dobrovoľného hasičského 
zboru sa zúčastnia dopolud-
nia sv. omše. Popoludňajší 
program začne o 14. h pred 
budovou obecného úradu, 
kde budú ponúkať guláš 
(zdarma), pripravené bude 
posedenie pri muzike aj 
atrakcie pre deti.

Prof. A. Grosz – fotograf
Vo výstavnej sieni Múzea 

Kežmarok bola sprístupnená 
výstava Prof. Alfréd Grosz 
– fotograf pri príležitosti 130. 
výročia narodenia význam-
ného pedagóga, historika, 
horolezca, spisovateľa, mi-
lovníka Tatier a fotografa. 
Ojedinelá výstava fotografic-
kej tvorby a ukážok publiká-
cií s fotografiami A. Grosza 
potravá do 15. mája.

Deň matiek
Deň matiek si pripomenú 

v nedeľu 3. mája o 14.30 h  
v Kultúrnom dome v Spišskej 
Starej Vsi. Program pripravia 
žiaci zo Spojenej školy Spiš-
ská Stará Ves a ZUŠ Spišská 
Belá pod vedením svojich 
pedagógov.

Young Film Fest
Nezisková organizácia Pro 

Meliori pripravuje už tretí roč-
ník filmového festivalu Young 
Film Fest. Premietať sa bude 
tri dni na troch miestach:

29. mája vo Svite - Cafe 
33, 30. mája v popradskej 
Groteske a 31. mája v Sta-
rom Smokovci – Zlatá brána.

Young Film Fest vznikol 
v roku 2013 a dáva priestor 
mladým a začínajúcim filmá-
rom možnosť prezentovať 
svoju tvorbu verejnosti. Na 
festival môžu svoje diela pri-
hlásiť študenti filmových ale 
aj nefilmových škôl a filmoví 
nadšenci, ktorí svojpomocne 
nakrútili film. Prvé 2 ročníky 
festivalu boli nesúťažné. Ak-
tuálny tretí ročník je súťažný 
a prihlásené snímky bude 
hodnotiť odborná porota. Sú-
časťou festivalu bude otvore-
nie Múzea tatranského filmu 
a fotografie v St. Smokovci 
v nedeľu 31. mája. Tejto uda-
losti je prispôsobená aj jedna 
zo súťažných kategórií.

Tvorcovia môžu svoje filmy 
prihlásiť do troch kategórii: 
Dokumentárny film s prírod-
nou tematikou, Hraný film  
a Krátky film. V každej ka-
tegórii porota udelí cenu. 
Spomedzi všetkých kategó-
rií vyberú jeden film aj divá-
ci svojim hlasovaním a ten 
získa divácku cenu. Termín 
na podanie prihlášok je do 
15.mája. Súťažiaci môžu odo-
slať film poštou, alebo prost- 
redníctvom služieb uschov-
na.cz, ulozto.sk a pod., 
vyplniť online formulár na 
stránke http://goo.gl/forms/
oijajlP3uE a do príslušnej 
kolónky vložiť odkaz na film. 
Účastník vyplní prihlášku a 
pošle poštou spolu s filmom 
na CD, DVD alebo BluRay na 
adresu: Meliori, n.o, Mierová 
115/87, 05921 Svit. Súčas-
ťou nahraných súborov môže 
byť aj trailer, ktorý bude pou-
žitý na propagáciu festivalu. 
Filmy je potrebné odoslať 
v bežných formátoch (avi, 
mpg, mp4, mov, …).  .(red)

Pamätník F. Guldana MUDr. Ľudovítovi Markušovskému
Slovensko je rodiskom 

mnohých významných osob-
ností, ktoré sa zaslúžili o roz-
voj ľudstva, o objavy, ktoré 
pomohli celému svetu, ale 
i  mnoho ďalších úspechov, 
vďaka ktorým sme sa stali vys- 
pelou spoločnosťou. Jednou 
z obcí, ktoré sa môžu takouto 
osobnosťou popýšiť, je aj Štr-
ba, v ktorej sa narodil MUDr. 
Ľudovít Markušovský. 

Slávnostné popoludnie 
bolo v piatok 24. apríla v Štr-
be venované 200. výročiu na-
rodenia MUDr. Markušov-
ského. V  programe v  dome 
kultúry predstavili osobnosť 
a  dielo Dr. Markušovského 
historik Prof. Dr. Peter Švorc 
a MUDr. Eva Bérešová, pre-

zidentka Regionálnej lekár-
skej komory v Prešove a ORL 
lekárka v Novom Smokovci. 
V kultúrnom programe vys- 
túpili žiaci a  učitelia ZUŠ, 
FS Štrbian a Štrbianček. Na 
túto významnú udalosť pri-
jali okrem iných pozvanie aj 
hostia z Maďarska, z obce Va-
segerszeg, kde Dr. Markušov-
ský zomrel a je pochovaný. 

Ľudovít Markušovský bol 
významný lekár, univerzitný 
profesor, vynálezca nosové-
ho zrkadla, jeden z  prvých 
organizátorov moderného 
zdravotníctva v strednej Eu-
rópe, uhorský vládny radca 
a  hlavne veľký humanista. 
„Celú svoju činnosť podriadil 
ľuďom bez ohľadu na národ-

nosť, pohlavie, na ich sociálny 
status. Pochádzal spod Tatier, 
so skromných rodinných po-
merov. Bol symbolom húžev-
natosti, skromnosti. Dokázal 
byť vďačný a vážil si, ak mu 
niekto, alebo jeho blízkym, 
pomohol. V  tomto prípade 
mám na mysli Štrbanov, keď 
sa odhodlali podporovať jeho 
mamu po smrti otca, kto-
rá ako žena farára nemala 
žiadne povolanie, ani príjmy 
a  bola odkázaná na milosť 
a nemilosť svojho okolia,“ po-
vedal Prof. Dr. Peter Švorc, 
Csc., historik a  vysokoškol-
ský profesor. Bolo to veľké 
gesto, na ktoré Dr. Markušov-
ský nikdy nezabudol. Svedčia 
o  tom nielen finančné, ale 
i  rôzne dary, ktoré venoval 
obci Štrba. Osobnosť Mar-
kušovského pre slovenskú 
historickú vedu a  pre Štrbu 
objavil otec Dr. Petra Švorca, 
dnes už nebohý etnograf, his-
torik a múzejník Peter Švorc 
st., ktorého oslovilo práve zis-
tenie, že maďarská historická 
veda chápe Markušovského 
ako Maďara a tak to i prezen-
tovali. Peter Švorc starší zistil, 
že Markušovský sa narodil 
v  Štrbe, čo by ešte nemuse-
lo nič znamenať, ale podľa 
Prof. Švorca mladšieho, ktorý 
sa pridal v  bádaní k  otcovi, 
tento poznatok preukázal, že 
má slovenské korene. Histo-
rici Švorcovci prišli k záveru, 
že ak je v  štrbskej matrike 
zapísané jeho meno po slo-
vensky Ľudovít a  jeho otec, 
štrbský evanjelický farár bol 
priateľom slovenských náro-
dovcov, ani jeho syn Ľudovít 
nemohol byť maďarskej ná-
rodnosti. Matričný zápis ho-
vorí o Ľudovítovi a nie Lajo- 
sovi, bol teda evidentne Slo-
vákom. „Ako on uzdravoval 

obyčajných ľudí, tak ešte aj po 
svojej smrti nachádzame pozi-
tíva, keď MUDr. Markušovský 
spája dva národy - slovenský 
a maďarský. Z histórie máme 
veľa nedoriešených vecí, ale 
toto je osobnosť, ktorá nás 
spája a preto by sme si mohli 
brať od neho príklad. Hľadaj-
me to, čo nás spája a nie to, čo 
nás rozdeľuje,“ povedal pred-
seda Miestneho odboru Ma-
tice slovenskej v Štrbe Michal 
Pavela. 

Popoludnie pokračovalo 
bohoslužbou v evanjelickom 
chráme Božom, ktorú slúžili 
biskup východného dištriktu 
evanjelickej cirkvi na Sloven-
sku Slavomír Sabo a pri rod-
nom dome, evanjelickej fare 
a  položením vencov k  pa-
mätníkom. „Privlastňovali si 
ho, ale už sme sa začali ak-
ceptovať. Videl som na návš- 
teve v Maďarsku, ako v pozo-
re vystupujú a vážia si ho. Je 
po ňom pomenovaných celý 
rad inštitúcií, nemocníc, ulíc 
a nebránia sa tomu, aby sme 
aj mi boli hrdí na Markušov-
ského,“ povedal starosta Štrby 
Michal Sýkora. 

V  parku pri kultúrnom 
dome bolo odhalené ume-

lecké dielo výtvarníka Fera 
Guldana a  pamätná tabuľa, 
venovaná obcou Vasegerszeg. 
Na spomienkovom stretnutí 
pri príležitosti 200. výročia 
narodenia Dr. Markušovské-
ho nechýbali Marton Ferenc, 
viceprezident župy Vaš – Vas 
Megyei Közgyűlés Alelnőke, 
prof. Dr. Horváth Boldizsár, 
riaditeľ vedeckého odboru 
Markušovského nemocnice 
– Markusovszky Kórház Tu-
dományos és Oktatási Igazga-
tó, Dr. Kondor János za zväz 
zamestnávateľov zo župy Vas 
– Vas Megyei Munkaadók és 
Gyáriparosok Szővetség El-
noke, Németh Józef, starosta 
obce Vasagerszeg so zásup-
com Péterom Horváthom. Na 
oslavy prijali pozvanie Zora 
Boháčová z  odboru kultúry 
ministerstva zahraničných 
a  poslanec Národnej rady 
SR Ing. Ján Mičovský. „Je to 
osobnosť, o ktorej by mali ve-
dieť nielen Štrbania, nielen 
v regióne, ale i na celom Slo-
vensku. S priateľmi z Maďar-
ska, kde zomrel, sme sa zblížili 
a o Markušovského sa delíme. 
Poňali sme to prirodzene a nie 
ako súboj o človeka,“ ukončil 
starosta obce.  (pks)

Odhalenie umeleckého diela a pamätnej tabule Michalom 
Sýkorom a starostom obce Vasegerszeg Józefom Némethom

hovoríme domov,“ uviedol Jo-
zef Švagerko, primátor mesta 
počas pietnej spomienky na 
cintoríne. 

Deň venovaný A. V. Scher-
felovi pokračoval spomien-
kovým večerom v  galérii 
Scherfelov dom. Tu bola 
uvedená do života kniha 
autorov Zuzany Kollárovej, 
Daniely Mlynarčíkovej a Sta-
nislava Spišiaka Aurel Viliam 
Scherfel, osobnosť, na ktorú 
nemožno zabudnúť. „Aurel 
Scherfel sa natrvalo zapísal 
do celoeurópskeho diania 
svojou prácou, skromnosťou 
a ľudomilstvom. V rodine mu 
veľa príbuzných zomrelo na 
choleru. To ho však nezlomilo 
a pokračoval v pestrej práci,“ 
povedala Zuzana Kollárová, 
spoluautorka a  historička 
Štátneho archívu Levoča, po-
bočky Spišská Sobota. Aurel 
Scherfel bol lekár, botanik 
člen Spišského spolku leká-
rov a lekárnikov. Neskôr, od 
roku 1880, sa stal členom 
Rakúskeho spolku lekár-
nikov a  v roku 1856 založil 
ako školský inšpektor škol-
skú knižnicu. V rokoch 1868 
– 1870 bol starostom Veľkej. 
Niekoľko rokov bol členom 
Spolku spišských učiteľov 
a bol aj predsedom mužské-
ho Velického spevokolu. Pre 
evanjelickú cirkev zanechal 

2 000 zlatých a záhradu, su-
sediacu s evanjelickým kos-
tolom. Počas svojho života 
Aurel V. Scherfel venoval 
najviac času výskumu flóry 
Vysokých Tatier a Spiša. Jeho 
prioritou boli najmä liečivé 
rastliny a geobotanika. Aktív-
ne sa podieľal na archeologic-
kých výskumoch vo svojom 
okolí, zbieral minerály, hor-
niny a  historické predmety. 
Všetky svoje zbery, ako aj 
knihy a  brožúrky zo svojej 
súkromnej knižnice veno-
val Tatranskému múzeu vo 
Veľkej, spolu so svojím mik-
roskopom a poskytol miest-
nosť pre muzeálne expozície 
v  priestoroch evanjelickej 

fary. „Pracoval pre evanjelickú 
cirkev, ale najviac sa venoval 
práci s  deťmi. Bol školským 
inšpektorom a po predčasnej 
smrti svojho syna, ktorý mu 
zomrel ako 21-ročný, daroval 
obci veľkú budovu, v  ktorej 
mala byť založená materská 
škola. V závete podmienil, že 
bude určená pre všetky deti 
bez konfesiálnej príslušnosti 
a  rôznej národnosti. Myslel 
aj na chudobnejšie slovenské 
deti, lebo bol presvedčený, že 
všetky si zaslúžia vzdelanie,“ 
priblížila Zuzana Kolláro-
vá. Kniha vznikla na podnet 
Klubu Veľčanov a jej vydanie 
finančne podporilo mesto 
Poprad.  (pks) 

Spomienka na Aurela Viliama Scherfela

V týchto dňoch si pripomí-
name 180. výročie narodenia 
a 120. výročie úmrtia lekárni-
ka, chemika, botanika a ria-
diteľa Tatranského múzea vo 
Veľkej Aurela Viliama (Wil-
helma) Scherfela ( 23. 4. 1835 
Veľká –  23. 4. 1895 Veľká). 
Pri tejto príležitosti pripravil 
Klub Veličanov v spolupráci 
s  mestom Poprad, Podtat-
ranským múzeom, Štátnym 
archívom v  Spišskej Sobote 
a ZŠ s MŠ v Poprade-Veľkej 
spomienkový deň.

A. Scherfel pochádzal z le-
kársko-lekárnického prost- 
redia a  jeho život bol úzko 
spätý s mestskou časťou Po-

pradu, s  Veľkou. Pri jeho 
hrobe na cintoríne vo Veľkej 
sa konala pietna spomien-
ka a  položením kytice ruží 
si nielen Veľčania uctili pa-
miatku významnej osobnos-
ti „Bol to práve Scherfel, kto 
výrazným spôsobom pomohol 
zapísať Veľkú i celý náš región 
na mapu Európy. Som nes-
mierne šťastný, že život, dielo 
i  pamiatku Aurela Scherfela 
nám dodnes pripomína naj-
mä stála expozícia v  dome, 
v ktorom žil a pôsobil. Tento 
múdry a vzdelaný muž nám 
už dávno ukázal cestu, aké je 
dôležité spoznávať naše oko-
lie, miesta a zákutia, ktorým 
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LA GIOIA
Mesto Svit pozýva na 

jedinečný galakoncert pop 
operného tria LA GIOIA s hu-
dobným hosťom Natáliou 
Hatalovou. Uskutoční sa 5. 
mája o 18. h v DK. Vstup-
né 12 € v predpredaji, v deň 
koncertu 15 €. Predpre- 
daj: 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.

Koncert Szidi Tobias
Umelecká agentúra Bell 

Canto Poprad uvedie v nede-
ľu 10. mája o 19. h v kong- 
resovej sále Aquacity Pop- 
rad nový, originálny a veľmi 
úspešný koncert skvelej slo-
venskej speváčky a herečky 
Astorka Korzo ´90 Szidi To-
bias a jej 7-člennej hudobnej 
skupiny. Speváčka s jedineč-
nou farbou hlasu sa presadila 
nielen na Slovensku, ale aj 
v Českej republike, kde pra-
videlne koncertuje. Vydala 
sedem úspešných albumov. 
Posledný, Jolanka vyšiel kon-
com roka 2014. A práve pies-
ne z tohto CD si vychutnáte 
aj v Poprade. Hudbu napísal 
Milan Vyskočány, texty Milan 
Lasica, Peter Lipovský. Na 
novom albume sa podieľalo 
niekoľko skvelých, špičko-
vých muzikantov zo Sloven-
ska - Marcel Buntaj, Martin 
Gašpar, Stano Palúch, Mar-
cel Comendant (Moldavsko), 
muzikanti z Českej republiky 
a predstavia sa aj v Poprade. 
120-minútový koncert sľubuje 
nevšedný umelecký zážitok. 
Vstupenky sú už v predpre- 
daji za 16 eur, hromadné ob-
jednávky od 20 kusov 15 eur, 
v deň koncertu pred vstupom 
18 eur. Predpredaj: kníhku-
pectvo Christiania, Nám. sv. 
Egídia 108, t. č. 052/772 29 
44, umel. agentura Bell Can-
to 0903 966327 a www.ticket-
portal.sk.

Fragile v Drevenom 
kostole

V Drevenom artikulárnom 
kostole v Kežmarku vystú-
pi vo štvrtok 28. mája 2015 
o 19. h slovenská hudobná 
skupina Fragile. Členovia 
Fragile bez použitia hudob-
ných nástrojov, teda a cap-
pella, čiže iba svojimi hlasmi, 
interpretujú známe rockové, 
popové a jazzové hity sveto-
vých umelcov, akými sú na-
príklad Sting, Stevie Wonder, 
Norah Jones, Billy Joel, Tina 
Turner a ďalší. Repertoár 
tvoria aj gospely. Formácia 
Fragile funguje pod vedením 
dirigenta a producenta Bra-
ňa Kostku a tvoria ju známi 
umelci: Soňa Norisová, Jana 
Golisová, Helena Krajčiová, 
Svetlana Rymarenko, Sla-
vo Košecký, Vilo Csontos 
a Kamil Mikulčík. Alternantmi 
skupiny sú: Kamila Apetauer, 
Janka Boltižiar, Jozef Hečko, 
Martin Madej a Peter Lacho. 
Vstupné na kežmarský kon-
cert je 12 € (členovia Kruhu 
priateľov hudby 10 €). Lístky 
v predpredaji si záujemco-
via môžu kúpiť v MsKS, t. č. 
0904 496 442 a 052/452 21 
65, na Starom trhu 47, v Kež-
marskej informačnej agentú-
re na Hlavnom námestí 46 
v Kežmarku, ale aj online 
na www.mskskezmarok.sk či 
v sieti Ticketportal.  (red)

Deň Zeme si v Letnej pripomenuli naozaj netradične
Deň Zeme si pripomíname 

vždy 22. apríla už od roku 
1970, s  cieľom uvedomiť si 
našu závislosť na cenných da-
roch, poskytovaných Zemou. 
Mali by sme mať na pamäti, 
že zemské zdroje nie sú ne-
vyčerpateľné a preto sa treba 
venovať otázkam životného 
prostredia a prostredníctvom 
spoločného celosvetového 
úsilia chrániť jej poklady pre 
budúce generácie ľudí a os-
tatné tvory, žijúce na Zemi. 

Na celom svete sa konajú nie-
len oslavy, ale i protesty ak-
tivistov, ktorí poukazujú, že 
ani Zem nemá neobmedzené 
možnosti. Jednou z  foriem, 
ako ovplyvniť myslenie ľudí, 
je výchova a vzdelávanie už 
od najmenších detí. V Zák-
ladnej škole Letná v Poprade 
si sviatok Zeme pripomenuli 
organizovaním aktivít, za-
meraných na environmen-
tálnu výchovu. V  triede 4. 
R  – rybičkovej, mali žiaci 

ozvláštnené vyučovanie in-
tegrovaným blokom. „Na ho-
dine matematiky deti počítali 
ekopríklady, vymýšľali slovné 
úlohy, ktoré boli zamerané na 
ochranu prírody a využitie od-
padu. Potom sme čítali o rozk- 
lade odpadových látok a deti 
sa dozvedeli, koľko trvá rozk- 
lad napr. žuvačky, plastovej 
fľaše, vreckoviek, bankomato-
vých kariet či plechoviek. Ce-
lodennú aktivitu sme zavŕšili 
na prírodovede a pozreli sme 
si film o živote vlkov. Môžem 
povedať, že deťom sa to páčilo 
a  určite si z  takéhoto netra-
dičného vyučovania aj viac 
odnesú, pretože okrem vedo-
mosti mali aj pekný zážitok,“ 
vysvetlila triedna učiteľka 
Andrea Rindošová. 

Do osláv Dňa Zeme sa za-
pojila celá škola. V pondelok 
všetky aktivity v  základnej 
škole boli zamerané na kúpu 
stromu v prírodnej rezervácii 
Vlčia v pohorí Čergov. Počas 
tvorivých dielní deti vyrába-
li rôzne darčeky, dekoračné 
predmety, obrázky a  navzá-

jom si ich predávali za sym-
bolické ceny. Takto získané 
peniaze použijú na kúpu stro-
mu. „Darček v  podobe kúpy 
stromu sa mi zdal aj originál-
ny, aj pekný a aj takýmto spô-
sobom môžeme niečo darovať 
našej Zemi. Či sa nám podarí 
kúpiť jeden alebo dva stromy, 
to ešte nevieme,“ povedala 
autorka myšlienky, koordi-
nátorka environmentálnej 
výchovy a  učiteľka Mária 
Bobovčáková. Žiaci si v kaž-
dej triede pozreli film Vlčie 

hory, kreslili, tvorili projekty, 
čím symbolicky oslávili Zem. 
Jedným z ich cieľov bolo po-
ukázať na ochranu životného 
prostredia, ale i ochranu divej 
zvery. Symbolicky strom vo 
Vlčej doline, spolu so spoz- 
naním života divého vlka 
v jeho prirodzenom prostredí 
si pripomenuli, že človek nie 
je na planéte sám a musí brať 
ohľad na všetko živé a neživé, 
pretože mu hrozí zánik a vy-
hynutie. Presne rovnako, ako 
divému vlkovi. (pks)

Búvajže, len búvaj...

V Podtatranskej knižnici 
v Poprade sa vo štvrtok kona-
la vernisáž výstavy krojova-
ných bábik. Unikátna zbierka 
je vzácna prezentáciou ľudo-
vých krojov v podaní Márie 
Lenkovej (na snímke) z  Po-
pradu. Pred návštevníkmi sa 
rozprestreli pôvodné vzory 
a  farby krojov, jedinečných 
a  neopakovateľných, kto-
ré tvoria naše kultúrne de-
dičstvo, svedčiace o  talente 
a duchovnom bohatstve slo-
venského ľudu pod Tatrami. 
Výstava zachytáva bábiky, ob-
lečené v krojoch, prepracova-
ných do najmenších detailov, 
ktoré prezentujú jednotlivé 
obce a regióny. 

Mária Lenková sa narodi-

la vo Východnej, s ktorou ju 
viažu trvalé korene a  počas 
celého života sa do rodnej 
obce rada vracia. „Môj prvý 
kroj, ktorý som pre bábiku 
ušila, pochádza práve z  Vý-
chodnej. Je špecifický a môjmu 
srdcu obzvlášť blízky. Mám 
rada ľudí, náš región, piesne, 
tance a všetko to, čo nás spája 
s domovom a so Slovenskom. 
Po prvej bábike nasledovali 
desiatky Sloveniek, ako hovo-
rím mojim bábikám, pochá-
dzajúcim z  tatranskej oblas-
ti“ s  úprimným pohľadom 
povedala Mária Lenková. Po 
ukončení Strednej ekonomic-
kej školy v Poprade sa vydala 
a od roku 1963 žije s rodinou 
v Poprade. Vychovala tri deti 
a dnes má 5 vnúčat, ktorým 
vštepuje lásku k ľudovej pies-
ni a  k ľudovým tradíciám 
tak, ako jej to vštepovala jej 
mamka. Napriek tomu, že 
žije v  mestskom prostredí, 
celý svoj život si uchova-
la lásku k  dedovizni a  pev-
né väzby s  rodnou obcou.  
Mária Lenková od detstva 
účinkovala v  súbore Kriváň 
v rodnej Východnej. A láska 

k folklóru a záujem o ľudové 
piesne ju viedli aj k účinkova-
niu v ženskej speváckej sku-
pine Slovenka pri Miestnom 
odbore Matice slovenskej 
v  Poprade. Spolu s  ďalšími 
členkami Slovenky absolvo-
vali od roku 2008 desiatky 
vystúpení v  podtatranskej 
oblasti, na ktorých poteši-
li milovníkov ľudovej pies-
ne folklórom spod Kriváňa.  
„V rámci spolupráce s Maticou 
slovenskou sme sa rozhodli, že 
jednej z  členiek pripravíme 
výstavu v nových priestoroch 
Podtatranskej knižnice, aby 
sme prezentovali jej skvost-
né dielka verejnosti. Podľa 
nás má výstava krojovaných 
bábik neopísateľnú hodnotu, 
pretože autenticky zachytáva 
prvky folklóru, ktoré sa rokmi 
vytrácajú. Rozhodujúci bol aj 
termín, pretože sme hľadali čo 
najbližší voľný k blížiacemu sa 
Dňu matiek,“ povedala Mo-
nika Naštická z Podtatranskej 
knižnice. 

Mária Lenková sa vyrába-
niu krojov, nielen pre bábiky, 
venuje od odchodu do dô-
chodku. Ako sama hovorí, 

kým pracovala, nebol na to 
čas, ale s myšlienkou sa po-
hrávala odjakživa. Pri svojej 
veľkej záľube si oddýchne, 
zrelaxuje a má priestor aj na 
premýšľanie. Ručne vyrábané 
presné verzie krojov si však 
vyžadujú veľké sústredenie 
a  znalosť regionálnych prv-
kov, ktorými sa jednotlivé 
obce od seba odlišujú. Tie-
to vedomosti získala Mária 
Lenková postupným štúdiom 
oblasti, z ktorej kroj vyrába. 
Dôležité nie sú iba farby, ale 
i tvary a v niektorých prípa-
doch minimálne odlišnosti, 

ktoré sú práve preto zvlášt-
ne. „Často si požičiavam 
kroje z  dediny, ktoré musím 
verne preniesť na zmenše-
ninu obleku pre bábiku. Je 
to precízna práca, ale robí 
mi to radosť. Výroba trvá aj 
niekoľko týždňov, no nepo-
važujem to za stratu času,“ 
doplnila Mária Lenková.  
Od roku 1990 usporiadala 
desiatky samostatných výs- 
tav krojovaných bábik, ktoré 
prezentovala napríklad na 
zvykoslovných výstavách pri 
príležitosti Vianoc a  Veľkej 
noci. Na výstavách v rodnej 
Východnej počas folklórne-
ho festivalu, na Sobotských 
dňoch v Spišskej Sobote, trhu 
remesiel v  Spišskej Novej 
Vsi, Moldave nad Bodvou, 

v  Dome Matice slovenskej 
v Žiline, na výstave Zažína-
me adventné svetielka v Den-
nom centre kresťanských se-
niorov v Poprade, v Spojenej 

škole na Letnej ulici v Popra-
de, v ZŠ na Dneperskej ulici 
v Košiciach, počas Noci mú-
zeí v Podtatranskom múzeu, 
na folklórnom festivale v Lip-
tovskej Tepličke, v múzeách 
v  Liptovskom Mikuláši, 
Ružomberku, Liptovskom 
Hrádku a v r. 2014 pri príle-
žitosti 55. výročia otvorenia 
novej školy vo Východnej. 
Dnes je trend moderných bá-
bik a vychudnuté „Barbiny“ 
sa pre ľudovú tvorbu veľmi 
nehodia. Ale pri každej prí-
ležitosti keď známi „natrafia“ 
v obchodoch na vhodné ob-
jekty, jej ich s radosťou venu-
jú, aby ich zaodela do ďalšie-
ho kroja z obce, ktorých na 
Slovensku máme našťastie 
ako maku.  (pks)
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 ◉ Predám lacno leštený tat-

ranský obklad 3€/m2, 
zrubový profil, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. 
Tel: 0908 234 866.

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

 ◆ Zmenový vedúci výroby; 
Kežmarok, Deltrian Slova-
kia, s.r.o., 406, 059 91 Veľký 
Slavkov

 ◆ Predajca - pokladník; Po-
prad, MERKURY MARKET 
SLOVAKIA, s.r.o., Svitská 
4351/2, 058 01 Poprad, Tel.: 
0918 836 426

 ◆ Lesník-manipulant; Po-
prad, Marcowood, Školská 
578, 059 18 Spišské Bystré, 
Tel.: 0918 491 487

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

 ◆ Skladník - logista; Po-
prad, Pavol Maráček - EMPI-
RIA, Priemyselná 12, 921 01 
Piešťany

 ◆ Účtovník/mzdový účtov-
ník; Poprad, SPIRIT s.r.o., 
Podtureň-Roveň 215, 033 01 
Liptovský Hrádok, Tel.: 0905 
737 473

 ◆ Automechanik; Poprad, 
AUTOKLUB, a.s., Teplická 
cesta 1, 058 01 Poprad, Tel.: 
052/772 30 79

 ◆ Čašník-4ašníčka a pomoc-
ný kuchár/kuchárka; Poprad, 
Penzión Fortuna, Sobotské 
Námestie 1768/43, 058 01 Po-
prad-Spišská Sobota

 ◆ Pracovník prevádzky ob-
chodu - potravinový tovar 
(ovocie/zelenina); Stará Ľu-
bovňa, Kaufland Slovenská 
republika v.o.s., Trnavská ces-
ta 41/A, 831 04 Bratislava

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

 ◆ Account Officer Corpora-
te; Poprad, UniCredit Bank 
Czech Republic and Slovakia, 
a.s., Šancova 1/A, 813 33 Bra-
tislava, Tel.: 02/4950 2341

 ◆ Vodič; Poprad, Diamon, 
s.r.o., Scherffelova 3017/53, 
058 01 Poprad - Veľká

 ◆ Vodič MKD, turnusy; Po-
prad, NOSPO, s.r.o., Bottova 
1444/2, 058 01 Poprad, Tel.: 
0908 562 563

 ◆ Manažér F & B; Poprad, 
Satel-Slovakia, s.r.o., Mnohe-
ľova 825, 058 01 Poprad, Tel.: 
0918 898 721

 ◆ Predajca špecialista; Stará 
Ľubovňa, SPORTISIMO s.r.o., 
Řevnická 121/1, 155 00 Praha 
5

 ◆ Predajca; Poprad, Kvalita 
spol. s r.o., Námestie sv. Egídia 
37, 058 01 Poprad, Tel.: 0903 
990 999

 ◆ Údržbár; Veľká Lomni-
ca, TREVES Slovakia, s.r.o., 
Popradská 3/7, 059 52 Veľká 
Lomnica, Tel.: 052/2850 856

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

 ◆ Počítačový grafik - Dizaj-
ner katalógov; Levoča, Ba-
ribal s.r.o., Kežmarská cesta 
2134/21, 054 01 Levoča, Tel.: 
0918 825 890

 ◆ Asistent obchodu; Poprad, 
LUNYS, s.r.o., Vodárenská 
2011/38, 058 01 Poprad

 ◆ Umývač riadu; Štrbské 
Pleso, Grand Hotel Kempin-
ski High Tatras, Ul. Kúpeľná 
4043/6, 059 85 Štrba - Štrbské 
Pleso, Tel.: 052/32 62 300

 ◆ Medicínsky reprezentant; 
Kežmarok, Levoča, Poprad, 
Stará Ľubovňa, DEKRA kva-

Mesto Svit
v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a škol-

skej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce 
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie 
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
 ◉ odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 

Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 
Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky 
pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení 
neskorších predpisov,

 ◉ vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy),
 ◉ najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.

Požadované doklady k prihláške do výberového konania:

Ďalšie požiadavky:

 ◉ prihláška do výberového konania,
 ◉ štruktúrovaný profesijný životopis,
 ◉ overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov,
 ◉ potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 ◉ písomné referencie z predchádzajúcej praxe,
 ◉ potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.),
 ◉ písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
 ◉ výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 ◉ čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch,
 ◉ súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle 

§ 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov v znení neskorších predpisov.

Uzávierka prihlášok je 18. mája 2015.
Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZUŠ Kpt. Nálepku 107, Svit - NEOTVÁRAŤ“ 

je potrebné doručiť na adresu: Mesto Svit, Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia 

podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.
Ing. Miroslav Škvarek, MPH

primátor mesta

 ◉ spôsobilosť na právne úkony,
 ◉ ovládanie štátneho jazyka,
 ◉ znalosť príslušnej legislatívy,
 ◉ bezúhonnosť,
 ◉ komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 ◉ osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie,
 ◉ spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita.

lifikacia a poradenstvo s.r.o., 
Panónska cesta 47, 851 01 
Bratislava, Tel.: 0908 818 896

 ◆ Obchodný zástupca; Svit, 
CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 
101, 059 21 Svit, Tel.: 052/715 
2647

 ◆ Predavač/ka odd. Drevo; 
Poprad, bauMax SR, spol. s 
r.o., Teplická cesta 4358/1, 058 
01 Poprad, Tel.: 052/78 79 010

 ◆ Florista (Predavač/ka 
odd. Zelená Záhrada); Po-
prad, bauMax SR, spol. s r.o., 
Teplická cesta 4358/1, 058 01 
Poprad, Tel.: 052/78 79 010

 ◆ Úč tov n í č k a ;  Popr a d , 
Diamon, s.r.o., Scherffelo-
va 3017/53, 058 01 Poprad 
- Veľká

 ◆ Auto karosár / klampiar; 
Poprad, AUTOKLUB, a.s., 
Teplická cesta 1, 058 01 PO-
PRAD, Tel.: 052/772 30 79

 ◆ Odborný predajca; Levo-
ča, Tehelňa STOVA, spol. s 
r.o., Stova Baumarket, Letecká 
35, 052 01 Spišská Nová Ves

 ◆ Operátor výroby; Veľká 
Lomnica, Kežmarok, EDY-
MAX SE, Nevädzová 5, 821 01 
Bratislava, Tel.: 0915 975 113

 ◆ Šič/Šička; Veľká Lomnica, 
Kežmarok, EDYMAX SE, Ne-
vädzová 5, 821 01 Bratislava, 
Tel.: 0915 975 113

 zdroj: www.profesia.sk

Chuť víťazstva i porážky
Dokončenie z 3. strany
 Po rokoch tvrdého drilu 

však nasleduje obyčajný ži-
vot, ktorý musia žiť aj špor-
tovci. A tí naši na Slovensku 
to majú o to ťažšie, že často 
nie je z čoho zaplatiť ani bež-
né výdavky. Mnoho športov-
cov našlo svoje uplatnenie 
pri práci s  mládežou a  sna-
žia sa získané vedomosti 
a skúsenosti predávať ďalším 
mladým talentom. Taká je aj 
Alžbeta Havrančíková, uči-
teľka Základnej školy v Lip-
tovskej Tepličke, ktorá vedie 
aj oddiel bežeckého lyžova-
nia. František Repka je prezi-
dentom Slovenskej lyžiarskej 
asociácie, kde môže uplatniť 

Mesto Svit pozýva na program Vám, všetkým mamám...
pri príležitosti Dňa matiek. Uskutoční sa v utorok 12. mája vo 
svitskom Dome kultúry o 16.30 h. V programe vystúpi ľudo-
vá hudba Vŕštek z Banskej Bystrice so sólistami. Vstupenky 
pre kluby dôchodcov a spoločenské organizácie sú k dispozícii 
zdarma a získať ich môžu aj pred predstavením.  (red) 

Vám, všetkým mamám...

Popradčania môžu 
pripomienkovať územný plán

Mestské zastupiteľstvo v Po-
prade schválilo začatie proce-
su preskúmania územného 
plánu mesta. Občania môžu 
svoje pripomienky, požia-
davky a  nápady, ktoré navr- 
hujú zapracovať do územné-
ho plánu, doručiť na adresu 
uzemnyplan@poprad.sk, do 
podateľne MsÚ Poprad, prí-
padne poštou na adresu MsÚ 
Poprad, odd. územného roz-
voja,  dopravy, architektúry 
a výstavby, Nábrežie Jána Pav-
la II. 2802/3, 058 01 Poprad.

Územný plán je záväzným 
dokumentom, ktorý určuje za 
akých podmienok a kde budú 
v meste umiestňované stavby. 
Požiadavky je možné formu-
lovať písomne, prípadne je 
možné pripojiť k  nim foto-
grafie alebo mapy s detailnej-
ším zakreslením uvedených 
pripomienok a  požiadaviek 
a to do 31. augusta 2015. Po-
žiadavky by mali obsahovať 
popis súčasného stavu a návrh 
riešenia. Samospráva zároveň 
informuje občanov a žiadate-
ľov o zmeny územného plánu, 
že kvôli procesu preskúmania 

a  celkovej veľkej aktualizá-
cie, nebude obstarávať zmeny 
a doplnky. Tieto žiadosti budú 
automaticky zahrnuté ako po-
žiadavka v rámci preskúmania 
územného plánu.

Mesto Poprad sa týmto spô-
sobom snaží vyjsť v  ústrety 
obyvateľom, ktorí tak majú 
možnosť priamo sa zapojiť do 
rozvoja mesta a prípravy jeho 
územného plánu ako nástroja 
ochrany ich investícií a práv-
nej istoty. „Budeme veľmi 
radi, ak Popradčania využijú 
túto príležitosť a vyjadria svoj 
názor. Aj to bude dôkazom 
toho, že im na budúcnos-
ti nášho mesta záleží a  chcú 
participovať na jeho ďalšom 
rozvoji,“ uviedol primátor Po-
pradu Jozef Švagerko. Vzne-
sené požiadavky po posúde-
ní zapracuje samospráva do 
územného plánu na vlastné 
náklady. Mesto zároveň začalo 
pracovať na ďalšom strategic-
kom dokumente - Programe 
hospodárskeho a  sociálneho 
rozvoja mesta Poprad na roky 
2016 – 2023, s výhľadom do 
roku 2040.  (mga)

svoje skúsenosti z pôsobenia 
vo vrcholovom športe a po-
rovnávať, ako to funguje vo 
svete a ako to nefunguje na 
Slovensku. Vladimír Frak 
pôsobí ako tréner združená-
rov slovenskej reprezentácie 
a  je funkcionárom a medzi-
národným rozhodcom FIS. 
Každý šport má dobré, aj 
menej dobré stránky a  deti 
sa dozvedeli množstvo zau-
jímavostí zo zákulisia vrcho-
lových športovcov. Okrem 
iného aj to, že ich súčasná 
riaditeľka školy Monika Ilen-
číková-Dudinská bola ke-
dysi juniorskou majsterkou 
Slovenska v behu na lyžiach. 
 (pks)

Súťaž ovládli Poľky
V telocvični ZŠ Dostojev-

ského v Poprade sa v sobotu 
25. apríla uskutočnil ďalší 
ročník gymnastických prete-
kov o Pohár primátora Popra-
du. Podujatia, ktoré organizo-
val ŠK ŠG GY-TA Poprad sa 
zúčastnila takmer štyridsiat-
ka gymnastiek zo Slovenska, 
Poľska a  Českej republiky. 
Slovensko zastupovali kluby 
KŠG Liptovský Mikuláš, Ke-
šel Košice a usporiadateľský 
GY-TA Poprad. Súťažilo sa 
v  troch vekových kategóri-
ách v  disciplínach prostné, 
kladina, bradlá a  preskok. 
Veľkú kvalitu pod Tatry pri-
nieslo poľské družstvo Iskra 
Zabrze, ktoré dominovalo 
vo všetkých kategóriách, do-
konca v  kategórií mladších 
žiačok obsadili prvé pri mies-
ta. Výbornú pripravenosť 
ukázali aj české gymnastky. 
Z  popradských pretekárok 
v  celkovom hodnotení zís-

kala medailové umiestnenie 
iba jediná, juniorka Kata-
rína Krupičková, ktorá ob-
sadila tretie miesto. V  čom 
vidí hlavný rozdiel medzi 
výkonmi našich a  zahranič-
nými gymnastiek prezradila 
popradská trénerka Terézia 
Pajpachová: „Naše dievčatá 
ukázali to, čo majú natréno-
vané. Vzhľadom k tomu, aké 
podmienky máme na tréning 
sme spokojní. Čo sa týka vý-
konov poľských a  českých 
dievčat, sú bezkonkurenčne 
lepšie ako my. Poľky trénujú 
šesť dní v týždni po šesť hodín 
denne, čo aj ukázali vo svojich 
zostavách. No i v našich ra-
doch máme niekoľko veľkých 
talentov. Spomeniem Rebeku 
Andulovú, ktorú rodičia vo-
zia na každý tréning z Telgár-
tu. Slušný talent je aj Terézia 
Kremerová. Máme aj niekoľ-
ko chlapcov, ale tí s nami tré-
nujú iba chvíľu.“  (sps) 
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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  Fidlibumove 

rozprávky
08:55  Trpaslíci
09:05  Koniec Červeného 

Októbra
09:50  Život na špičkách
10:15  Rusínsky magazín
10:45  Fokus zdravie
11:30  Ambulancia
12:05  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:50  Muzika z Terchovej
13:00  Večera s Havranom
14:20  Slovenská advokátska 

komora
14:50  Vat
15:25  Tu sme doma
15:55  Maďarský magazín
16:25  Tempo
16:45  Fokus spotrebiteľ
17:30  Správy z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Osudy umeleckých diel
18:25  Test magazín
18:35  History
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek
19:10  Tao Tao
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Narodení v divočine
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:00  SK dejiny Oslobodenie
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Atentát
23:15  Diagnózy svedomia
23:40  Polícia
23:55  Profesionál

04:10  Divoké kone
05:10  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:20  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  C.S.I.: Kriminálka 

New York
00:50  C.S.I.: Kriminálka Las 

Vegas
01:50  Kriminálka San 

Francisco
02:35  Kriminálka San 

Francisco
03:25  Panelák

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  Zázračný ateliér
08:55  Trpaslíci
09:00  Osudy umeleckých 

diel
09:30  Noc v archíve
10:30  Maďarský magazín
10:55  Fokus spotrebiteľ
11:40  Pred rokmi...
12:15  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:45  Nestarnúce melódie
13:20  SK DEJINY - 

Oslobodenie
14:15  GENERÁCIA - zlaté 

roky života
14:45  Venček pre starého 

otca
15:55  Rómsky magazín
16:25  Polícia
16:45  Fokus právo
17:30  Správy z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Svet zvierat II
18:30  Separé
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek
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
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Família
22:00  Smrt si říka Engelchen
00:15  Ambulancia
00:45  Správy RTVS
01:30  ArtSpektrum

Štvrtok
30. 4. 2015

Streda
29. 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  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
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  Krajina strelcov
22:30  Sprisahanie
00:05  Policajné oddelenie
01:00  Nash Bridges
01:45  Reportéri
02:15  Občan za dverami
02:40  Dámsky klub

04:15  Správy RTVS
05:00  Góly - body - sekundy
05:15  Počasie
05:25  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
08:10  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  Križovatky medicíny
15:00  Tv šanca
15:25  Tv šanca

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 - Námorný 

vyšetrovací úrad
14:05  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

Piatok
1. 5. 2015

04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:50  Križovatky medicíny
06:35  5 proti 5
07:15  Igor
08:40  Modrý tiger
10:10  Lekári
11:00  Zlatý kolovrátok
12:20  Dámsky klub
13:50  Medulienka
14:45  Rozprávky bratov 

Grimmovcov: 
Najdlhšie vlasy na 
svete

15:45  Zber lásky
17:15  V službách kráľa
19:00  Správy RTVS
19:35  Góly - body - sekundy
19:50  Počasie
20:00  Hokej - MS 2015
22:40  Nikto nie je dokonalý
23:55  Talkshow Petra 

Marcina
00:40  Zber lásky
02:10  Dámsky klub
03:40  Folklórne slávnosti 

pod Kráľovou hoľou 
2012

03:55  Zlatý kolovrátok

04:10  Divoké kone
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:20  Divoké kone
09:45  Pod povrchom
10:50  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:20  Kosti
14:20  Panelák
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Divoké kone
21:45  Farmár hľadá ženu
23:15  Kosti
00:15  C.S.I.: Kriminálka 

New York
01:10  C.S.I.: Kriminálka Las 

Vegas
02:10  Super poliši
03:45  Farmár hľadá ženu

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

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 - Námorný 

vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
16:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Chart show
22:35  Arrow
23:30  Arrow
00:30  Agent bez minulosti
01:30  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:20  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:00  Monk
03:45  Dva a pol chlapa V

16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Lekári
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Láska na druhý 

pohľad
21:50  Reportéri
22:15  Peklo na kolesách
23:00  Peklo na kolesách
23:45  Policajné oddelenie
00:35  Nash Bridges
01:20  Láska na druhý 

pohľad
02:50  Dámsky klub

posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Ej, máje, máje...
09:10  Úžasné stavby III
09:55  Noc v archíve
11:20  Strážcovia noci
11:50  Maťo Palica
12:30  Dobrá správa
13:00  Majáles v Turci
13:40  Bačova žena
15:00  Vysoké Tatry - 

divočina zamrznutá  
v čase

16:00  Hokej - MS 2015
18:40  Večerníček
18:45  Hokej - MS 2015
20:00  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:05  Skryté kráľovstvá 

zvierat
20:55  Otec vojaka
22:25  Kinorama
22:50  MS v kocke
23:25  Hokej - MS 2015
01:35  Správy RTVS
02:10  ArtSpektrum
02:15  Hokej - MS 2015
03:55  Hokej - MS 2015

04:10  Dr. House
05:10  Televízne noviny
06:00  Tučniaky z 

Madagaskaru II
06:20  Tom a Jerry  

a čarodejník  
z krajiny Oz

07:15  Monštrá verzus 
votrelci

09:00  Scooby-Doo
10:40  Dobrý voják Švejk
13:00  Poslušně hlásím
15:10  Bean: Najväčšia 

filmová katastrofa
16:55  Hra o Niké
17:00  Oblačno,  

miestami fašírky
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:40  Lepšie neskoro  

ako nikdy
01:20  Šiesty zmysel
02:05  Bostonské vraždy
02:45  Pán a pani Smithovci
03:25  Žalobca a obhajca

05:00  Krimi
05:25  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:20  Rýchla rota  

Chipa a Dala
07:55  Barbie a kúzelný 

módny salón
09:40  Späť v hre
11:30  12 podmienok 

dedičstva
14:15  Múmia
16:55  Začarovaná Ella
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Doba ľadová 3
22:35  Byzantium:  

Upírí príbeh
01:15  Teritórium vraha
03:00  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
03:45  12 podmienok 

dedičstva

Sobota
2. 5. 2015

05:15  Medulienka
06:10  Správy RTVS
06:45  Góly - body - sekundy
06:55  Počasie
07:05  Levík Raa Raa
07:15  Poštár Pat
07:30  Včielka Maja
07:45  Garfield
07:55  Ako si vycvičiť drakov 
08:20  Fidlibum
08:50  Trpaslíci
09:20  Daj si čas
09:50  Robin Hood
10:35  On air
10:55  Rozprávky bratov 

Grimmovcov: 
Najdlhšie vlasy  
na svete

12:00  Hokej - MS 2015
14:55  Fetiše socializmu II
15:25  Čo ja viem
16:45  Víkend
17:20  Postav dom,  

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

s Katkou Brychtovou
21:45  Talkshow Petra 

Marcina
22:30  V službách kráľa
00:10  Elisa z Rivombrosy
01:45  Inšpektor Rocca
03:25  Elisa z Rivombrosy

05:35  Noc v archíve
07:00  Europríbeh Slovenska
07:20  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
08:55  Skryté kráľovstvá 

zvierat
09:45  Televízny klub 

nepočujúcich
10:15  Tu sme doma
10:40  Pod agátmi
11:45  5 minút po dvanástej
12:45  GENERÁCIA  

zlaté roky života
13:15  Farmárska revue
13:35  Test magazín
13:45  Magazín Ligy 

majstrov
14:15  Hokej - MS 2015
16:15  Hokej - MS 2015
18:40  Večerníček
18:45  Hokej - MS 2015
20:00  Hokej - MS 2015
22:40  Hokej Made  

in Slovakia
22:50  Hokej Made  

in Slovakia
23:00  MS v kocke
23:35  Hokej - MS 2015
01:15  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
01:20  Správy RTVS
02:10  ArtSpektrum
02:15  Hokej - MS 2015
03:55  Hokej - MS 2015

04:10  Monk
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:15  Zajac Bugs  

17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:50  Zámena manželiek
00:05  Myšlienky vraha
01:00  Agent bez minulosti
01:50  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:35  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:20  Monk
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05:05  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:15  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:20  DIVOKÉ KONE
09:40  Rodinné záležitosti
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:55  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
13:55  Farmár hľadá ženu  

predstavenie farmárov
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  Diablov obhajca
02:20  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
03:00  C.S.I.: Kriminálka 

New York
03:40  Panelák

Pondelok
4. 5. 2015

05:35  Pohoda 2007
06:25  Portrét: 

Valerián Stražovec
07:20  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Trpaslíci
09:00  Lakmus
09:50  Mikuláš Galanda
10:35  Rómsky magazín
11:05  Fokus právo
11:55  Živá panoráma
12:25  ArtSpektrum
12:30  Takú nám hudba 

zahraj
13:15  Magazín Ligy 

majstrov
13:40  Autosalón
14:05  Profesionál
14:20  History
14:30  Čas a strata pamäti
15:00  Fokus práca
15:50  Správy - Hírek
16:00  Hokej - MS 2015
18:40  Bob a Bobek
18:45  Hokej - MS 2015
20:00  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
20:05  Výnimočné ženy
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat
22:00  Osadné
23:05  MS v kocke
23:35  Hokej - MS 2015
01:15  Správy RTVS
01:50  ArtSpektrum
02:00  Hokej - MS 2015
03:40  Hokej - MS 2015

21:45  Kredenc
22:20  Lemry lemravé
00:25  Dva a pol chlapa V
00:50  Teória veľkého tresku
01:20  Agent bez minulosti
02:05  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:45  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:25  Monk

04:30  Farmár hľadá ženu - 
predstavenie farmárov

05:35  Krimi
05:55  Noviny TV JOJ
06:45  Barbie a kúzelný 

módny salón
08:30  Rýchla rota  

Chipa a Dala
09:00  Láska vo hviezdach
09:55  Láska vo hviezdach
10:50  Múmia
13:45  Mythica:  

Hľadanie hrdinov
15:50  Slečna na stráženie I
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Marley a ja
23:10  Ľudia ako my
01:50  Kill Bill
03:35  Rocky IV

Nedeľa
3. 5. 2015

04:55  Drišľakoviny
06:05  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:05  Počasie
07:15  Levík Raa Raa
07:25  Poštár Pat
07:45  Včielka Maja
07:55  Garfield
08:10  Ako si vycvičiť drakov 
08:35  Zázračný ateliér
09:00  Megamozog
09:35  Autosalón
10:05  Mláďatká 11.časť
11:00  Slovensko v obrazoch
11:20  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:35  Agatha Christie : 

Poirot
14:30  Boj o Moskvu
16:00  Hokej - MS 2015
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Kráľovné swingu
22:05  Kráľovné swingu
23:50  Agatha Christie : 

Poirot
00:45  Boj o Moskvu
02:05  Kráľovné swingu
03:50  Kráľovné swingu

04:10  Šiesty zmysel
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 

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

a káčer Duffy
07:20  Kung Fu Panda II
07:40  Tom a Jerry
09:10  Scooby-Doo
10:50  Krok za krokom
11:15  Krok za krokom
11:45  Bean: Najväčšia 

filmová katastrofa
13:30  Chart show
15:40  Chlap na roztrhanie
17:50  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Ghost Rider 2
22:35  Pomstiteľ
00:40  Ghost Rider 2
02:20  Unesené

05:30  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:15  Rýchla rota  

Chipa a Dala
08:15  Začarovaná Ella
10:10  Farmár hľadá ženu  

predstavenie farmárov
11:40  12 podmienok 

dedičstva
14:10  Späť v hre
16:00  Doba ľadová 3
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Mythica:  

Hľadanie hrdinov
22:45  Prebudená smrť
00:45  Kill Bill
03:00  Oči šialenstva

07:00  Televíkend
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:25  Kapura
09:05  Farmárska revue
09:30  Bohoslužba
12:00  Hokej - MS 2015
14:40  Hokej - MS 2015
16:20  Slovo
16:25  Anjeli strážni
16:55  Herecké legendy
17:10  Ideálny manžel
18:30  Večerníček
18:35  Hokej - MS 2015
20:00  Hokej - MS 2015
22:40  Hokej Made in 

Slovakia
22:50  Hokej Made in 

Slovakia
23:05  MS v kocke
23:35  Hokej - MS 2015
01:15  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
01:25  Správy RTVS
02:10  Slovo
02:15  Hokej - MS 2015
03:55  Hokej - MS 2015

08:50  Policajné oddelenie
09:55  Občan za dverami
10:25  Reportéri
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
14:00  Taxík
14:25  History
14:35  Križovatky medicíny
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Talkshow Petra 

Marcina
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:35  Góly - body - sekundy
19:50  Počasie
20:00  Hokej - MS 2015
22:40  Sanitka
23:40  Hlavný podozrivý 
00:20  Policajné oddelenie
01:15  Nash Bridges
02:00  Autosalón
02:25  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  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:35  Góly - body - sekundy
19:50  Počasie
20:00  Hokej - MS 2015
22:45  Súboj s časom
23:30  Zákon a poriadok
00:15  Policajné oddelenie
01:05  Nash Bridges
01:50  Súboj s časom
02:35  Občan za dverami
03:05  Dámsky klub

Utorok
5. 5. 2015

05:20  Majstrovstvá 
Slovenska v Disco, 
Street Show  
a Rock and Roll

06:45  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

06:50  Správy - Hírek
07:00  Správy a komentáre
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:00  Pesničky z Hviezdičky
09:10  Výnimočné ženy
10:00  Remeslá pod Tatrami
10:40  Čas a strata pamäti
11:10  Fokus práca
11:55  Cesty za folklórom
12:20  Živá panoráma
12:50  ArtSpektrum
13:00  5 minút po dvanástej
14:00  Vat
14:30  Šport Festival Trenčín
15:00  Fokus zdravie
15:50  Správy - Hírek
16:00  Hokej - MS 2015
18:40  Bob a Bobek
18:45  Trpaslíci
18:55  100 názorov 2014
19:00  Koncert mieru
20:30  Neznáma klenotnica  

Oponický kaštieľ
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Ambulancia
22:00  Večera s Havranom
23:10  MS v kocke
23:40  Hokej - MS 2015
01:25  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku
01:30  Správy RTVS
02:05  ArtSpektrum
02:15  Hokej - MS 2015

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 - Námorný 

vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
16:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Splnený sen
23:10  Zámena manželiek
00:25  Myšlienky vraha
01:20  Policajti z L. A.
02:05  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
02:45  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
03:25  Monk

04:25  DIVOKÉ KONE
05:20  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  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
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Chilli, sex a samba
22:40  Kosti
23:40  C.S.I.: Kriminálka 

New York
00:40  C.S.I.: Kriminálka  

Las Vegas
01:35  Chilli, sex a samba
03:10  Noviny TV JOJ
03:50  Pod povrchom

05:35  Správy RTVS
06:25  Góly - body - sekundy
06:45  Počasie
06:55  Správy RTVS
07:40  Svet v obrazoch
08:05  Nash Bridges

04:40  Smotánka
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 

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

vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa V
16:00  NCIS - Námorný 

vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno

04:00  Remeslá pod Tatrami
04:40  Správy RTVS
05:15  Góly - body - sekundy
05:25  Križovatky medicíny
06:10  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:30  Podvodníci v akcii
08:05  Nash Bridges
08:55  Policajné oddelenie
09:55  Nečakané stretnutia
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub

a káčer Duffy
07:40  Kung Fu Panda II
08:00  Oblačno, miestami 

fašírky
09:40  Krok za krokom
10:10  Krok za krokom
10:40  Kozmetička a zviera
12:55  Unesené dieťa
14:55  Lepšie neskoro  

ako nikdy
17:35  Susedia
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Chlap na roztrhanie
22:40  Unesené
01:50  Chlap na roztrhanie
03:30  Bostonské vraždy

05:35  Československý 
filmový týždenník

05:50  História zapísaná  
do kameňa

06:35  Tempo
06:50  Správy v slovenskom 

posunkovom jazyku

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

a súčasne budú uverejnené aj na internetovej stránke 
www.podtatransky-kurier.sk
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Suverénne víťazstvo SOŠE Matejovce

Školská liga základných škôl v bowlingu

Stredné školy svoju skupi-
nu v  bowlingu školskej ligy 
2014/2015 zavŕšili posled-
ným kolom 21. mája. Ne-
bolo nekompletné, nakoľko 
chýbala SSOŠ Veľká, ktorá sa 
nezúčastnila ani záverečné-
ho vyhodnotenia. Nebolo to 

Posledné, 11. kolo školskej 
ligy 2014/2015 v  bowlingu 
základných škôl odohrali 
20. mája. V skupine ZŠ štyri 
družstvá mohli bojovať o lep-
šiu pozíciu v  tabuľke. Medzi 
druhým a  tretím družstvom 
v poradí sa rozhodlo až v pos- 
lednom zápase. Víťazom kola 
sa stal Komeňáčik B, ktorý 
útočil na lepšie umiestnenie 
v  tabuľke a  získal plný po-
čet 8  bodov pred druhým 
družstvom Dostojevského B, 
ktoré získalo 6  bodov. Tretí 
bol prvý tím Dostojevské-
ho so ziskom 4 bodov. Zápas 
s  najvyšším rozdielom, 116 
bodov odohrali družstvá Ko-
meňáčik – ZŠ Jarná 235:351. 
Zápas s najnižším rozdielom, 
o 1 bod skončil medzi Kome-
ňáčikom B  a Dostojevského 
371:370. 

prvýkrát, čo družstvo chýba-
lo na ligovom kole. V skupine 
SŠ družstvá na prvom a dru-
hom mieste delil iba bod 
a medzi tretím a štvrtým bol 
rozdiel dva body. Rozhodnu-
té bolo až po predposlednom 
zápase, keď bolo jasné celko-

V  jednotlivcoch najvyšší 
výkon - 160 bodov dosiahol 
Filip Gromovský (Dostojev-
ského B), najnižší - 60 bodov 
Michal Adam Skokňa (Kome-
ňáčik).Víťazom kola a najvyš-
ší priemer, - 136,5 - dosiahol 
Dominik Mýtnik (Komeňáčik 
B). 

Na záver kola vyhodnoti-
li ročník 2014/2015 školskej 
ligy v  bowlingu. Celkovým 
víťazom v  skupine základné 
školy sa stalo družstvo Dosto-
jevského so ziskom 64 bodov, 
druhé skončilo Dostojevské-
ho B s 56 bodmi a tretí Kome-
ňáčik B získal 54 bodov. Štvrté 
miesto patrilo ZŠ Jarná s 26 
bodmi a piate obsadil Kome-
ňáčik A s 20 bodmi.

V 40 zápasoch najvyšší prie-
mer z  jednotlivcovv -  133,2 
dosiahol Maroš Kupčo (Dos- 

vé poradie v súťaži. Víťazom 
kola sa stala SOŠE Matejovce, 
ktorá útočila na prvú pozíciu 
a nedala nikomu šancu. Zví-
ťazila suverénne, keď získala 
10 bodov pred druhou Ob-
chodnou akadémiou Poprad 
so ziskom 8  bodov. Tretia 
skončila Obchodná akadé-
mia St. Ľubovňa so 6 bodmi. 
Zápas s najvyšším rozdielom 
-  86 bodov skončil medzi 
Spojenou školou D. Tatarku 
a OA Poprad 324:410, s naj-
nižším rozdielom - 10 bodov 
medzi SZŠ Poprad – OA St. 
Ľubovňa 340:350. Z  jednot-
livcov dosiahol najvyšší vý-
kon –  205 bodov Kristián 
Furcoň (SOŠE Matejovce), 
najnižší - 66 Katarína Šelen-
gová (Spoj. škola D. Tatar-
ku). Víťazom kola a najvyšší 
priemer - 163,8 dosiahol K. 
Furcoň. 

Celkovým víťazom skupi-

tojevského). Všetky družst- 
vá dostali diplomy a prvé tri 
poháre, medaily a  všetky aj 
sladké odmeny. Veríme, že 
táto liga splnila svoj účel a as-
poň trochu priblížila žiakom 

ny stredné školy školskej ligy 
2014/2015 sa stalo družstvo 
SOŠE Matejovce so ziskom 
85 bodov. Druhá skončila 
Obchodná akadémia St. Ľu-
bovňa s  82 bodmi a  tretia 
Obchodná akadémia Pop- 
rad získala 54 bodov. Štvrté 
miesto obsadila SZŠ Poprad, 
ktorá získala 48 bodov, na 
piatom sa umiestnila Spojená 
škola D. Tatarku so ziskom 
35 bodov a na šiestom mies-
te skončila SSOŠ Veľká so 
16 bodmi. Najvyšší priemer 
v 28 zápasoch – 140,7 bodov 
dosiahla Kristána Koseková 
z Obchodnej akadémie Pop- 
rad. Najlepšie tri družstvá 
si prevzali poháre a  medai-
ly, ostatné diplomy a  všetci 
účastníci aj sladké odmeny. 
Veríme, že liga priblížila žia-
kom bowlingovú hru a budú 
pokračovať v školskej lige aj 
v ročníku 2015/2016.  (ily)

bowlingovú hru a  že v  bu-
dúcom ročníku budú chcieť 
víťazi svoje pozície obhájiť 
a ostatní zlepšiť svoje umiest-
nenie. Tešíme sa na šk. ligu 
v bowlingu 2015/2016.  (ily)

Žiacka liga vo volejbale

Turnaj štyroch korisťou Revúcej

V telocvični Spojenej školy 
Letná v Poprade sa v utorok 
21. apríla uskutočnilo finá-
lové kolo žiackej ligy mesta 
Poprad vo volejbale chlap-
cov a  dievčat základných 
škôl. Do finálového turnaja 
v  kategórii chlapcov postú-
pili ZŠ Letná, ZŠ Veľká a ZŠ 
Jarná. O  prvenstvo v  súťaži 
dievčat bojovala ZŠ Komen-
ského, ZŠ Dostojevského 
a ZŠ Letná. Víťazstva v obi-
dvoch kategóriách si vybo-

Za účasti štyroch amatér-
skych hokejových klubov 
spod Tatier a Gemera sa 17. 
apríla na zimnom štadióne 
v Poprade uskutočnil 14. roč-
ník Turnaja štyroch. Organi-
zátorom vydarenej akcie bol 
klub CCCP Poprad.

Najviac síl a  hokejového 
umu predviedli hráči HK Re-
vúca, ktorí o svojom víťazst- 
ve rozhodli vo vzájomnom 
zápase proti družstvu ČSSR. 
V  poslednom stretnutí dňa 
sa na popradskom ľade stretli 
CCCP a  zmiešané družstvo 
ŽHK Poprad, v ktorého dre-
soch sa okrem ligových hrá-
čok HK Poprad, bronzových 
medailistiek nedávno skon-
čenej 1. ligy žien, predstavilo 
aj niekoľko mužov, vrátane 
popradského extraligistu Sa-

jovali žiaci usporiadateľskej 
základnej školy. Chlapci pod 
vedením trénera Andre-
ja Vojčíka postupne zdolali 
ZŠ Veľká 2:0 a ZŠ Jarná 2:0. 
Dievčatá, vedené trénerom 
Lukášom Javorským, vyhrali 
zhodne nad ZŠ Dostojev-
ského a ZŠ Komenského 2:0. 
Konečné poradie – žiaci: 1. 
ZŠ Letná, 2. ZŠ Jarná, 3. ZŠ 
Veľká, žiačky: 1: ZŠ Letná, 2. 
ZŠ Dostojevského, 3. ZŠ Ko-
menského.  (sps) 

muela Takáča. Za najlepšieho 
útočníka turnaja bol vyhláse-
ný Dávid Tomečko, najlep-
šieho brankára Pavol Janigloš 
a najlepšieho obrancu hráčka 
ŽHK Poprad Seda Demir (na 
sniíke vpravo). 

Poradie: 1. HK Revúca, 2. 
ČSSR Kežmarok, 3. CCCP 
Poprad, 4. ŽHK Poprad.  (sps) 

Svetový tenis v Poprade

Po dvanástich rokoch sa 
z  Košíc do Popradu sťahuje 
tenisový turnaj, ktorý patrí do 
challengerovej série ATP a je 
jedným z  najvýznamnejších 
medzinárodných tenisových 
podujatí, organizovaných na 
Slovensku. Krátko po jeho 
ukončení v roku 2014 odštar-
tovali organizátori prípravu 
na nasledujúci ročník. Dotá-
cia pre tenisový turnaj pod 
názvom Poprad - Tatry ATP 
Challenger Tour je 42  500 
eur. 

V  predchádzajúcich dva-
nástich ročníkoch hrali na tur-
naji všetci poprední slovenskí 
hráči na čele s  Dominikom 
Hrbatým či súčasnými najlep-
šími hráčmi Slovenska Marti-

nom Kližanom a  Lukášom 
Lackom. Zo zahraničných 
treba spomenúť také esá ako 
Čech Jiří Novák, Janko Tip-
sarevič či Cyperčan Marcos 
Baghdatis. Riaditeľmi pop- 
radského turnaja sú Miloslav 
Mečíř a Branislav Stankovič, 
manažérom je jeden z tréne-
rov svetovej jednotky Novaka 
Djokoviča, Marián Vajda. 

Podujatie odohrajú v areá- 
li tenisových kurtoch mesta 
Poprad tretí júnový týždeň. 
Na popradskej antuke sa od 
13. júna, kedy na je programe 
1. kolo, až po finále 20. júna, 
predstaví spolu 32 hráčov 
v  hlavnej súťaži a  16 dvojíc 
v štvorhre. Organizátori podu- 
jatia pripravuje počas celého 

týždňa aj rôzne sprievodné 
akcie, medzi ktoré zaradili aj 
autogramiádu jednej z  naj-
lepších svetových hráčok, 
popradskej rodáčky Daniely 
Hantuchovej. 

Turnaj začal písať svoju 
históriu v roku 2002 pod náz- 
vom Steelers Cup a od roku 
2008 niesol názov Košice 
Open. Zúčastnilo sa ho 380 
hráčov v  dvojhre a  rovnaký 
počet v štvorhre, boli z 55 kra-
jín sveta a pochádzali z 5 kon-
tinentov. Z tohto počtu bola 
až jedna štvrtina z najlepšej 
svetovej stovky rebríčka ATP. 
Najlepší slovenský výsledok 
dosiahol Norbert Gomboš 
-  finále dvojhry 2014. Po-
čas každého ročníka turnaja 
v areáli spolupracuje 35 čiaro-
vých rozhodcov, 35 zberačov 
loptičiek, 6 medzinárodných 
rozhodcov, plus množstvo 
iných účastníkov ako vyple-
tači rakiet, maséri, doktori, 
hostesky a ďalší organizační 
pracovníci.

Pochvala organizátorom 
patrí aj za voľný vstup! Podľa 
predpokladov riaditeľa tur-
naja Branislava Stankoviča 
očakávajú, že finálový zápas 
si príde pozrieť takmer tisíc 
fanúšikov bieleho športu na 
Slovensku.  (sps)

Kežmarok vyrovnal sériu o titul
Kežmarskí juniorskí ho-

kejbalisti sa po samostatných 
nájazdoch tešili z víťazstva 5:4 
a vyrovnali stav finálovej série 
proti Spišskej Belej na 1:1 (hrá 
sa na dve víťazné stretnutia). 
Prvý zápas vyhrali Spišskobe-
ľania doma 3:1 a na kežmar-
skom hokejbalovom ihrisku 
verili, že si z  rúk sekretára 
Slovenskej hokejbalovej únie 
prevezmú víťazný pohár a zla-
té medaily. Sp. Belá mala po 
prvej tretine k zisku titulu veľ-
mi blízko, keď vyhrávala 2:0 
a v 2. tretine dokonca 3:0. Kež-
marok ale využil dve po sebe 
idúce presilovky a v poslednej 
tretine, dokonca v  oslabení, 
vyrovnal na 4:4. Nerozhodlo 
sa ani v  5-minútovom pre-
dĺžení a na rad prišli samo-
statné nájazdy. Až v  piatej 
sérii, po góle Godallu padlo 
rozhodnutie, že o  majst- 
rovi bude rozhodovať tretie 
stretnutie na pôde Sp. Be-
lej. Rozhodujúci zápas je na 
programe v sobotu 2. mája.

MHBK CVČ Worms Kež-
marok -  MŠK Spišská Belá 
5:4 sn (0:2, 3:2, 1:0 - 0:0 - 2:1) 
Góly: J. Tóth, M. Olejník, Ug-
ray, Tešlár, rozh. nájazd Go-
dalla – Bednarčík, Lindeman, 
Bjalončík, L. Zadžora.

Oskar Šlachtič, tréner Kež-

marku: „Do zápasu sme na-
stúpili veľmi nervózni a neistí 
a boli sme pomalší v súbojoch. 
Od druhej tretiny sme začali 
hrať iba na dve formácie, aby 
sme boli vo väčšom tempe. Ani 
výkony rozhodcov dnes podľa 
mňa neboli najlepšie. Veľa vecí 
nevideli, veľa zákrokov proti 
pravidlám nepískali, z ofsajdu 

dovolili dať gól, čo by sa vo fi-
nále nemalo stávať, aj keď iba 
na juniorskej úrovni. Do pre-
dĺženia sme znovu nastúpili 
zakríknutí, dal som šancu aj 
tretiemu útoku a som rád, že 
v nájazdoch vynikol náš bran-
kár a dokázali sme premeniť 
o jeden nájazd viac ako súper.“
  (sps)
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Dobrovoľní hasiči v okrese 
Poprad venujú hasičskej mla-
di mimoriadnu pozornosť, 
o čom svedčia počty zapoje-
ných kolektívov mladých ha-
sičov do súťaží i výsledky, do-
siahnuté v minulosti vo vyš-
ších krajských i celoštátnych 
kolách hry Plameň. Dievčatá 
zo Šuňavy (na snímke) pod 
vedením trénera Jána Kallu, 
ako víťazky celoštátneho kola 
hry Plameň 2012, konaného 
v  Lipanoch, reprezentovali 
Slovenskú republiku na me-
dzinárodnej súťaži mladých 

hasičov v júli 2013 vo francúz-
skom Mulhouse, kde skončili 
na vynikajúcom treťom mies-
te v Európe. Mladé Šuňavčan-
ky úspech zopakovali v  mi-
nulom roku a znovu vyhrali 
celoslovenskú súťaž. V tomto 
roku budú reprezentovať našu 
krajinu v Poľsku, kde sa opäť 
stretnú najlepší mladí hasi-
či a  hasičky z  celej Európy. 
Na tohtoročnom zasadnu-
tí okresnej komisie mládeže 
DPO bola prerokovaná čin-
nosť na úseku práce s mláde-
žou v roku 2014. V rámci za-

bezpečenia odbornej prípravy 
hasičskej mládeže Okresný 
výbor Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany Poprad zorganizoval 
už 14. ročník Podtatranskej 
olympiády mladých hasičov, 
do ktorej zaradil dvanásť sú-
ťaží. Vyzdvihnuté boli dob-
rovoľne hasičské zbory, ktoré 
každoročne organizujú súťaže 
pre mladých hasičov. Spišské 
Bystré, Batizovce, Gerlachov, 
Štrba, Spišská Teplica, Vikar-
tovce, Lučivná, Hranovnica, 
Šuňava, Spišská Sobota, Pop- 
rad a Chemosvit Svit pripravi-
li pekné akcie. Hasičské súťaže 
v  rámci celoročnej systema-
tickej a  všestrannej činnosti 
kolektívov mladých hasičov 
rozvíjajú vedomosti, praktické 
zručnosti, pomáhajú získavať 
návyky s dôrazom na ochra-
nu pred požiarmi. Víťazom 
Podtatranskej olympiády 
mladých hasičov 2014 sa stali 
chlapci i dievčatá  zo Šuňavy. 
Dobrovoľný hasičský zbor Sp. 
Bystré 25. apríla v spolupráci 
s rozhodcovským zborom OV 
DPO, ZŠ a obecným úradom 
usporiadal 12. ročník súťa-
že mladých hasičov o Pohár 
veliteľa DHZ .  V telocvični 

Hasičská liga začala v Spišskom Bystrom
ZŠ súťažili 5-členné družstvá 
mladých hasičov vo veku od 
5 do 15 rokov z okresu Poprad 
, Kežmarok a Stará Ľubovňa 
v  troch disciplínach. V  šta-
fete 5 x 30 m spájali hasičské 
náradie a  preukazovali tiež 
zručnosť vo viazaní uzlov šta-
fetovým spôsobom. V  tretej 
disciplíne absolvovali štafetu 
hasičských dvojíc. Medzi 22 
družstvami chlapcov zvíťazila 
Šuňava I pred Sp. Starou Vsou 
a  Šuňavou III. Spomedzi 16 
družstiev dievčat bola opäť 
najlepšia ZŠ Šuňava I pred ďal-
ším družstvom Šuňavy a do-
mácimi zo Sp. Bystrého. Ceny 
a  putovné poháre chlapcom 
i  dievčatám zo Šuňavy odo-
vzdal okresný veliteľ DPO Po-
prad František Kundis a Mari-
án Rušin, predseda KV DPO 
Prešov a  OV DPO Poprad. 
Odmenení boli i  najmladší 
5-roční účastníci súťaže Dáša 
Solusová zo Štrby a Dominik 
Mudrák z Popradu.

Súťažné družstvá si pripísali 
prvé body do tabuľky 15. roč-
níka Podtatranskej olympiády 
mladých hasičov, do ktorej je 
zaradených 12 súťaží. 

 Ondrej Klimo

Popradskí futbalisti  v nadstavbe stále bez bodu
 V sobotu večer nastúpili futbalisti Popradu v NTC už 

na svoj štvrtý zápas nadstavbovej časti DOXXbet ligy 
proti ŠKF Sereď. Dvakrát domáci prehrávali a dvakrát 
vyrovnali. V druhom polčase videli až dvaja Popradčania 
červenú kartu a v dvojnásobnom oslabení inkasovali aj 
tretí gól. Pri všetkej snahe a obetavosti však už modrobie-
li nedokázali na tento úder odpovedať.

Prvý polčas spĺňal tie naj-
prísnejšie kritériá a  hral sa 
obojstranne kvalitný futbal. 
Hostia zo Serede viedli, keď sa 
po chybnom vybehnutí pop- 
radského brankára presadil 
v 5. minúte Kamil Vaško. Svoj 
deň mal domáci ostrostrelec 
Lukáš Kubus, ktorý strelil 
oba góly Popradu. Bol prak-
ticky jediný z  Popradčanov, 
kto zamestnával súperovho 
brankára. Jeho prvý presný 
zásah bol rýchlou odpoveďou 
na gól Serede, keď sa zblízka 
trafil v 12. minúte. Aj napriek 
útočnej hre oboch tímov sa 
do prestávky už nikto z gólu 
neradoval a  prvé dejstvo 
skončilo zmierlivo 1:1.

Úvod druhého polčasu 
bol pre Popradčanov ako zo 

zlého sna. Už v  50. minúte 
zastavil kapitán domácich 
Matúš Bendík prenikajúceho 
hráča v šestnástke nedovole-
ne a rozhodca ťahal červenú 
kartu a ukázal i na biely bod. 
Z pokutového kopu sa nemý-
lil Renáto Meszlényi a Sereď 
viedla opäť o  gól. Od toho 
momentu sa zápas začal lá-
mať. Na ihrisku sa čoraz viac 
iskrilo a rozhodcovia mali čo 
robiť, aby udržali duel v svo-
jich rukách. Lukáš Kubus 
znovu zobral zodpovednosť 
na seba a zakrátko po inka-
sovanom góle, v 59. minúte 
vyrovnal skóre. Podiel na 
góle mal Tomáš Sedlák, ktorý 
miláčikovi domácich tribún 
naservíroval majstrovskú 
prihrávku krížom cez po-

kutové územie. Nepríjemná 
chvíľa poznačila zápas v 73. 
minúte. Do súboja o loptu sa 
dostal domáci Lukáš Janigloš 
a  hosťujúci Miroslav Kasaj. 
Zrážka v sklze oboch hráčov 
sa skončila zlomenou nohou 
Kasaja a  hlavný rozhodca, 
ktorý najskôr udelil Janiglo-
šovi žltú kartu, svoj verdikt 
rýchlo preklasifikoval na vy-
radenie už druhého domáce-
ho hráča z hry. Dvojnásobnú 

presilovku dokázali hráči Se-
rede využiť už o  tri minúty, 
keď Martin Jurica zatočil lop-
tu k pravej žrdi a popradský 
brankár Ján Malec ju nepo-
chopiteľne púšťal v domnien-
ke, že pôjde tesne mimo brá-
ny. Lopta však prekĺzla medzi 
žrde a bolo 2:3. Popradčania 
sa ani za nepriaznivého vývo-
ja nevzdávali a viac ako 1 400 
divákov ich hnalo svojimi 
hlasivkami dopredu. Niekoľ-

ko streleckých pokusov spálil 
najaktívnejší strelec domá-
cich Lukáš Kubus, no stav sa 
už do záverečného hvizdu 
nezmenil. Popradčania ešte 
v  nadstavbovej časti druhej 
najvyššej súťaže nebodovali 
a  nezmenil to ani odušev-
nený výkon proti Seredi. Po 
štyroch kolách je Poprad na 
poslednej, dvanástej priečke 
tabuľky.

Vladimír Lajčák, tréner 
Popradu: „Prvý polčas bol 
vynikajúci z oboch strán. Pri-
šlo k  nám vyspelé mužstvo 
s prepracovaným ofenzívnym 
systémom. Hostia dali prvý, 
lacnejší gól, ale kvalite sme sa 
prispôsobili a diváci sa mohli 
futbalom baviť. Mali sme 
nešťastný vstup do druhého 
polčasu. Nerozumiem pravid-
lu, podľa ktorého sú za jeden 
čin dva tresty. Rozhodca nám 
vylúčil hráča a  nariadil aj 
pokutový kop. Bojovali sme 
naďalej a  dokázali sme vy-
rovnať. Prišiel nešťastný zák- 
rok Janigloša, ale všetci, ktorí 

chodia v  Poprade na futbal 
vedia, že Lukáš nie je „mastič“ 
a nikdy by niečo podobné ne-
urobil úmyselne. Šiel do sklzu 
a nešťastne trafil nohu súpera. 
Mrzí nás to všetkých, pretože 
sme vždy boli slušné mužstvo, 
ktoré neokopáva protihráčov. 
Snažili sme sa ešte niečo so 
zápasom urobiť. Hostia sa ví-
ťazstva trochu zľakli a umož-
nili nám dostať sa do šancí. 
Chlapcom nemám čo vyčítať, 
ale opäť sme prehrali po hlú-
pych chybách. Bojujeme s tým 
celú jar. Snažíme sa, hráme 
kvalitné zápasy s kvalitnými 
súpermi, ale nakoniec sme 
vždy tí, ktorí ťahajú za kratší 
koniec. Bod sme si zaslúžili 
a preto ma prehra mrzí.“ 

FK Poprad -  ŠKF Sereď 
2:3 (1:1).

Zostava FK Poprad: Malec 
– Jurčo, Bendík (K), Janigloš, 
Tropp, Palutka, Sedlák, Fe-
renc, Rams, Kubus, Melek, 
Náhradníci: Šuľa, Gallovič, 
Orenič, Ondruš, Huszárik. 
 (red)

Bežci Steeple Poprad odštartovali sezónu
Bežci Steeple Poprad majú 

za sebou tri preteky novej 
bežeckej sezóny, ktorú otvo-
rili 22. marca v Dolnej Lehote 
(okres Brezno), kde na stup-
ni víťazov skončili:1.Viktória 
Jordánová, kategória ml. žiač-
ky, 1. Katka Jordánová, naj-
mladšie žiačky, 3. Jozef Duba-
šák, muži A (11 km), 3. Emma 
Polakovičová, ml. žiačky, 3. 
Lukáš Benko, najmladší žiaci, 
3. Eva Popovičová ml. žiačky. 

Ďalšie dve bežecké podujatia 
absolvovali v okrese Ružom-
berok. Medailové umiestnenia 
na pretekoch 28. marca v Svo-
šove obsadili:1. Jozef Duba-
šák, muži A (15 km), 1. And- 
rej Jankura, deti, 1. Kristína 
Mlynárová, st. žiačky, 1. Vik-
tória Jordánova, ml. žiačky, 
1. Katka Jordánova, najmlad-
šie žiačky, 2. Marcel Miškovs- 
ký, najmladší žiaci, 2. Mi-
chaela Maximová, st. žiačky,  

2. Martin Benda, dorastenci, 
2. Katka Fogelová, juniorky, 
2. Eva Popovičová, ml. žiačky, 
3. Oliver Leštach, st. žiaci, 3. 
Ivana Šoltýsová, 3. Alica Jan-
kurová, 3. Bianka Šeligová, 
všetky st. žiačky. V  Likavke 
získali bežci Steeple Pop- 
rad 12. apríla tri zlaté,  dve 
strieborné a jeden bronz.

1. Daniel Barilla, ml. žiaci, 1. 
Emma Polakovičová, ml. žiač-
ky, 1. Martin Benda, juniori, 2. 

Oliver Leštach, st. žiaci, 2. Mi-
chaela Rožárová, dorastenky 
a 3. Ivana Šoltýsová, st. žiačky. 
„Snažili sme sa v zime čo naj-
viac natrénovať, aby sme na 
pretekoch zúročili to, čo sme 
natrénovali. Potešili ma výs- 
ledky zverencov, ale máme celú 
sezónu pred sebou a je ešte na 
čom pracovať. Chceme sa zú-
častniť aj pretekov na dráhe 
v  Košiciach,“ uviedol tréner  
Dubašák.  (pkš)

Worms U16 majstrami Slovenska
Minulý víkend sa závereč-

ným kolom slovenskej hokej-
balovej extraligy U16 zavŕšila 
celoročná najvyššia hokejba-
lová súťaž kategórie do 16 ro-
kov. Počas jej priebehu hráči 
z MHbK Worms CVČ Kežma-
rok, pod trénerským vedením 
Michala Tomečka, podávali 
suverénne výkony. V koneč-
nom hodnotení, s výrazným 
sedembodovým náskokom 
na druhý tím, vyhrali náročnú 
celoslovenskú súťaž a získali 
zaslúžene titul majstrov slo-
venskej hokejbalovej extraligy 
U16. Podľa slov kapitána tímu 
Reného Svitanu, základom 
úspechu bol dobrý kolektív. 
„Keď nie je dobrý kolektív, ťaž-
ko sa dajú vyhrávať náročné 
zápasy. Tam je vždy základný 
kameň každého úspešného cel-

ku v kolektívnom športe, preto-
že bez silného tímu jednotlivci 
ťažko niečo zmôžu“.

Konečné poradie:  1 . 
Worms Kežmarok - 34 bodov, 
2. MŠK Kežmarok 27, 3. Vrút-
ky 25, 4. MŠK Sp. Belá 22, 5. 
Košice, 6. Martin, 7. P. Bystri-
ca, 8. Gajary, 9. Trebišov, 10. 
Bratislava. 

Družstvo Worms Kežmara-
ok po vynikajúcom úspechu, 
zisku ocenenia najlepšieho 
extraligového tímu U16, na 
Slovensku už pomýšľa na 
majstrovstvá Slovenska v ho-
kejbale, ktoré sa uskutočnia 
8. –  10. mája vo Vrútkach. 
I na nich má ambície siahnuť 
po najvyššej priečke a pridať 
k nedávnemu celoslovenské-
mu triumfu ďalšiu cennú tro-
fej.  (lka)

Družstvo MHbK Worms CVČ Kežmarok (časť tímu), maj-
stri slovenskej hokejbalovej extraligy kategórie do 16 rokov. 
Horný rad zľava: Stanislav Slavkovský, Hai Tran Vo Dai, Pa-
vol Krajč, stredný rad zľava Michal Tomeček (tréner), Peter 
Petriľák, Daniel Krempaský, Martin Bača, Sebastián Majer, 
Adam Zemjanek, Petronela Sušienková, Oliver Zakopjan, 
Marko Regec, dolný rad zľava Adam Jahoda, René Svitana 
(kapitán tímu), Nicolas Skokan, Milan Mekel tajomník klu-
bu), Ladislav Kalasz (predseda klubu). 


