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Sloboda, ktorá prišla
ped 70 rokmi 

Kadetky štvrté
na M SR

Funkčné a zdravé
výrobky z Prolenu

Zuzanou Šedivou,
odborníčkou na cestovný ruch

Výzvy sa týkajú 
rozvoja Popradu

70. výročie ukončenia 2. svetovej 
vojny si v mestách a obciach okre-
sov Poprad a Kežmarok pripomenú 
pietnymi spomienkami. Slávnostné 
akty kladenia vencov k výročiu ví-
ťazstva nad fašizmom sa uskutočnia 
dnes, 6. mája o  11.30 h  v  Liptov-
skej Tepličke, vo štvrtok 7. mája 
v  Kežmarku na hradnom nádvorí 
o 11.30 h, v Poprade o 13. h (veniec 
položia aj pri druhom pamätníku), 
v Starom Smokovci o 13. h, vo Svite 
o 13.30 h, vo Veľkej Lomnici o 15. 
h, v Batizovciach o 16.30 h, v Hra-
novnici a Gerlachove o 18. h, v Spiš-
skom Bystrom o  18.30 h  a  v  so-
botu 9. mája  o  15. h  vo Vernári 
. Zároveň sa 90 účastníkov zo Zák- 
ladných organizácií Slovenského 
zväzu protifašistických bojovníkov 
Poprad a Kežmarok zúčastní v pia-
tok 8. mája na centrálnych osla-
vách v Liptovskom Mikuláši.   (pkr)

70. výročie 
oslobodenia

Zvýšený dohľad polície v cestnej 
premávke zažili vodiči vo štvrtok 
30. apríla. A zopakuje sa to aj ďal-
ší predsviatočný deň, 7. mája 2015. 
Policajti budú všade tam, kde je 
možné predpokladať zhustenú pre-
mávku. Kontroly budú zamerané 
najmä na dodržiavanie zákazu poží-
vania alkoholu a iných návykových 
látok taktiež rýchlosť, spôsob jazdy 
a dodržiavanie povinností vodiča. 
Zopakovať svoje povinnosti by si 
však mali aj chodci a nemali zabud-
núť na reflexné prvky,  cyklisti na 
ochranné prilby a odev.          (pkr)

Viac policajtov na ceste 

Prezídium Policajného zboru tak 
ako počas 1. mája aj  8. 5. povoľuje 
všeobecnú výnimku pre všetky nák- 
ladné vozidlá z  § 140 odsek 3  zá-
kona o cestnej premávke. Výnimka 
platí pre všetky nákladné vozidlá 
na diaľniciach, rýchlostných ces-
tách, cestách I. triedy a na cestách 
pre medzinárodnú premávku, pri-
chádzajúce na územie Slovenskej 
republiky zo susedných štátov, kto-
rých cieľ cesty (napríklad stanoviš-
te vozidla alebo miesto vykládky) 
je na území Slovenskej republiky. 
Avšak ak si to bezpečnosť a plynu-
losť cestnej premávky vyžiada, po-
licajt bude aj napriek tejto výnimke 
oprávnený zakázať vodičovi jazdu 
na nevyhnutne potrebný čas, alebo 
mu prikázať smer jazdy. 

Podľa zákona majú nákladné 
vozidlá v  dni pracovného pokoja 
zákaz jazdy na určených cestách. 
Polícia preto vyšla v ústrety vodi-
čom nákladných vozidiel a povolila 
výnimku na ich dojazd na územie 
Slovenska.

Výnimka pre vodičov
Prvomájové retro oslavy v Smo-

kovci si každoročne nachádzajú 
svojich prívržencov. Nebolo tomu 
inak ani tento piatok, kedy sa pár 
stovák ľudí zúčastnilo prvomájové-
ho sprievodu a pred tribúnou si za-
mávali mávadlami a vlajkami z čias 
minulých. 

Sprievod odštartovala nostal-
gická jazda automobilových vete-
ránov. Nechýbali Wartburgy, Ško-
dovky, motorky a iné skvosty, ktoré 
ich majitelia, ako sami hovoria, 
„vytiahli prevetrať“ z garáži a práve 
tie pútali veľkú pozornosť malých, 
ale aj tých skôr narodených obdivo-

vateľov.  Pred hlavnou tribúnou sa 
predstavili aj hostia z Čiech, ktorí 
sa prvomájových osláv pravidelne 
zúčastňujú s povinnou výzdobou. 
Nechýbali pionierky, funkcionári 
KSČ, milicionári, príslušníci VB, 
zástupcovia robotníckej triedy či 
dovolenkári, ktorí pricestovali na 
týždenný pobyt Revolučného od-
borového hnutia (ROH). 

Oslavy sa niesli v  spomienko-
vom duchu za vyhrávania známych 
„hitov“ -  Piesne šťastných detí, 
Internacionály a  iných, ktoré si 
však dodnes všetci pamätali a vy-
spevovali. Boli to predsa len zná-

me piesne, ktoré poznali, či chceli, 
alebo nie všetci. „Je to prvomájový 
sprievod, ale netreba za tým hľadať 
žiaden politický podtón. Ide čiste 
o  recesiu, zábavu a  spomienkový 
návrat do minulosti. Tento rok nám 
počasie nevyšlo, je chladnejšie, ale 
napriek tomu ľudia prišli a organi-
zovanie tohto podujatia má zmysel. 
Našli sme staré heslá, zástavy a to 
nás podnietilo urobiť prvomájové 
oslavy. Bola by škoda, keby sa takéto 
skvosty zničili, stratili a upadli na-
vždy do zabudnutia,“  uviedol Igor 
Sedlár, spoluorganizátor retro 1. 
mája.  (pkr)

Prvomájové oslavy v retroštýle

O majstrovi
Slovenska
rozhodli nájazdy
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Zuzana Šedivá absolvovala Fa-
kultu cestovného ruchu a  spoloč-
ného stravovania Vysokej školy 
ekonomickej v  Bratislave, tridsať 
rokov pracovala v rôznych vedúcich 
pozíciách v  tatranských hoteloch 
a spolupracovala aj pri založení pro-
fesijného združenia Zväzu hotelov 
a reštaurácií SR i Združenia cestov-
ného ruchu vo Vysokých Tatrách 
(ZRC). Odborníci vravia, že o ces-
tovnom ruchu vie na Slovensku viac 
ako ona len málokto.

Hoci sa stále nevieme predať, 
máme vraj veľké šťastie, pretože 
Tatry vždy prilákajú návštevníkov. 
Prezentujú sa najmä tí, ktorí majú 
na marketing peniaze a ostatní za-
tiaľ ostávajú bokom. Tak to je v Po-
prade, aj v Tatrách. Aj preto Zväz 
hotelov chystá 12. - 13. mája v Bra-
tislave podujatie s názvom Kto nám 
ujedá z  rezňa? „Chceme nakresliť 
rezeň a rozporcovať ho na náklady, 
ktoré každý podnikateľ musí zaplatiť. 

Na konci by nám mala 
ostať len ohlodaná kosť 
a  podnikateľ s  prázdny-
mi vreckami. Psychológia 
definuje, aké opatrenia 
zo strany štátu vedú ľudí 
do tieňovej ekonomiky. 
Mnohé legislatívne opat-
renia sú už jednoducho 
neznesiteľné, tak ťažko 
akceptovateľné, že ľudia 
radšej volia cestu, ktorú 
nemožno považovať za správnu, hoci 
funguje a pohybujú sa za hranicou 
zákona.“ 

19. mája tiež spolu s  kolegami 
chystá vzdelávací seminár s témami 
ako využiť sociálne siete pre akti-
vizáciu predaja, alebo ako by mala 
vyzerať cenotvorba poskytovateľa 
ubytovacích a stravovacích služieb. 
„Uvidíme, kto a koľko z členov prí-
de a aký to bude mať pre nich výz-
nam. Veď ich je vyše 180. Pri vzniku 
Oblastnej organizácie CR Región 

Vysoké Tatry malých 
podnikateľov za členov 
nechceli, preto ich tam 
zastupuje ZCR ako jeden 
člen. Aj váha zodpove-
dá jednému hlasu. Do 
OOCR vkladajú členo-
via svoje financie a do-
stanú späť financie ma-
ximálne vo výške 90 % 
sumy, ktorú samosprávy 
vyzbierali daňou za uby-

tovanie. Koľko môže investovať také 
ZCR? Nula. Prsty silnejších zasiahli 
a  lokálne združenia nie sú poňaté 
v  zákone ako oprávnená osoba na 
prijímanie dotácie.“ 

Veľký podnikateľský subjekt má 
byť podľa Z. Šedivej v regióne no-
siteľom inovácií, vzorom v kvalite 
poskytovaných služieb i  vo vzde-
lávaní zamestnancov. Má pomáhať 
tvoriť konkurenčné, nie likvidačné 
podnikateľské prostredie. Občania 
by mali mať právo a šancu vyjadro-

vať sa k vzniku nových ubytovacích, 
obchodných či stravovacích zaria-
dení. V Rakúsku a v Nemecku, ak 
niekto v obci plánuje postaviť ďalšie 
ubytovacie zariadenie, vyjadruje sa 
k tomu ZCR. Posudzuje, či je ešte 
vôbec dostatočný dopyt na to, aby 
sa ďalší subjekt uživil. Obec je po-
vinná chrániť svojich podnikateľov 
a vytvárať im podmienky pre efek-
tívne podnikanie. Pomáha s  rek- 
lamou i  propagáciou, aj rôznymi 
finančnými nástrojmi. Napríklad, 
keď potrebuje pokryť nejakú služ-
bu, nevyrubí jej poskytovateľovi 
najvyššiu daň z  pozemku alebo 
predajného priestoru, ale pristu-
puje ku každému individuálne. 
A aj legislatíva im otvára priestor. 
„V niečom sa naše samosprávy boja 
viac ako treba, no ani naše zákony 
im nedávajú dostatok možností roz-
hodovať o  svojom bytí či nebytí,“ 
spresnila. 

Pokračovanie na 7. strane

Nič nie je
nemožné,
keď sa chce...
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Hlavnými témami pracovného 
stretnutia Petra Chudíka, predsedu 
PSK s primátorom Popradu Jozefom 
Švagerkom a viceprimátormi Popra-
du boli výstavba nového kruhového 
objazdu pri nákupnom centre Billa, 
rekonštrukcia Podtatranského mú-
zea a ďalšie témy.  Str. 2

O  niekoľko dní si pripome-
nieme 70. výročie oslobodenia 
a  ukončenia 2. sv. vojny. Kon-
com januára 1945 zavítala slo-
boda aj pod Tatry. Mestá a  obce 
okresov Poprad a  Kežmarok boli 
oslobodené v  poslednom januá- 
rovom týždni v roku 1945.  Str. 4

Podniková predajňa Chemosvit 
Fibrochem, a. s., má svoje sídlo 
v  Spolcentre vo Svite. Pri jej náv-
števe vás určite zaujme široký sor-
timent termobielizne a  termopo-
nožiek z vlákna tretieho tisícročia 
– z polypropylénového vlákna Pro-
len®.  Str. 5

Družstvo kadetiek BAM Pop- 
rad odohralo posledný aprílový ví-
kend v  Leviciach záverečný turnaj 
o titul majsteriek Slovenska v basket-
bale.   Str. 11
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V pondelok minulého týžd-
ňa navštívil Poprad predseda 
Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) Peter Chudík. 
Hlavnými témami pracovné-
ho stretnutia s  primátorom 
Jozefom Švagerkom a  vice-
primátormi Igorom Wzošom 
a Pavlom Gašperom boli vý-
stavba nového kruhového 
objazdu pri nákupnom cen-
tre Billa, rekonštrukcia Pod-
tatranského múzea a  príp- 
rava priestorov pre hrobku 
germánskeho kniežaťa, bu-
dúcnosť telocvične na Fran-
cisciho ulici, ale aj moderni-
zácia študentského domova  
a ďalšie témy. 

„Sú to rôzne výzvy, týkajú-
ceho sa hlavne rozvoja nášho 
mesta. Kruhová križovatka 
je v súčasnosti v štádiu rieše-
nia. Pozreli sme si spomínané 
stavby a uvidíme, v akom sú 
štádiu,“ povedal primátor 
mesta Poprad. Prešovský sa-
mosprávny kraj mal v  Pop- 
rade kanceláriu, ktorá je  
v súčasnosti nefunkčná. „Na 
základe dlhodobej spolupráce 
s mestom Poprad je predpok- 
lad, aby sme tieto veci dali 
dokopy. Samozrejme, budeme 
hľadať možnosti realizácie no-
vých projektov, ako je výstavba 
nového kruhového objazdu. 
Zaujíma ma aj súčasný stav 
Gymnázia na Kukučínovej 
ulici. Osobne si myslím, že 
aj napriek tomu, že sa zatiaľ 
o tom veľa nehovorí, je veľký 
unikát kniežacej hrobky v Pod-

tatranskom múzeu, na ktoré sa 
peniaze nájdu. Po dokončení 
prestavby bude dôležité, aby 
sa to vedelo aj patrične predať, 
čo bude výzva pre oblastnú  
a krajskú organizáciu cestov-
ného ruchu,“ povedal Peter 
Chudík. 

Ďalšími témami spoloč-
ných rozhovorov bolo vyso-
koškolské a vedecké centrum 
v  Poprade, premenovanie 
Podtatranskej knižnice na 
Knižnicu Romualda Hadbav-
ného, zmeny v  prímestskej 
hromadnej doprave, ktoré 
sa zatiaľ nepredpoklada-
jú a  súčasný stav Domova 
mládeže na Karpatskej ulici, 
ktorý si vyžaduje okamžité 
riešenie havarijného stavu. 

Domov mládeže slúži stre-
doškolákom a  vysokoškolá-
kom nielen z  Popradu, ale  
i širšieho okolia. Jeho kapaci-
ta je 250 lôžok a okrem uby-
tovania poskytuje celodenné 
stravovacie služby. Ubytova-
nie je poskytované bunkovým 
systémom so sociálnym vy-
bavením každej bunky. Jeho 
každoročné vyťaženie je sto-
percentné a vedenie internátu 
v prípade voľných lôžok ich 
poskytuje vysokoškolákom 
Univerzity Mateja Bela a Ka-
tolíckej univerzite. Budova 
je od roku 1988 v pôvodnom 
stave a  bezpodmienečne si 
vyžaduje opravu a  rekonšt- 
rukciu. Ubytovanie študenta 
v domove mládeže stojí 33 eur 
na mesiac, patrí k najvyšším 

v PSK a napriek stopercent-
nej vyťaženosti vykazuje za 
ostatné roky finančné straty. 
„Žiadosť o opravu a rekonšt- 
rukciu žiadame každoročne 
celých 10 rokov, ale doposiaľ sa 
nenašli finančné zdroje na ich 
realizáciu. V  súčasnosti však 
už ide o havarijný stav a na-
šťastie, pri poslednom odpad-
nutí omietky, sa nikomu nič 
nestalo. Nemávali sme straty 
kým nedošlo k zvýšeniu cien za 
teplo. Internát je napojený na 
centrálny digitálny vykurovací 
systém Dalkie. Na stratách sa 
podieľajú aj staré okná, ktoré 
už dávno nespĺňajú štandard,“ 
povedala Mgr. Mária Kolá-

riková, riaditeľka domova 
mládeže. Vo februári odpadla 
časť omietky, ktorá je v súčas-
nosti provizórne ukotvená 
a  je len otázkou času, kedy 
dôjde k ďalšiemu odpadnutiu. 
„V každom prípade ide o ha-
varijný stav internátu, ktorý 
je nešťastne postavený. Určite 
bude nutná výmena všetkých 
okien a rekonštrukcia fasády. 
Je predpoklad, že na budúci 
rok, po zime, môže znova nie-
čo spadnúť, preto je potrebné 
prioritné hľadanie finančných 
zdrojov na opravu a rekonšt- 
rukciu Domova mládeže,“ 
zhodnotil a prisľúbil pomoc 
Peter Chudík.                  (pks)

Výzvy sa týkajú hlavne rozvoja mesta Poprad
Pri bitke zlomil mužovi 
nohu. 37-ročný Pavol z Vyš-
ných Ružbách ešte v decemb- 
ri 2013  v jednom z bytov 
v obci bezdôvodne fyzicky 
napadol 40-ročného muža. 
Slavomíra sotil na zem a ko-
pal ho do celého tela. Pri 
útoku napadnutý utrpel zlo-
meninu krčka stehnovej kosti 
s predpokladanou dobou lie-
čenia do 6 mesiacov. Vyšet-
rovateľ v Starej Ľubovni začal 
stíhanie pre trestný čin ublí-
ženia na zdraví a útočníkovi 
hrozí trest odňatia slobody na 
dva až päť rokov.
Dopravné nehody. Od za-
čiatku roka do konca apríla 
polícia eviduje 3 749 nehôd, 
o 63 menej ako v rovnakom 
období minulého roka. O ži-
vot prišlo 41 vodičov a spo-
lujazdcov, štyria motocyklisti, 
20 chodcov a dvaja cyklisti 
(spolu 67 usmrtených osôb, 
o 17 menej ako vlani) a ťaž-
ké zranenia utrpelo pri neho-
dách 234 osôb (o 96 menej). 

Celokrajská kontrola. 
V nedeľu popoludní bola na 
teritóriu Krajského riaditeľst- 
va PZ Prešov osobitná kont- 
rola. Zameraná bola na dodr-
žiavanie pravidiel cestnej pre-
mávky vodičmi motocyklov  
a ich spolujazdcami, ako aj 
dodržiavanie zákazu požíva-
nia alkoholu alebo iných ná-
vykových látok vodičmi pred 
alebo počas vedenia vozidla. 
122 policajtov služby doprav-
nej, poriadkovej i železničnej 
polície kontrolovalo aj dodr-
žiavanie ustanovených alebo 
obmedzených rýchlostí jazdy 
vozidiel. Zistili celkom 265 
priestupkov, z ktorých 218 
vyriešili na mieste v bloko-
vom konaní, 38 napomenu-
tím a na príslušný dopravný 
inšpektorát bolo oznámených  
9 priestupkov. Požívanie 
alkoholu pred alebo počas 
jazdy bolo zistené u piatich 
nemotorových účastníkov 
cestnej premávky a u štyroch 
vodičov motorových vozidiel. 
Policajti zadržali 14 vodič-
ských preukazov,  3 osved-
čenia o evidencii vozidla 
a v jednom prípade aj tabuľky 
s evidenčnými číslami.  (pkr)

Nuž, čo už urobíme so slovenským národom?
Po dlhých rokoch som sa 

vybral na už tradičné stava-
nie a ohrávanie májov hlavne 
preto, lebo k nám na predĺ-
žený víkend prišli vnúčatá 
a chceli sme sa pochváliť, že 
aj u nás máme pekné akcie. 
Najmä vnučke sa páčili tan-
ce malých folklóristov v kro-
joch, pretože aj oni tancujú 
v škôlke, hoci také pekné kro-
je vraj nemajú. A ako to už 
býva, deduškovské povinnos-
ti si plnili i ďalší moji bývalí 
spolupracovníci. Svorne, aj 
keď bez piva, pretože vnučky 
nám takéto radovánky neto-
lerujú a vyžadujú si vždy po-
zornosť „celého“ človeka. Veď 
deduško musí odpovedať na 
každú všetečnú otázku vnu-
kov či vnučiek a neustále mať 
oči „na stopkách,“ kedy a kde 
odbehnú. Kým vnúčatá celé 
uchvátené pozorovali dianie 
pred kultúrnym domom, my 
sme si zaspomínali na naše 
prvomájové oslavy. 

Hoci sa nám do sprievodu 

veľmi nechcelo, túto „povin-
nú jazdu,“ keď sme sa chceli 
dobre zabaviť, sme jedno-
ducho absolvovať museli. 
S  transparentami, vlajkami, 
portrétmi vodcov revolúcie 
i  ich nasledovníkov a s má-
vadlami, hlasne oslavujúc So-
vietsky zväz, ďalšie nezmysly, 
a nakoniec prácu, ktorá bola 
v  tom čase povinná. Žiad-
ni príživníci sa netolerovali. 
Pod slovom príživník rozu-
mej darebákov, ktorým sa 
robiť nechcelo! 

Prácu sme mali všetci, 
aj keď sme všetci zarábali 
málo, ale každému to sta-
čilo na slušné prežitie. Veď 
byty, školstvo, zdravotníctvo 
sme mali skutočne zadarmo 
a  platby za bývanie či ne-
návratné pôžičky na stavbu 
rodinných domov, ale aj no-
vomanželské pôžičky, rovna-
ko, ako ceny základných pot- 
ravín boli primerané našim 
zárobkom.   Naše prvomájo-
vé oslavy a pochody pred tzv. 

nežnou boli v podstate vždy 
rovnaké. Pred kultúrnym do-
mom, ale aj kde-kade inde, 
bola umiestnená hlavná 
tribúna s  vedúcimi funk-
cionármi. Tam smeroval ob-
rovský dav žiakov, študentov, 
pracovníkov svitských pod-
nikov, požiarnikov, mili-
cionárov a  ďalších. Všetci 
v  príslušných rovnošatách 
a všetci sme „trpeli“ rovnako 
počas slávnostných príhovo-
rov. V ich približne polovičke 
sa kde-tu vytiahla fľaštička, 
ktorých zásoby boli nevyčer-
pateľné. Tí najmladší kde–tu 
odbehli pre pivko aj pre tých 
starších  a po odpochodovaní 
aj toho posledného „sprie-
vodníka“ sme sa väčšina nás 
mestských (tí z dedín sa po-
náhľali sadiť zemiaky), stretli 
podľa počasia či už v príro-
de, na bagrovisku alebo na 
dvojke, trojke, kolkárni či 
hokejke. Tí mladší už urči-
te ani nevedia, o čom je reč, 
ale my starší si predsa len 

dobre pamätáme. Zabavili 
sme sa aj bez toho, aby nám 
ktosi robil kultúrny či spolo-
čenský program. Všetci spo-
ločne, hlavne veselo a nikto 
nás tam nasilu neposielal. 
Chceli sme byť spolu. Neraz 
sme nemali dosť ani večer 
a celé oddelenia sa vybrali na 
tancovačku. Zábava nemala 
konca–kraja a  z  prvomájo-
vých osláv sme sa spamätáva-
li aj tri dni. 

Spomínajúc sme ale my, se-
niori konštatovali, že časy sa 
menia a tí, ktorí  stáli na tri-
búne, blahosklonne nám má-
vali, alebo pochodovali v pr-
vých radoch prvomájových 
sprievodov a  najviac vykri-
kovali, prešli do prvých lavíc 
kostolov. Tí šťastnejší sa stali 
prvými v  súkromných fir-
mách, tí menej šťastní a hlav-
ne starší, sú zase v  prvých 
šíkoch na úradoch práce, so 
žobračenkami v rukách. No 
to naše prvenstvo nám stále 
zostáva. 

My, Slováci, zrejme v sna- 
he prežiť, sme obdarení  
schopnosťou prispôsobiť 
sa každej dobe a  každému. 
Heslo Česť práci sa dnes ne-
nosí, napriek jeho významu, 
ktorý má v  čase obrovskej 
nezamestnanosti oveľa hlb-
ší význam, ako v  predchá-
dzajúcom režime. Ako sme 
ale konštatovali, nevieme 
pochopiť našich mladých, 
že sú spokojní s  vysťahova-
lectvom, s  nízkymi platmi, 
bez reptania nechávajú svoje 
mladé rodiny napospas času 
a svoj názor na nezamestna-
nosť a vykorisťovanie pánov 
podnikateľov a vlády nevedia 
zakričať poriadne nahlas ani 
na 1. mája. Hoci celá Európa, 
ale aj svet, svoj nesúhlas dáva 
najavo protestmi a  demon-
štráciami, Slováci sú zrejme 
úplne imúnni a k obrane svo-
jich práv ich nerozhýbali ani 
Gorila či výsmech našej vlá-
dy v kauze Váhostav. Nuž, čo 
už s takým národom?  (šry)

Riga je kultúrnym centrom 
Pobaltia. Je to mesto, kde si 
dáte výborné hlavné jedlo so 
šalátom za 1,25 eur a o dve 
ulice sŕkate pivo za 4,50 eur. 
Ošumelý trh pri železničnej 
stanici žiari krásnou zeleni-
nou, ovocím a vonia narcis-
mi. Predavači hovoria len po 
rusky a po každom dni po 
nich ostane absolútne čisto. 
S trhmi na juhu Európy na-
ozaj neporovnateľné. Z tro-
lejbusu vyskakujete rovno 
na cestu a vo vlaku sa vám 
môže stať, že v chodbičke 
pri dverách budete spolu so 
sprievodcom preskakovať na 
mol opitého mladíka. Lotyši 
sú národ, ktorý drží rekord 
o najviac opitého človeka, 
v nemocnici mu namerali de-
väť promile. Ale je to národ, 
ktorý oveľa viac a častejšie 
ako je európsky priemer, 
chodieva na koncerty, do 
divadla, múzeí a kina, viac 
číta, navštevuje knižnice. Sú 
tu časti, kde je večer veľmi 
ponurá atmosféra. V ošume-
lých uliciach domov s opadá-
vajúcou fasádou a rozpadnu-
tými balkónmi svieti možno 
každé siedme okno, stret-
nete len podivínov, väčšinou 
so zjavne kladným vzťahom 
k alkoholu. Hľadali sme aj 
hotel Latvia, v ktorom sa odo-
hráva jedno z detektívnych 
dobrodružstiev môjho obľú-
beného švédskeho detektíva 
Kurta Wallandera, no dnes je 
z neho luxusný západniarsky 
Radisson Blue, jeden zo šty-
roch v meste. V uliciach je 
pre našinca extrémne veľa 
„volvíkov“ a turistickí sprie-
vodcovia varujú pred kráska-
mi, ktoré vás v meste vyzvú, 
aby ste ich pozvali na drink, 
ktorý zrazu stojí 700 eur 
a predajcami sú statní po-
baltskí junáci. Zaujímavo sa 
prerod v meste odzrkadľuje 
v časti zvanej Getto. Krásne 
ponuré tehlové haly skladov 
sa počas druhej svetovej 
vojny stali miestom utrpenia 
desaťtisícov Židov. Práve 
tu popravili tisíce Čechov 
a Slovákov, ktorých priviezli 
z Terezína. Nájdete tu ich 
fotografie i dlhokánsku stenu 
s menami všetkých obetí. Pri 
prechádzke uličkou, obohna-
nou ostnatých drôtom, v kto-
rej títo ľudia žili, mrazí. Práve 
toto miesto však zažíva svo-
ju obrodu a stalo sa umelec-
kým srdcom Rigy. Kaviarne, 
galérie, reštaurácie. Atmos- 
férou nabitý priestor vás za-
mestná, aj keď len tak sedíte 
na lavičke a pozeráte sa na 
rieku Daugava, rieku osudu.    

Riga je krásna ako Fénix 
vstávajúci zo sovietskeho 
prachu. O tých časoch vra-
via ako o Soviet times a sú 
veľmi hrdí, že už píšu vlast-
nú históriu. Vojen totiž zažili 
viac než dosť a možno preto 
je dnes v senior manažér-
skych funkciách takmer 50 % 
žien a i prezidentom je žena. 
Možno preto je mesto plné 
kvetov, stromov a zaujíma-
vých sôch, ktoré zobrazujú 
rôzne míľniky, osobnos-
ti a situácie, ktorým ľudia, 
žijúci v tomto meste čelili. 
A možno preto  celé centrum 
žiari čistotou a na zemi ne-
nájdete jediný špak.   (pvč)
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SPRAVODAJSTVO

Talenty na Spišskom hrade

Botanická záhrada otvára brány

Zbúrajú objekty azylového bývania

Vyrozumievací systém Florián Záchranári 
v akcii

V Batizovciach uviedli 
do prevádzky vyrozumie-
vací systém Florián, ktorý 
umožní urýchlene informo-
vať občanov e-mailom ale-
bo sms o pripravovaných 
udalostiach v obci, prí-
padne o nepredvídaných 
situáciách. K informáciám 
tak môžu mať prístup aj 
občania, ktorým pracovná 
zaneprázdnenosť neu-

možňuje zachytiť potrebné 
oznamy prostredníctvom 
miestneho rozhlasu či káb-
lovej televízie. Zasielanie 
informácií prostredníctvom 
systému Florián je zadar-
mo. Občanom, ktorí majú 
záujem dostávať informá-
cie z obce na e-mail alebo 
mobilný telefón, stačí vypl-
niť žiadosť a doručiť ju na 
obecný úrad.

Hudobné skupiny, folklórne súbory, tanečné zoskupenia, 
šermiari, speváci či kaukliarskeho umenia zo Spiša môžu 
počas leta vystúpiť na Spišskom hrade. Pre lokálnych umel-
cov bude vyhradená počas letných prázdnin na vystúpenie-
hodina víkendového popoludnia. Kto sa chce prezentovať 
na jedinom hrade na Slovensku, zapísanom do svetového 
dedičstva UNESCO, môže do 30. mája poslať prihlášku 
Spišskému múzeu v Levoči. Potrebné je v nej uviesť meno, 
umelecký odbor, orientačný vek účinkujúcich, cieľovú sku-
pinu predstavenia, kontakt na zodpovednú osobu, príp. 
web stránku. Podmienkou je preukázateľná reviazanosť 
s regiónom. Bližšie informácie na t. č. 053/ 4511 27 86. 

Poslanci  Mestského 
zastupiteľstva v Poprade 
schválili finančné prostried-
ky vo výške 110 tisíc eur na 
asanáciu objektov bývalé-
ho azylového bývania. „Ide  
o objekty na Levočskej ulici 
a takisto v Spišskej Sobote 
pri  tréningovom športovom 
ihrisku. Sú  to dve poscho-
dové unimobunky a je nevy-
hnutné  ich zbúrať, pretože 
sa  tam  začínajú  zdržiavať 
rôzne  indivíduá. Ak  by  sa 
tam niečo  stalo, mesto by 
muselo  znášať  následky,” 
uviedol Emil Kostelničák, 

vedúci organizačného od-
boru Mestského úradu  
v Poprade.

Asanácia objektov bý-
valého azylového bývania 
v Spišskej Sobote je nevy-
hnutná aj pre pokračovanie 
výstavby Národného trénin-
gového centra Slovenského 
futbalového zväzu. Bývalí 
nájomníci azylového býva-
nia z oboch lokalít našli už 
koncom uplynulého roka 
strechu nad hlavou v novo-
postavených sociálnych by-
toch nižšieho štandardu na 
Levočskej ulici.

Jubilejnou MISS je Lujza Straková
Súťaž MISS Slovensko dos- 

pela tohto roku do jubilej-
ného, 20. ročníka tejto pre-
stížnej súťaže krásy u  nás. 
Finálový večer sa konal tra-
dične v bratislavskej Incheba 
Expo Arene a diváci ho mali 
možnosť vidieť v  priamom 
televíznom prenose. Bola 
to veľkolepá fashion show, 
v ktorej predviedlo 12 fina-
listiek z  celého Slovenska 
množstvo stylingov a mode-
lov, vačšinou od slovenskych 
módnych návrhárov Jána 
Jurčenka, Marcela Holubca či 
Michala Kovačika. Nechýba-
la promenáda v plavkách od 
módnej návrhárky Veroniky 
Lokajčikovej a firmy Fashion 
Island, ktora obliekla do pla-
viek aj finalistky Českej MISS 
2015. Tohto roku sa vrátil 
aj rozhovor s  moderátorom 
večera, ktorým bol populár-
ny Ján Kraus, český herec, 
známy z  talkshow Uvolnete 
se, prosim. MISS Slovensko 
moderoval aj v  roku 2009  
a „preslávil“ ho pád uprostred 

pódia na súťaži krásy. Zaují-
mavosťou tohto ročnika bolo, 
že okrem hlavnej poroty roz-
hodovalo o dvadsiatej MISS 
Slovensko aj jej doterajších 19 
víťaziek súťaže. Tie mali spo-
ločný jeden hlas, ktorý sa pri-
počital k hlasom hlavnej po-
roty, v ktorej usadli riaditeľka 
súťaže Karolina Chomiste-
ková, ktorá ju vyhrala v roku 
2013 a  prebojovala sa do 
TOP 15 na MISS World 2013, 
Katarína Patvarošová, šéfre-
daktorka časopisu EVA, hu-
morista a herec Milan Lasica, 
spevák českej rockovej kapely 
Kabát Josef Vojtek, spevák 
Peter Nagy, riaditeľ televízie 
JOJ Marcel Grega, módny ná-
vrhár Boris Hanečka a Tierry 
Favre z  futbalovej UEFA.V 
programe vystúpila aj Mária 
Čirová, ktorá svoju pieseň za-
spievala priamo zo sedla krás-
neho bieleho koňa, s ktorým 
na pódium takmer pricvála-
la. A kto si nasadil jubilejnú, 
dvadsiatu korunku sloven-
skej kráľovnej krásy  ? Novou 

MISS Slovensko 2015 sa stala 
20-ročná študentka andrago-
giky Unniverzity Mateja Bela 
LUJZA STRAKOVÁ z  Ban-
skej Bystrice. Stala sa aj MISS 
sympatia a po piatich rokoch 
sa zhodla porota aj s divákmi 
a  MISS GOSH. Lujzu čaká 
reprezentácia Slovenska na 
MISS WORLD 2015. Doho-
vorí sa anglicky, rusky a ne-
mecky a splnila si aj iný sen, 
má svoj kozmetický salón.  
1. vicemiss Slovenska bola 
korunovaná 19-ročná ma-
turantka Barbora Bakošová 
z Bratislavy (favoritka našho 
fotografa), ktorá pocestuje 
na MISS INTERNATIONAL 
2015 a 2. vicemiss bola zvo-
lená Petra Denková, 21-roč-
ná študentka z  Uhorského 
v  okrese Banská Bystrica. 
Mesto Poprad reprezentovala 
Nicole Naelová a aj keď nevy-
hrala, určite zaujala. Nicole je 
ešte stále do 12. júna úradujú-
cou MISS Spiša, kedy odovzdá 
korunku svojej nástupkyni. 

 Text a foto Jozef Mašlej

Telesné pozostatky pod 
Končitým vrchom. Českí 
turisti, ktorí smerovali 30. ap- 
ríla po modro značenom tu-
ristickom chodníku z Iľanova 
na Poludnicu v N. Tatrách, 
oznámili Horskej záchrannej 
službe nájdenie telesných 
pozostatkov pod Končitým vr-
chom. Na miesto nálezu odišli 
príslušníci PZ SR v sprievode 
záchranára HZS a o súčin-
nosť bola požiadaná Letka 
Ministerstva vnútra SR. Z vr- 
tuľníka boli vysadení ďalší 
dvaja záchranári HZS, spo-
ločne pozostatky muža naba-
lili a pripravili na transport vr-
tuľníkom do Iľanova, kde boli 
odovzdané pohrebnej službe. 
 (pkr)

Obnoviteľné zdroje energie, 
fotovoltika a solárne panely, 
tepelné čerpadlá, TUV, izo-
lácie, zatepľovanie a ďalšie 
energetické riešenia predsta-
via odborníci na konferencii 
spojenej s výstavou 13. mája 
2015 v hoteli Tatra v Poprade. 
Podujatie bude trvať od 10.  
do 15. h a po jeho skončení je 
pre záujemcov naplánovaná 
exkurzia vo firme Tatramat, 
ohrievače vody s. r. o.

CARLEX Slovakia s. r. o. 
v spolupráci s POINT n. o., 
Energetickým klastrom Pre-
šovského kraja a čestným 
hosťom z Poľskej republiky 
- Podkarpatským klastrom 
pre obnoviteľné zdroje ener-
gie pozývajú odbornú a ši-
rokú verejnosť na toto jedi-
nečné podujatie, ktorého sa 
zúčastnia slovenskí a poľ-
skí vystavovatelia. Okrem 
profesionálnych prednášok 
a poradenstva v oblasti ener-
getiky sa na podujatí mô-
žete zoznámiť s najnovšími 
techológiami z fotovoltiky, 
tepelených čerpadiel alebo 
zatepľovania. 

Deň energetickej efektív-
nosti otvorí o 10. h  Mgr.Jana 
Szidorová a Ing.Soňa Kožá-
rová (POINT, n.o.), o 10. 30 
h je na programe Úvod do 
problematiky obnoviteľných 
zdrojov energií (Ing. Alexan-
der Tokarčík), o 11. h Apliko-
vané technológie tepelných 
čerpadiel (Ing. Adam Bres-
tovský), o 12.15 h Fotovoltika 
a solárne panely (zástupca 
firmy Thermo/Solar Žiar s. 
r. o.), o 13. h Podpora pre 
rozvoj obnoviteľných zdrojov 
energie v regióne Podkarpat-
skej (Wisz Grzegorz, Podkar-
packi Cluster pre obnoviteľ-
né zdroje energie), o 13.45 
h Energetická efektívnosť pri 
zatepľovaní zvnútra

(Ján Pahut, CARLEX SLO-
VAKIA a Ing. Dušan Kiseľ, 
K-TEST). Na záver budú 
účastníkom odovzdané cer-
tifikáty.

Cieľom podujatia je zvýše-
nie povedomia širokej verej-
nosti, firiem a rôznych inšti-
túcií o problematike energe-
tickej efektívnosti a ponúka 
konkrétnych riešení v oblasti 
úspor energie.

Vstup pre účastníkov je 
bezplatný. (pkr)

Deň 
energetickej 
efektívnosti 

Zľava: druhá vicemiss Petra Denková z Uhorského, MISS Slovensko 2015 Lujza Straková  
z Banskej Bystrice a prvá vicemiss Barbora Bakošová z Bratislavy.

Vzácna tatranská kvetena bude po zime opätovne prí-
stupná verejnosti v Expozícii tatranskej prírody Štátnych 
lesov TANAPu v Tatranskej Lomnici od piatku 8. mája. 
Turisti budú mať možnosť vidieť vzácne druhy tatranskej 
flóry bez toho, aby museli vystúpiť do vysokohorského 
prostredia. Aj v tomto roku sa v botanickej záhrade pred-
stavia takmer tri stovky bylín a drevín, počnúc rastlinstvom 
podhorských lúk, cez lesný podrast, až po vegetáciu alpín-
skeho a subniválneho stupňa. Rozmiestnené sú na plo-
che takmer tri hektáre v ôsmich vápencových a žulových 
alpíniách a mokradiach. Novinkou v botanickej záhrade je  
v tohtoročnej sezóne turistický chodník, vedúci cez ko-
sodrevinu. Je dlhý približne tridsať metrov a tiahne sa žulo-
vým alpíniom popri jazierku.                                       (red, lbd)

V piatok 1. mája Tatranská 
Kométa svojou nostalgickou 
jazdou odštartovala letnú tu-
ristickú sezónu 2015 a odviez-
la prvých návštevníkov do Vy- 
sokých Tatier. Vyzdobená  má-
vadlami, vlajkami a karafiátmi 
sa vydala symbolicky podporiť 
prvomájový sprievod v Smo-
kovci. „Ide o tradičné podujatie, 
ktoré pripravuje Veterán klub 

železníc niekoľko rokov. Pri 
tejto príležitosti je Tatranská 
Kométa  patrične vyzdobená,“ 
povedal Ján Sabaka z Veterán 
klubu. Staručká Kométa bola 
vypravená v  piatok ráno zo 
stanice v Poprade. Cestu sprí-
jemňoval strojvedúci Jaros- 
lav Vančo s verklíkom, ktorý 
neúnavne vyhrával svoje me-
lódie stále dookola. Napriek 

Tatranská Kométa otvorila sezónu
tomu, že celá súprava  má už 
viac ako 100 rokov, je v skve-
lej forme. Podľa Jána Sabaku 
Kométa dnes jazdí svojich 
poctivých 30 km/h, kedysi 
chodila aj viac a  práve pre-
to sa volala Kométa. „Ľudia 
majú o nostalgickú jazdu stá-
le záujem, čo nás teší. Oproti 
minulému roku sme museli 
jazdy zredukovať, pretože všet-
ci to robíme vo svojom voľnom 
čase a každá druhá nedeľa sa 
zdá optimálna,“ objasnil Ján 
Sabaka. 

Tatranská Kométa bude po-
čas letnej sezóny premávať kaž-
dú druhú nedeľu, grafikon jázd 
si záujemcovia nájdu na strán-
ke www.tatranskakometa.sk. 
Trasa je rozdelená do dvoch 
trás Poprad –  Starý Smoko-
vec a Starý Smokovec – Tat-
ranská Lomnica. Každý úsek 
stojí pre dospelú osobu 3 eur 
a  pre deti, žiakov, študentov 
a  seniorov 1,50 eur. Deti do 
šesť rokov majú vstup zdarma. 
 (pks)
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Oslobodenie okresu Kežmarok 

Sloboda, ktorá prišla pred 70 rokmi
O niekoľko dní si pripomenieme 70. výročie oslobodenia 

a ukončenia 2. svetovej vojny. Koncom januára 1945 zavítala 
sloboda aj pod Vysoké Tatry. Mestá a obce okresov Poprad 
a Kežmarok boli oslobodené v poslednom januárovom týždni 
v roku 1945. Zo severovýchodu, od Starej Ľubovne, vstúpili na 
územie okresu Kežmarok divízie 107. streleckého zboru gen-
por. D. V. Gordejeva, ktorý bol začlenený do 1. gardovej armá-
dy genpor. A. A. Grečka. Zbor postupoval od Plavča smerom 
na Spišskú Starú Ves. Veľké boje sa odohrali najmä v oblasti 
Spišskej Magury. Od Starej Ľubovne smerom na Podolínec 
a Spišskú Belú postupoval 320. gardový strelecký pluk 129. 
streleckej divízie, ktorému velil mjr. A. P. Fokin. Ako prvá obec 
okresu Kežmarok bol 26. januára 1945 okolo 18. h oslobodený 
Toporec. Ostatnú časť okresu Kežmarok a okres Poprad oslo-
bodili vojská 18. armády genpor. A. J. Gastiloviča, v zostave 
ktorej bojoval aj 1. československý armádny zbor v ZSSR pod 
velením brig. gen. L. Svobodu. Vojská tejto armády postupovali 
od Levoče a Spišskej Novej Vsi. Jeden prúd smeroval na Kež-
marok a druhý na Poprad.

Prístupy do údolia Pop- 
radu nepriateľ silne opevnil 
a úporne bránil i nasadením 
dosť silného delostrelectva. 
25. januára 1945 vytlačili 
útvary 107. streleckého zboru 
nepriateľa z obranných pos- 
tavení pri Kamienke v smere 
Veľký Lipník a z obranných 
postavení, posilnených samo-
hybnými delami pri Lomnič-
ke v  smere Podolínec. Tým 
si uvoľnili dôležité smery 
pre oslobodenie prvých obcí 
a miest okresu Kežmarok zo 
severovýchodu. Jeden viedol 
severným úpätím Spišskej 
Magury na Spišskú Starú Ves 
a Nowy Targ, druhý údolím 
rieky Poprad k  Spišskej Be-
lej. Pri rýchlej zmene situácie 
na fronte sa 21. januára 1945 
v Kežmarku uskutočnila dru-
há vlna evakuácie všetkých 
obyvateľov nemeckej národ-
nosti. Žiakov nemeckých škôl 
nacisti naložili aj s učiteľmi 
na autá a odviezli do Nemec-
ka. Vyvezený bol aj mestský 
archív a mestská pokladnica. 
Začiatkom januára 1945 bola 
zastavená výroba vo Weino-
vej textilnej továrni a jej ma-
jitelia i majstri tiež evakuova-
li. Bol vydaný rozkaz na de-
montáž strojového zariade-
nia a pripravoval sa aj odvoz 
strojov, surovín a výrobkov. 
Časť výrobkov sa Nemcom 
podarilo odviezť, ale ďalším 
škodám zabránili členovia 

ilegálneho hnutia. Do pod-
zemných kanálov ukryli tex-
tilný tovar, potraviny, dôležité 
súčasti strojového zariadenia, 
náradia a  pokladňu. Plány 
nacistov na obranu Kežmar-
ku sa stali nereálne. Rýchlym 
postupom frontu a jeho pri-
blížením nebol čas na obranu 
mesta, ale ani na jeho zni-
čenie. V  posledných januá- 
rových dňoch ostali v meste 
iba deštrukčné skupiny, ktoré 
podmínovali mosty cez rieku 
Poprad, železničnú trať, poš-
tu, sklady potravín, kasárne, 
textilnú továreň a ďalšie dô-
ležité objekty. Vďaka zásahu 
niektorých občanov mesta 
a pre krátkosť času, nestihli 
Nemci svoje dielo skazy cel-
kom zavŕšiť. Zničené boli 
iba niektoré sklady, mosty 
a  pošta. Posledné nemecké 
jednotky opustili Kežmarok 
27. januára 1945 popolud-
ní a odišli smerom na Veľkú 
Lomnicu.

27. januára 1945 ráno o 6. 
h prenikla prieskumná hliad-
ka Červenej armády do Spiš-
skej Belej. Za ňou došli do 
mesta ďalší sovietski vojaci 
a po krátkej prestrelke Spiš-
skú Belú oslobodili. V prie-
behu dňa, po oslobodení 
Levoče, začali vojaci 1. čs. ar-
mádneho zboru prenasledo-
vať ustupujúce nepriateľské 
jednotky v smere na Kežma-
rok. Severne nad obcou Rus-

kinovce, na okraji lesa, zaujal 
nepriateľ obranné postavenie 
a kryl prístupy na Kežmarok 
a Huncovce. Československé 
jednotky pokračovali v pos- 
tupe a prenikali ťažkým hor-
ským terénom ďalej na západ. 
Postup bol vo veľkom snehu 
a snehovej fujavici ťažký. Na 
cestách boli zničené všetky 
mosty a naokolo bolo všetko 
zamínované. Všade, kde cesta 
prechádzala lesom, bola zata-
rasená veľkými zásekmi. Od 
nepriateľa vyčistili jednotky 
1. čs. brigády prvé obce a osa-
dy okresu Kežmarok od juho-
východu – Hradisko, Ruski-
novce, Vlkovce a  Tvarožnú. 
Posledné nemecké jednotky 
opustili Kežmarok popoludní 
27. januára 1945 a zničiť stihli 
len niekoľko skladov, mosty 
a poštu. Vo večerných hodi-
nách, okolo 22. h, vstúpili do 
Kežmarku vojaci 3. práporu 
1. čs. samostatnej brigády, 
ktorej veliteľom bol plk. J. Sa-
torie. Spolu s nimi prišli do 
Kežmarku aj vojaci trestného 
oddielu, ktorému velil por. 
T. Bojko a za nimi aj soviet-
ski vojaci a  jednotky soviet-
skeho delostrelectva. 1. čs. 
samostatnú brigádu v tomto 
období podporoval sovietsky 
stíhací protitankový delostre-
lecký pluk a  dve sovietske 
horské mínometné batérie. 
Kežmarok bol po príchode 
československých jednotiek 

takmer vyľudnený. Mesto 
vítalo svojich osloboditeľov 
vyzváňaním zvonov a  nad 
mestským úradom zaviala 
československá zástava. Na 
mnohých domoch sa objavili 
biele zástavy s nápisom Hitler 
kaput. Ešte v ten večer, 27. ja- 
nuára 1945, bola oslobodená 
aj obec Vrbov jednotkami  
3. čs. brigády veliteľa brig. 
gen. K. Klapálka. V priebehu 
noci z 27. na 28. januára 1945 
bol zdolaný odpor nepriateľ-
ských jednotiek nad obcou 
Ruskinovce. 

Jednotky nemeckej 253. 
pešej divízie, delostrelectvo 
a  jednotky 1. maďarskej ar-
mády sa snažili držať úsek 
v smere Veľký Lipník – Spiš-
ská Stará Ves. Chceli tak hlav-
ným silám zabezpečiť uspo-
riadaný ústup na západ. Tieto 
boje pokračovali aj 26. januá- 
ra 1945, kedy sa Nemci pos- 
tavili útočiacim sovietskym 
divíziám ešte raz na silnejší 
odpor na západných brehoch 
Dunajca pri Spišskej Starej 
Vsi. Napriek tomu, že nepria-
teľ sa na ústupových čiarach 
húževnato bránil až silou jed-
ného pluku za podpory de-
lostrelectva, bola v Zamagurí 
26. januára 1945 oslobodená 
Lechnica. V ten istý deň bo-
jové sily 107. streleckého zbo-
ru, podporované kaťušami, 
prekročili československo-
-poľskú hranicu pri Spišskej 

Oslobodenie miest a obcí okresu Kežmarok:
26. januára 1945
Toporec, Holumnica, Bušovce, Jurské, Ihľany, Podhorany, 
Spišská Stará Ves, Matiašovce, Lechnica, Červený Kláštor, Ma-
jere a Lysá nad Dunajcom.
27. januára 1945
Vlkovce, Tvarožná, Hradisko, Vrbov, Ruskinovce, Ľubica, Kež-
marok, Malý Slavkov, Stráne pod Tatrami, Mlynčeky, Rakúsy, 
Strážky, Spišská Belá, Krížová Ves, Slovenská Ves, Výborná, 
Lendak, Vojňany, Osturňa, Veľká Franková, Malá Franková, 
Spišské Hanušovce, Zálesie, Havka, Jezersko a Reľov. 
28. januára 1945
Huncovce, Veľká Lomnica, Stará Lesná, Pikovce, Abrahámov-
ce, Vlková a Žakovce. Marcel Maniak

Pripomeňme si, aké uda-
losti sa v  mrazivých januá-
rových dňoch posledného 
roku vojny v podtatranskom 
regióne udiali, na priebeh 
oslobodenia okresu Poprad, 
vrátane Vysokých Tatier.   Po-
sledné nepriateľské jednotky 
odišli z  Popradu popoludní 
27. januára 1945 a  ustúpili 
smerom na Svit. Boli to časti 
nemeckej 254. pešej divízie 
a  maďarskej 2. náhradnej 
poľnej a 16. pešej divízie. Časť 
maďarských jednotiek ustu-
povala aj smerom na Spišské 
Bystré. Okolo 16. h boli ulice 
mesta ako vymreté, obyvateľ-
stvo sa poskrývalo v  svojich 
domoch. Pohybovali sa tu 
len menšie skupiny nemec-
kých a  maďarských vojakov. 
27. januára 1945 okolo 17. 
h  začali do Popradu prichá-
dzať jednotky nemeckého 
ťažkého delostrelectva – dve 
delostrelecké batérie. Rozo-

stavovali sa pozdĺž námes-
tia. Obyvatelia delostrelcov 
z úkrytov pozorovali a s úz-
kosťou očakávali, čo sa bude 
diať. Asi po hodine však de-
lostrelectvo zrušilo svoje pos- 
tavenie a  dalo sa na ústup 
smerom na Svit. V tento deň 
už celé odpoludnie pracovali 
na území mesta deštrukčné 
jednotky nemeckej armády. 
V  meste zakladali požiare, 
napr. v leteckých kasárňach, na 
píle a inde. Večer okolo 20.30 
h začali prvé explózie. Ustu-
pujúce nemecké vojská nema-
li čas všetko zničiť, pri ústupe 
hlavne rabovali. Zničili most 
nad železnicou na ceste do 
Veľkej, most cez rieku na ceste 
do Spišskej Soboty a čiastočne 
poškodili niektoré budovy. Na 
železničnej stanici vyhodili 
do vzduchu vlak, naložený 
výbušninami. Nemecké deš-
trukčné jednotky mali v pláne 
zničiť ďalšie budovy a civilné 

Starej Vsi v smere na Nowy 
Targ, prekonávajúc silný od-
por nepriateľa na západných 
brehoch Dunajca. 27. januá- 
ra 1945 bola oslobodená 
Spišská Stará Ves, významné 
administratívne a  hospo-
dárske stredisko Zamaguria. 
Tento bojový úspech Červe-
nej armády bol citovaný aj 
v  rozkaze vrchného veliteľa 
maršala Sovietskeho zväzu J. 
V. Stalina, v ktorom vyjadril 
svoje veliteľské poďakova-
nie útvarom za preukázanú 
vynikajúcu bojovú činnosť. 
V Moskve vypálili z 224 diel 
dvadsať oslavných sálv, ako 
hold vojskám, ktoré sa pri-
činili o oslobodenie Spišskej 
Starej Vsi. I keď oblasť Spiš-
skej Magury, v ktorej prebie-
hali ťažké boje, určite nebolo 
možné hodnotiť ako zvlášť 
vojensky dôležitú, neušetrili 
ju nemecké vojská od niče-
nia a drancovania. Vyhodené 
mosty, podmínované cesty 
v horských údoliach, zatara-
sené komunikácie a vykrad-
nuté dediny presne vyznačo-
vali ústupové cesty nemec-
kých vojsk. O  niekoľko dní 
po bojoch prechádzal osadou 
Hágy (dnes Reľov) vojen-
ský dopisovateľ moskovskej 
Pravdy. Od miestnych oby-
vateľov počul, ako tu nacisti 
kradli, ničili a strieľali. Mno-
ho z  miestnych obyvateľov 
radšej odišlo do hôr, alebo 
sa ukrývalo, len aby nepadli 
nacistom do rúk. Obyvatelia 
obcí pod Spišskou Magurou 
žiadali dopisovateľa, aby na 
stránkach Pravdy vyjadril za 
nich poďakovanie Červenej 
armáde. 

28. januára 1945 o 3. h boli 
oslobodené Huncovce a  do 
večera oslobodili vojaci 3. čs. 
brigády v súčinnosti s jednot-
kami Červenej armády Starú 
Lesnú, Novú Lesnú, Smo-
kovce a Tatranskú Polianku. 
1. čs. brigáda sa 28. januára 
1945 po krátkom odpočinku 
sústredila v  oblasti Hunco-
viec a  Veľkej Lomnice. Vo 
večerných hodinách sa spolu 
so 108. gardovým samohyb-
ným delostreleckým plukom, 
ktorého veliteľom bol mjr. P. 
V. Frolov, začala presúvať od 
Huncoviec smerom do Štrby. 

29. januára 1945 navštívil 
Weinovu textilnú továreň 
v  Kežmarku (neskôr Tatra-
ľan) náčelník politického od-
delenia 18. armády genmjr. L. 
I. Brežnev (sovietsky politik, 
v rokoch 1964 -1982 najvyš-
ší predstaviteľ Sovietskeho 
zväzu) spolu so skupinou 
sovietskych dôstojníkov. 
Prezreli si celú továreň a in-
formovali sa, ako sa podarilo 
zachrániť niektoré stroje a čo 
sa bude vo fabrike v najbliž-
šom období robiť. Po skon-
čení návštevy sa Brežnev so 
svojim sprievodom, zástup-
cami mesta a továrne nechal 
na pamiatku vyfotografovať 
pred budovou textilky. Fo-
tografiu vyhotovil dôstojník 
ČA M. M. Levin. Bola to je-
diná fotografia tohto druhu 
v  bývalom Československu. 
Na svojej ceste sa ešte v  ten 
deň genmjr. L. I. Brežnev zas- 
tavil aj v Baťových závodoch 
vo Svite a  v  Štrbe sa stretol 
s veliteľom 1. čs. armádneho 
zboru v  ZSSR brig. gen. L. 
Svobodom. 

Náčelník politického oddelenia 18. armády L. I. Brežnev pred 
Weinovou továrňou v Kežmarku, január 1945.

Oslobodenie okresu Poprad objekty, napr. okresný súd, 
obchodnú akadémiu, všetky 
kostoly, pivovar, múzeum, 
Redutu a ostatné mosty. Zá-
sluhou členov Civilnej pro-
tileteckej ochrany plánovaný 
zámer neuskutočnili. Členo-
via CPO sa dohodli s nemec-
kým veliteľom, že im bude 
dodaný alkohol a  potraviny, 
aby neuskutočnili plánované 
ničenie mesta. Nemcov v byte 
jedného člena CPO pohostili 
jedlom a postupne ich opili. 
Posledná nemecká deštrukč-
ná jednotka odišla z Popradu 
28. januára 1945 okolo 3.15 
h smerom na Svit. V ten istý 
deň o 6.15 h vstúpili do Pop- 
radu v smere od Hozelca prvé 
hliadky Červenej armády. 
Boli to vojaci 2. práporu mjr. 
A. Chalilova z 229. strelecké-
ho pluku 8. streleckej divízie, 
ktorej veliteľom bol plk. N. S. 
Ugrjumov. Od Gánoviec došli 
do Popradu ďalšie jednotky 
streleckého pluku. 

Sovietski protilietadloví delostrelci pri Poprade, 1945.Pokračovanie na 6. strane
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Podniková predajňa Chemosvit Fibrochem 

REGIÓN
Pozvánky

Tým, že je vlákno far-
bené v  hmote, nevznikajú 
žiadne odpadové vody ani 
emisie, to znamená, že vý-
roba polypropylénových 
vlákien nezaťažuje životné 
prostredie, je teda priateľ-
ská k životnému prostrediu. 
Unikátne vlastnosti predur-
čujú Prolen k výrobe spod-
nej bielizne, termobielizne, 
vrchných a športových ode-
vov,  pyžám, ale aj širokého 
sortimentu ponožiek. Pri 
vašom rozhodovaní, najmä 
ak žiadate kvalitu, spojenú 
s  výbornými úžitkovými 
vlastnosťami, by vám mohli 
pomôcť aj certifikáty, ktoré 
sú zárukou spokojnosti kaž-
dého zákazníka. Spoločnosť 
Chemosvit Fibrochem je dr-
žiteľom certifikátu systému 
riadenia kvality ISO 9001 
a  certifikátu systému envi-
ronmentálneho manažér-
stva podľa normy ISO14001. 
Certifikát  ÖKO-TEX® Stan-
dard 100 zaručuje, že poly-
propylénové vlákno Prolen 
spĺňa dôveru k textíliam cez 
kritéria na obsah škodlivín, 
napr. ťažkých kovov, formal-
dehydu, fenolov, arylamí-
nov,....Prolen® tieto kritéria 
spĺňa pre triedu výrobkov I., 
to znamená požiadavky pre 
výrobky pre deti a môžeme 
ho označovať ako „zdravé“ 
vlákno. Spoločnosť Che-
mosvit Fibrochem sa stala 
partnerom spoločnosti Blu-
esign ® System Partner a zís-
kala certifikát na výrobky 
Bluesign® Approved, ktorý 
hovorí, že polypropylénové 

Funkčné a zdravé výrobky z polypropylénových vlákien

vlákno Prolen® neobsahu-
je nebezpečné škodliviny, 
je vyrábané ekologicky, je 
priateľské k životnému pros-
trediu a zároveň jeho výroba 
spĺňa náročné kritéria bez-
pečnosti a  ochrany zdravia 
pri práci jednak pre svojich 
pracovníkov a  bezpečnosť 
pre svojich zákazníkov. 

Polypropylénové vlákna sa 
začali v Chemosvite vyrábať 
v roku 1980 a na ich vývoji 
spolupracovali s výskumný-
mi ústavmi, vysokými ško-
lami, ale aj s   testovacími 
laboratóriami či odborníkmi 
v  textilnom priemysle. Zís-
kané poznatky začali overo-
vať v praxi a v roku 1997 tiež 
pri výrobe ponožiek priamo 
v  spoločnosti Chemosvit 
Fibrochem. Dnes Chemosvit 
Fibrochem patrí k lídrom vo 
výrobe jemných polypropy-
lénových vlákien, tzv. mik-
rovlákien. „Tým, že sa znižo-
vala jemnosť a zvyšoval počet 
vlákienok, resp. malých fibríl, 
ako tomu hovoríme, dochá-
dza k  zjemňovaniu vlákna 
v  jednej fibrilke. Pri dotyku 
s materiálom máme príjem-
ný, hebký pocit a pripomína 
nám až prírodné materiály. 
Časť výrobného programu 
sa presunula z  výroby  štan-
dardných materiálov do vý-
roby  mikrovlákien. Neustá-
le hľadáme vo vývoji nové 
možnosti aplikácie, či nové  
geometrické, fyzikálne, che-
mické modifikácie, už okrem 
spomínaných modifikátorov 
na báze striebra, čo nám 
umožňuje prichádzať na trh 

Podniková predajňa Chemosvit Fibrochem, a. s., má 
svoje sídlo v Spolcentre vo Svite. Pri jej návšteve vás urči-
te zaujme široký sortiment termobielizne a termoponožiek 
z vlákna tretieho tisícročia – z polypropylénového vlákna 
Prolen®. Tento prívlastok dostalo polypropylénové vlákno 
pre svoje vynikajúce vlastnosti. Je  zo všetkých prírodných 
i chemických vláken najľahšie – pláva na vode, je hydrofób-
ne, teda neprijíma vlhkosť a pot, výborne ich transportuje 
a má veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti. Z tohto dô-
vodu má polypropylénové vlákno veľké opodstatnenie vo 
funkčných výrobkoch. „Najmä pri termobielizni, ale aj v po-
nožkovom sortimente sa uplatňuje polypropylénové vlákno 
Prolen®, modifikované antibakteriálnym prípravkom na 
báze striebra, ktorý zaručuje rovnováhu mikroorganizmov 
na tele a eliminuje zápach. Táto modifikácia je permanent-
ná,“ uviedla Ing. Jarmila Balogová, riaditeľka výroby a pre-
daja pleteného tovaru a kontroly kvality. 

s novinkami. Pri výrobe po-
nožiek Svitoni® okrem 100 %  
polypropylénového vlákna 
kombinujeme polypropylén  
s inými materiálmi, či už ba-
vlnou, vlnou, bambusom, vis-
kózou, elastanom a podobne, 
čo dodáva výrobkom jedineč-
né vlastnosti, ktoré v ponož-
kách hľadáme a očakávame. 
Kvalitu výrobkov ovplyvňuje 
aj tzv. integrovaná pletenina, 
keď jej štruktúra napomáha 
zvýrazniť vlastnosti poly-
propylénu, ktoré očakávame 
napríklad pri termobielizni, 
ale samozrejme aj pri ponož-

kách,“ hovorí Ing. Balogová. 
Už niekedy v 80-tych ro-

koch sa polypropylén vyu-
žíval na výrobu plienkových 
nohavičiek, ktoré sa predáva-
li pod obchodným názvom 
Sandra a Sandrik. Medzi po-
kožkou dieťaťa a bavlnenou, 
klasickou plienkou bola ple-
tenina z polypropylénového 
vlákna Prolen®, ktorá telesné 
tekutiny odvádzala do ba-
vlnenej plienky a  pokožka 
dieťaťa bola v suchom prost- 
redí. Na rovnakom princípe 
sa vlastne vyvinula aj výro-
ba súčasných plienok, ako 
ich pozná väčšina dnešných 
mamičiek. Samozrejme táto 
vlastnosť sa výrazne využíva 
aj v hygienickom programe 
pre ženy.

Postupne sa pre svoje je-
dinečné vlastnosti, ako je 
transport vlhkosti a nenasia-
kavosť, začal Prolen uplatňo-
vať vo výrobe termobielizne, 
vrchného ošatenia,  športo-
vého oblečenia a v ponožko-
vom sortimente. Rovnako sa 
polypropylén využíva v au-
tomobilovom priemysle a na 
výrobu dekoračných a  ča-
lúnických materiálov

Podniková predajňa začí-
nala v roku 2000 s predajom 
ponožiek značky Svitoni® 
a  postupne rozšírili sorti-
ment o výrobky odberateľov 
polypropylénových vlákien 
a  výrobcov termobielizne 
a  vrchného ošatenia. Dnes 
tu môžete nakúpiť napríklad 
termobielizeň od piatich vý-
robcov zo Slovenska a Čiech 
a jednu značku dodáva poľ-
ský výrobca. Na svoje si prí-
du dámy, páni, ale bohatý je 
aj detský sortiment. „V našej 
predajni dominuje termobie-
lizeň, či už v stopercentnom 
prevedení na báze polypro-
pylénu, alebo v  kombinácii 
s bavlnou, viskózou,vlnou či 
inými prírodnými materiálmi 
alebo syntetickými vláknami. 
Každá z  týchto zložiek odo-
vzdáva výrobku svoje najlep-
šie vlastnosti a výrobok je tak 
zárukou vysokej kvality, kto-
rá uspokojí aj najnáročnej-
ších spotrebiteľov,“ doplnila 
Ing. Balogová. 

Navštíviť túto predajňu 

odporúčame pred blížiacou 
sa letnou sezónou hlavne 
športovcom –  cyklistom, 
turistom, tenistom, bežcom, 
pretože tu si určite máte 
z  čoho vybrať. Pohodu pri 
nosení výrobkov, obsahujú-
cich mikrovlákno, zvyšujú 
aj bezšvové výrobky či na-
príklad tričká s  plochými 
švami. Vynikajúce vlastnosti 
polypropylénu pri kombi-
novaných výrobkoch za-
bezpečia transport potu do 
ďalšej, savej vrstvy alebo do 
ovzdušia. Dôležité je, že po-
kožka je vždy suchá a  člo-
vek sa cíti príjemne aj pri 
podávaní nadštandardných 
športových výkonov. Rov-
nako široký je aj ponožkový 
sortiment, od športových 
ponožiek, cez ponožky pre 
cyklistov, manažérske po-
nožky, podkolienky či člen-
kové ponožky, ktoré sú vy-
hľadávané najmä v ostatnom 
období. Tým, že Chemosvit 
Fibrochem má aj vývoj, pra-
videlne obmieňajú nielen 
používané materiály, ale aj 
dizajn. Výrobky, ktorých sú-
časťou je polypropylén, sú 
vhodné aj pre starších ľudí, 
ležiacich pacientov a  deti. 
Veľmi príjemné na dotyk sú 
napríklad detské i dospelác-
ke  pyžamká, pri ktorých sa 
nemení tvar a nepúšťajú far-
by. Zaujímavé sú však aj ceny 
výrobkov, ktoré zohľadňujú 
rôzne kombinácie materiá- 
lov a  nároky spotrebiteľa. 
Neraz môžete nakúpiť aj 
v  akciách, ktoré podniková 
predajňa ponúka po dohode 
s dodávateľmi. Vždy by ste sa 
však mali zaujímať aj o ošet-
rovanie výrobkov, pretože 
znehodnotiť tieto výrobky 
môžete najmä vtedy, ak ide 
o  kombinované materiály, 
napríklad tie, ktoré obsahu-
jú vlnu. Aj preto sú vždy na 
mieste otázky, smerujúce 
k  ošetrovaniu konkrétneho 
výrobku, ktorý ste si práve 
zakúpili.

Originalita, kvalita, po-
hodlie, ale aj jednoduchosť 
a dobré ceny urobili z  tejto 
podnikovej predajne miesto, 
vyhľadávané mnohými zá-
kazníkmi.                     (reš)

Oslobodenie
Podtatranská knižnica 

v Poprade v spolupráci 
so Slovenským zväzom 
protifašistických bojovníkov 
pri príležitosti 70. výročia 
ukončenia  druhej sv. vojny 
a oslobodenia mesta Poprad 
pozývajú na prezentáciu mo-
nografie Marcela Maniaka 
Oslobodenie. Uskutoční sa 
dnes o 16. h v priestoroch 
knižnice na sídlisku Západ.

Len tak zľahka
Mesto Stará Ľubovňa 

a autorka Bibiána Ondrejko-
vá pozývajú na  prezentáciu 
knihy poézie Len tak zľahka. 
Uskutoční sa v obradnej sie-
ni mesta dnes, 6. mája o 16. 
h s hudobným sprievodom 
učiteľov ZUŠ J. Melkoviča. 
Na prezentácii bude možné si 
knihu za 10 € zakúpiť.

Slávnostná akadémia
V Dome kultúry vo Svite sa 

6. a 7. mája uskutoční sláv-
nostná akadémia, venova-
ná Dňu matiek, pod názvom 
Týždeň v pionierskom tábore. 
Pripravila ju ZŠ Komenského 
2 Svit a začiatok je o 16. h. 

Všetko o ženách
Mesto Stará Ľubovňa pozý-

va na divadelné predstavenie 
Všetko o ženách. Komorná 
hra zo súčasnosti je úspešne 
uvádzaná na viacerých sveto-
vých scénach.  V hre účinkuje 
trio úspešných slovenských 
herečiek – Andrea Karnasová, 
Bibiána Ondrejková a Andrea 
Profantová. Predstavenie 
sa uskutoční v Dome kultúry 
v St. Ľubovni v stredu 6. mája 
o 19. h. Vstupné 9 €. Pred-
predaj vstupeniek v DK, rezer-
vácie na t. č. 052/432 18 93. 

Jozef Hollý & Band
V rámci XXXIX. POPRAD-

SKEJ HUDOBNEJ JARI sa 
v DK v Poprade predstaví vo 
štvrtok 7. mája o 18. h Jozef 
Hollý & Band / Piano show. 
Virtuóz spolu so svojou sku-
pinou zahrá klasické skladby 
hudobných velikánov v mod-
ernej úprave, ako aj hity 
súčasnosti v klavírnom pre-
vedení.  Vstupné  7 €, pre 
študentov a seniorov 4 €.

Lampiónový sprievod
Spomienkový lampiónový 

sprievod pri  prí ležitost i 
ukončenia 2. sv. vojny a pad-
lých vojakov v boji proti fašiz-
mu organizuje v piatok 8. mája 
OZ Ružbašský prameň vo 
Vyšných Ružbachoch. Zač- 
ne o 19. h pred predajňou 
Potraviny pod lažňou a trasa 
povedie okolo cintorína a krá-
tera k Bielemu domu. Organi-
zátori sľubujú príjemnú atmo-
sféru a dobrú náladu.

Míľa pre mamu
Zábavné podujatie pre 

rodiny s deťmi na oslavu Dňa 
matiek organizuje materské 
centrum Bambino v Popra-
de. Návštevníkov podujatia 
čaká na Nám. sv. Egícia v so-
botu 9. mája od 15. h pestrý 
program: vystúpenia detí 
a dospelých, symbolická míľa 
pre svoju mamu, tombola.

Večery s hudbou
V kaviarni hotela Slo-

van v Tatranskej Lomnici 
v programe Live Music May 
Night budú v piatok 8. mája 
účinkovať Peter Pavličko 
(klávesy) a Eva Halčino-
vá (spev). V sobotu 9. mája 
poteší priaznivcov folklóru 
ľudová hudba a spev Byst- 
rianky. Vystúpenia počas 
oboch dní sú od 19. do 21. h.   

Ing. Jarmila Balogová, riaditeľka výroby a predaja spolu s predavačkou Ankou Cvanigovou, 
ktorá pri nákupe poradí a informuje o rizikách pri udržiavaní textílií.
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Oslobodenie okresu Poprad
Dokončenie zo 4. strany

V  druhom slede pri- 
chádzali do Popradu jed-
notky 24. streleckej divízie 
a  ďalšie sovietske útvary. 
Popoludní vstúpila do Pop- 
radu aj delostrelecká batéria 
npor. B. K. Bunaka z  500. 
guľometno-delostreleckého 
práporu 159. pevnostnej 
brigády, ktorej velil plk. I. 
N. Vinogradov. V  smere 
od Hrabušíc a  Betlanoviec 
postupovala Hornádskou 
dolinou 138. strelecká divízia 
plk. V. E. Vasilieva. Jednotky 
tejto divízie oslobodili obce 
Popradského okresu, Spišský 
Štiavnik –  Kravany –  Lip-
tovskú Tepličku. V  Moskve 
na túto počesť ešte v ten deň 
o 23. h zaznelo 12 sálv zo 124 
diel. Oslobodenie Popradu 
hodnotili aj v rozkaze č. 263 
hlavného veliteľa Červenej 
armády ako veľmi významný 
čin. Na počesť vyzname-
nali osloboditeľské jednotky 
a  udelili im čestný názov 
Popradské. 

1. čs. armádny zbor po 
oslobodení Kežmarku pos- 
tupoval ďalej dvoma smer-
mi. Jedným cez Tatranskú 
Lomnicu a Starý Smokovec, 
pozdĺž cesty až po Štrbské 
Pleso postupovala 3. čs. bri-
gáda. Na svojom postupe 
očisťovala od nepriateľa tat-
ranské osady a po oslobodení 
Vysokých Tatier sa sústredila 
pri Štrbe. V  druhom smere 
sa presúvala cez Veľkú Lom-
nicu, Poprad, Svit a Lučivnú 
1. čs. brigáda spolu so 108. 
gardovým samohybným de-
lostreleckým plukom. Taktiež 
sa sústredili v priestore Štrba, 
kde vystriedali 17. gardový 
strelecký zbor. Oslobodenie 
okresu Poprad zakončili 29. 
januára 1945. V priebehu 29. 
januára 1945 sa v Štrbe a oko-
lí sústredili jednotky 1. a 3. čs. 
samostatnej brigády. Svoje 
veliteľstvo si tu zriadila aj so-
vietska 18. armáda – štáb bol 
umiestnený v rímskokatolíc-

kej fare, 1. čs. armádny zbor 
mal štáb umiestnený v dome 
Michala Chalúpku.

Oslobodenie miest a  obcí 
okresu Poprad:

27. januára 1945
Ždiar, Podspády, Tatranská 

Javorina, Jánovce a Vydrník.
28. januára 1945
Tatranská Kotlina, Tatran-

ské Matliare, Tatranská Lom-
nica, Starý Smokovec, Dolný 
Smokovec, Horný Smokovec, 
Nový Smokovec, Nová Lesná, 
Mlynica, Veľký Slavkov, Tat-
ranská Polianka, Vyšné Hágy, 
Štôla, Batizovce, Matejovce, 
Spišská Sobota, Úsvit, Hôrka, 
Hozelec, Kišovce, Švábovce, 
Stráže, Spišský Štiavnik, Gá-
novce, Poprad, Veľká, Spiš-
ská Teplica, Svit, Gerlachov, 
Mengusovce, Hranovnica, 
Spišské Bystré, Kravany, 
Vernár, Vikartovce, Lučivná 
a Šuňava.

29. januára 1945
Liptovská Teplička, Štrba 

a Štrbské Pleso. 
Marcel Maniak

Viac sa dočítate v najnovšej publikácii 
s názvom Oslobodenie... 

Hokejový sviatok
V hote l i  Hviezdoslav 

v Kežmarku pripravili na so-
botu 9. mája od 14. h program 
pod názvom Hokejový svia-
tok. Okrem projekcie zápasu 
MS 2015 Slovensko – Fínsko 
sa uskutoční autogramiáda 
hokejistov a dražba dresov, 
výťažok z ktorých pôjde na 
obnovu zimného štadióna 
v Kežmarku. Návštevníkov 
čaká prekvapenie značky 
Škoda, predaj hokejovej výst- 
roje, líčenie pre dámy a turnaj 
v stolnom hokeji o majstrov-
ské ceny. Rezervácie na t. č. 
052/788 75 75 alebo info@
hotelhviezdoslav.sk.      

Deň matiek
V Centre zábavy a služieb 

vo Veľkej Lomnici oslávia 
Deň matiek v sobotu 9. mája 
o 15. h. Na mamičky a babič-
ky sa so svojím programom 
tešia deti z materskej a zák-
ladnej školy.

Rybárske preteky
Na spišskobelianskom ryb-

níku otvoria v sobotu 9. mája 
rybársku sezónu pretekmi dos- 
pelých i detí. Začiatok je  
o 9. h, vyhodnotenie po 13. h.

Otvorenie sezóny 
a Deň matiek

Na nádvorí Kežmarského 
hradu bude v nedeľu 10. mája 
od 13. h bohatý program, kto-
rým otvoria letnú turistickú 
sezónu a oslávia Deň matiek. 
Účinkovať budú divadelno-
-šermiarska skupina Bojník, 
sokoliari majstra Vagana, 
folklórne súbory Maguráčik 
a Magurák, tanečný súbor 
Brilant zo ZUŠ, Petržalská ul., 
Kežmarok a ZŠ Grundschule 
Kežmarok. Pripravené sú aj 
sprievodné podujatia: ukážky 
hrnčiarskeho a šperkárskeho 
remesla, spojené s tvorivými 
dielňami, stredoveká dobová 
kuchyňa, spojená s prípravou 
placiek podľa starých receptúr, 
nafukovací hrad, drevený ko-
lotoč, jazda na koňoch, ochut-
návka Tatranských čajov, 
predaj cukroviniek a občerst- 
venia. Vstup do areálu hradu 
zadarmo, prehliadka hradu za 
symbolické vstupné. V prípa-
de nepriaznivého počasia sa 
program presunie do MsKS 
Kežmarok na Starom trhu.

Deň matiek
Mestské kultúrne stredisko 

v Sp. Podhradí pozýva na 
Deň matiek, ktorý sa uskutoč-
ní v nedeľu 10. mája o 14.30 
h v mestskom parku kultúry.

Kultúrno-zábavné 
popoludnie

V bývalej kinosále mesta 
v Spišskej Belej sa v nedeľu 
10. mája o 14. h uskutoční 
kultúrno-zábavné popoludnie 
pri príležitosti Dňa matiek.

Darček pre mamu
V klube Zóna popradského 

Domu kultúry v nedeľu 10. 
mája o 10. h bude tvorivá dielňa 
pod vedením Marianny Ďura-
sovej Darček pre moju mamu. 
Potrebné je doniesť si nožni-
ce a pastelky. Vstupné 1 €.

U vlka o čajoch i próze
Kaviareň a čajovňa U vlka 

v Starom Smokovci pozýva 
v pondelok 11. mája na  preds- 
tavenie čajov pod názvom 
Čínske polozelené čaje – oo-
longy. V stredu 13. mája cyk-
lus o slovenskej lyrizovanej 
próze pokračuje Svetom vr-
chov a hôľ I. Františka Švant-
nera. Začiatok programov je 
o 18. h, vstupné 2 €.      (red)

Tým deklarovali jednot-
ný postup a  spoluprácu pri 
výstavbe tohto dopravného 
koridoru. Aktéri chcú pod-
nietiť aj ostatné dotknuté 
krajiny (sedem krajín a  49 
regiónov), aby sa pripojili 
k  jednotnému postupu pri 
jeho budovaní.

V súčasnosti je vybudova-
nie severojužného koridoru 
Via Carpatia hlavným záme-
rom Európskeho zoskupe-
nia územnej spolupráce Via 
Carpatia. 

Cieľom zoskupenia je 
uľahčiť a  podporiť cezhra-
ničnú, nadnárodnú a  me-
dziregionálnu spoluprácu 
medzi jeho členmi a tým po-
silniť hospodársku a sociál-
nu súdržnosť, predovšetkým 
prostredníctvom realizácie 
projektov alebo programov 
cezhraničnej spolupráce. 

Via Carpatia, ako najkrat-
šia cesta zo  severu Európy 
na  juh, spája Litvu, Poľsko, 
Slovensko, Maďarsko, Ru-
munsko, Bulharsko a Gréc-
ko. Bude viesť od litovského 
prístavného mesta Klaipeda 
cez Kaunas, poľské mestá 
Lublin a Rzeszów, slovenské 
Košice a  Prešov, maďarské 
Miškolc Debrecín, rumun-
ské Oradea (Veľký Varadín), 
Lugoj, Calafat a Konstanca, 
bulharské Sofia a Svilengrad 
a  končiť bude v  gréckom 
Solúne. Jej rozvoj a rýchlej-
šie dobudovanie bude mať 
veľký vplyv na ekonomický 
rozvoj krajín, vrátane rozvo-
ja malého a stredného pod-
nikania, vedy a  výskumu, 
technológií a priemyselných 
parkov, ktoré sa nezaobídu 
bez dopravnej infraštruktú-
ry a logistiky.                 (pkr)

O budovaní Via Carpatia

Nič nie je nemožné, keď sa chce...
...veta v  titulku je životné 

krédo Marty Kozubíkovej 
zo Svitu. Ženy s  veľkým Ž, 
matky, ktorá spolu s dnes už 
nebohým manželom Jankom 
vychovala štyroch úspešných 
synov, je starou mamkou 
šiestim vnúčatám a  k tomu 
precestovala šesťdesiat kra-
jín sveta! Je všade tam, kde 
môže spoznať niečo nové 
a  všade tam, kde je dobrá 
nálada a  hlavne veselo. Má 
mnoho priateľov,  s ktorými 
spolupracovala, ale aj pria-
teľov, s ktorými precestovala 
svet a dodnes si s nimi píše 
či telefonuje. Pýtate sa, ako 
to všetko stihla? Jednoducho. 
Vždy sa držala svojho kré-
da a tak sa jej podarilo plniť 
si nielen rodinné, pracovné 
a spoločenské povinnosti. Na 
dôvažok si dokázala počas 
svojho, na povinnosti priam 
preplneného života, splniť aj 
väčšinu svojich tajných snov. 
Ešte vždy nie všetky, preto-
že niektoré sa ešte iba splniť 
chystá, aj keď vie, že čas sa 
kráti. Ale opäť, aj keď je ne-
taktné pripomínať vek dámy, 
ten u  pani Marty už nie je 
tajomstvom, pretože v  júli 
oslávi 81 rokov a ako mi pre-
zradila pri našom stretnutí, 
už koncom tohto mesiaca sa 
chystá na Korfu.

Narodila sa v  Spišskom 
Bystrom a  ako povedala, 
dodnes obdivuje svoju mamu, 
ktorá vyrástla v  horárni vo 
Vikartovciach a vydala sa za 
učiteľa. Ten rodinu opustil, 
keď mala štyri roky a  ke-
ďže ovládal jazyky, odišiel 
učiť na menšinovú školu do 
Francúzska. V tom čase úra-
dy manželstvo po siedmich 
rokoch, keď manželia neži-
li v  spoločnej domácnosti 
rozviedli a  tak ostali s  ma-
mou samé. I  napriek tomu 
si vo Svite postavila rodinný 
domček. Ako hovorí pani 
Marta, ako lastovička, stavala 
ho postupne a až do šesťde-
siatky, keď zomrela na rako-
vinu maternice, žila a praco-
vala v najmladšom meste pod 
Tatrami. Marta určite zdedila 

cieľavedomosť práve 
po mamke, pretože 
zvládnuť v  tej dobe 
ťažký život bez man-
žela a  otca nebolo 
jednoduché pre žiad-
nu rodinu a už vôbec 
nie pre dve ženy. Ako 
16-ročná začala pra-
covať v  šijacej dielni 
v Tatrasvite a v dvad-
siatke sa vydala. „Ro-
dila som ako hruška, 
trikrát po sebe vždy 
po siedmich rokoch. 
Až najmladší Janko sa 
narodil s desaťročným 
odstupom,“  usmieva 
sa pani Marta a kon-
štatuje, že traja z nich 
skončili vysokú školu, 
len tomu najmlad-
šiemu sa akosi nech-
celo. „Ale aj on má 
svoju prácu,  dokáže 
sa o  seba postarať 
a rovnako sa stará aj o mňa,“ 
dodala. 

 Pani Marta si neskôr dopl- 
nila vzdelanie a  urobila si 
ekonomickú školu. 12 rokov 
pracovala v  administratíve 
v Chemosvite, 14 rokov ako 
vychovávateľka na chemo-
svitskom učilišti, kde mala 
na starosti dievčatá, potom 
14 rokov ako ekonómka 
a  15 rokov v  Chemosta-
ve. Popri výchove štyroch 
chlapcov tak odpracova-
la 55 rokov! Rada spomína 
na roky strávené v  uči- 
lišti. „Boli to mladé dievčatá 
a neustále som vymýšľala nové 
aktivity, aby sa nenudili a ne-
mali čas na hlúposti. Keď už 
som si nevedela rady, zobrala 
som ich na Babu, vyšli sme 
na najvyšší kopec a nazbierali 
náruč konvaliniek. Voňal celý 
internát a vychovávatelia iba 
krútili hlavami, lebo dievča-
tá prišli unavené a už nemali 
chuť ani vystrájať,“ povedala 
a  zaspomínala na povestné 
maškarné plesy, z  ktorých 
boli všetci hotoví, čo dokázali 
s dievčatami vymyslieť.

Kým deti rástli, popri práci 
sa veľmi nedalo myslieť na 
seba a už vôbec nie na svo-

je sny. S  manželom všetko 
podriadili práci, zabezpeče-
niu rodiny a spoločne sa za-
pájali do kultúrneho a špor-
tového diania v meste a regió-
ne. Neustály pohyb, životný 
optimizmus, dobrá nálada 
a vzácna vlastnosť pani Mar-
ty –  s úsmevom prekonávať 
všetky nepríjemné stránky ži-
vota, nerezignovať, neuzatvá-
rať sa pred svetom, aj keď je 
najťažšie, jej akoby dodávali 
ešte viac sil ísť ďalej. 

„Nemám rada „zdutých“ 
ľudí, ktorí na živote nevidia 
nič dobrého. Pre mňa život 
znamená pohyb a vždy niečo 
nové. Už keď deti povyrástli, 
spolu so ženami z  SČK som 
začala chodievať na rôzne zá-
jazdy po Slovensku, Čechách, 
Poľsku, Nemecku. Tu kdesi 
som si začala plniť svoje tajné 
túžby a sny, ktoré má asi kaž-
dý. Tie moje súviseli s cestova-
ním a poznávaním iných kul-
túr, vždy nových ľudí, prírody, 
pretože každá krajina je čímsi 
špecifická, zvláštna. Dobrá 
nálada mi nikdy nechýbala 
a väčšina tých, ktorí sme mali 
rovnaké záľuby a  boli rov-
nakej „krvnej skupiny,“ sme 
sa stretávali v  rôznych kra-

jinách. A  ja som 
ich prešla celkovo 
šesťdesiat a  tu sa 
rodili i celoživotné 
priateľstvá,“  kon-
štatovala a  po-
stupne spočítavala 
tie štáty, kde bola 
i viackrát. Preces-
tovala celú Euró-
pu, Rusko, Ukra-
jinu, Egypt, Tunis, 
Grécko, Turecko, 
Izrael, Bahami, 
ale najviac zážit-
kov si doniesla 
z 35-dňovej „poz- 
návačky“ po všet-
kých štátoch USA, 
z  Kuby, zo Svätej 
zeme a  z Japon-
ska. O zájazde do 
Japonska,  kto-
ré navštívila len 
minulého roku, 

nepovedala nič ani synom, 
pretože v  súvislosti s  jej ve-
kom by si musela vypočuť 
siahodlhé dohovárania, kon-
čiace otázkou –  v tvojom 
veku?!  „Ale nestalo sa mi nič. 
Vrátila som sa živá a zdravá 
a výčitky som počúvala až po-
tom,“ uzavrela. Cestovanie si 
však vyžaduje určite aj veľkú 
motiváciu, aby sa v osemde-
siatke zriekla pohodlia a udr-
žiavala sa vo forme. Ďalším 
predpokladom je pevné zdra-
vie a  tým pani Marta priam 
prekypuje. „Aj keď sme mali 
auto, mojim najobľúbenejším 
dopravným prostriedkom bol 
vždy bicykel a na bicykli som 
denno-denne dodnes. V  deň 
pôrodu som ešte dopoludnia 
bola na bicykli a  večer som 
porodila najmladšieho Janka. 
A tak som to striedala – kočiar 
– bicykel. Od roku 1972 dva-
krát týždenne cvičím aerobik, 
teraz spolu so ženami z  Pod 
Skalky. S manželom a deťmi 
sme lyžovali, dokonca sme ro-
bili rozhodcov počas Veľkých 
cien Slovenska v Tatrách a ani 
dnes nemám problém zlyžovať 
akýkoľvek svah. Skôr syn má 
strach z toho, že mi môžu ublí-
žiť nezodpovední lyžiari, ktorí 
sú neraz pod vplyvom alkoho-

lu. K tomu ešte plávam vždy, 
keď mám možnosť a  vlastne 
žiadny šport mi nie je cudzí,“ 
hovorí o pohybe v osemde-
siatke pani Marta. A  tomu, 
čo hovorí, treba veriť, pretože 
pani Marta nemala problém 
ešte pred deviatimi rokmi  
z  1 150 m  vysokého kopca 
v Liptovskej Tepličke vyskú-
šať paraglaiding. „Keď sme 
sa s manželom brali, so sva-
dobný deň si aj on splnil sen 
– skákal z lietadla. Celý život 
som mu to závidela a až keď 
som oslavovala 72. narodeni-
ny, kúpil mi paraglaiding. Je 
jasné, že pri štyroch deťoch mi 
takýto nádherný let nemohol 
dopriať skôr, veď čo by s nimi 
robil, keby sa mi niečo stalo?,“ 
smiala sa. 

A  to sme ešte nehovorili 
o rôznych kultúrnych či spo-
ločenských aktivitách pani 
Marty. Je za každú srandu 
a  rozhoduje sa v  okamihu. 
Nemá žiadny problém vo 
svojich rokoch prezliecť sa za 
pionierku a v krátkej sklada-
nej sukničke, bielej blúzke, 
pionierskej šatke a s copami 
urobiť program, na ktorom 
sa zabáva celá sála. Rovnakú 
estrádu urobila počas Vianoc 
v Liptovskom Jáne, kde zabá-
vala vyše 300 hostí. Určite si 
ju pamätajú aj v Lopušnej do-
line, keď na lyžiarskom svahu 
je väčšinou na čele a za ňou 
lyžuje aj 50 lyžiarov.

A  aký je recept na takýto 
aktívny život aj v seniorskom 
veku? Pani Marta hovorí, že 
v prvom rade sa treba držať 
jej kréda. Potom je to úsmev, 
pohyb, spontánnosť, schop-
nosť „prepnúť“  aj vtedy, keď 
by človek najradšej plakal. 
K  tomu vnútorná vyrovna-
nosť a  striedmosť v  jedení, 
hoci, ako sa priznala, občas 
sa jej to nedarí. „Viete, aké 
problémy som si narobila, keď 
som „na šup“ zjedla trištvrte 
čokoládovej bonboniery? Keď 
problémy pominuli, až som 
sa išla do kostola poďakovať, 
že som to prežila,“ povedala 
na záver s úsmevom a šibal-
stvom v očiach.  Ľ. Rešovská 

Dohodu o spolupráci pri budovaní Via Carpatia – najkrat-
šej cesty zo severu Európy na juh, podpísali zástupcovia 
Prešovského samosprávneho kraja a ďalších regionálnych 
samospráv Poľska a Maďarska v apríli v poľskom Rzeszowe. 
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Vám, všetkým mamám...
Do sály Domu kultúry 

vo Svite pozýva mesto na 
program Vám, všetkým 
mamám... ku Dňu matiek 
v utorok 12. mája o 16.30 h. 
Vystúpi cimbalová ľudová 
hudba Vŕštek z Banskej Byst- 
rice so sólistami. Pre kluby 
dôchodcov a spoločenské 
organizácie na vstupenky, 
zdarma ich získate aj pred 
predstavením.

Láááska
V Dome kultúry v Pop- 

rade sa vo štvrtok 14. mája 
o 19. h v hre Láááska preds- 
tavia Lenka Barilíková/Lu-
cia Jašková, Marej Majeský 
a Martin Mňahončák. Je to 
komický dialóg o úspechu, 
kariére, šťastí a naopak 
– o nešťastí a smole. A samo-
zrejme o láske. Vstupné 13 €.

Lucia Bíla v Levoči
Mestské kultúrne stredisko 

a mesto Levoča pripravili 
recitál speváčky Lucie Bí-
lej. Uskutoční sa vo štvrtok 
21. mája o 19. h v Chráme 
sv. Jakuba. Vstupné 30 €, 
v predpredaji 25 €. Lístky 
si môžete kúpiť v pokladni 
MsKS, Nám. Majstra Pavla 
54 od 7. do 15. h alebo na 
www.ticketportal.sk

Absolventské projekty
Aj tento rok pracovali ab-

solventi I. a II. stupňa vý-
tvarného odboru ZUŠ zo 
Spojenej školy na Letnej 
ulici v Poprade na svojom 
absolventskom projekte. Vý-
stava Absolventské projekty 
ponúka návštevníkom výber 
z toho, čo počas školského 
roka v rámci svojej individu-
álnej projektovej témy vytvoril 
každý z nich. Inštalovaná je 
od včerajška vo foyeri Domu 
kultúry v Poprade a potr- 
vá do 5. júna.

Minipárty K. Šípa 
a J. Náhlovského

Po úspešnom programe 
Všechnopartička Karel Šíp, 
hudobník, textár, komik, mo-
derátor a zabávač, známy 
z televíznej šou Všechno-
párty, pripravuje a moderu-
je nový divadelný program 
Minipárty spolu s komikom 
Josefom Náhlovským, s kto-
rým vystúpia v stredu 6. mája 
o 19. h v kine Mier v Sp. No-
vej Vsi. Vstupné 13 €, pred-
predaj vstupeniek: MKC - Re-
duta, t. č. 053/446 32 49, 429 
92 51,  MKC - kino Mier, t. č. 
053/442 87 66 a TIC Letná, t. 
č. 053/442 82 92.

Spišské divadlo
Klasika je v programe 

Spišského divadla Spišská 
Nová Ves najbližšie dva 
dni. Vo štvrtok 7. mája 
o 18.  h uvedie jednu 
z najhranejších slovenských 
komédií J. Palárika Zmiere-
nie alebo dobrodružstvo pri 
obžinkoch (vstupné 4 €) V pi-
atok 8. mája o 19. h pobaví 
divákov Ženský zákon (po 
špiski) od J. G. Tajovského 
(vstupné 5 €). Na rozprávkovú 
komédiu s pesničkami pre 
deti M. Barčíka Baltazár ba-
nán pozýva Spišské divadlo 
v nedeľu 10. mája o 16. 
h (vstupné 2 €). V utorok 12. 
mája o 10. h diváci uvidia 
100. reprízu Zmierenie alebo 
dobrodružstvo pri obžinkoch 
(vstupné 2 €) a v stredu 13. 
mája dopoludnia o 10. h zase 
reprízu Ženského zákona (po 
špiski, vstupné 4 €).

Hostili takmer 950 malých tanečníkov
Pri príležitosti Medziná-

rodného dňa tanca, ktorý je 
vyhlásený na  29. apríla, sa vo 
Svite konal Deň tanca 2015, 
festival nefolklórneho tanca. 
Súťažná nadregionálna pre-
hliadka s  medzinárodnou 

účasťou sa z roka na rok stáva 
populárnejšou. Počas dvoch 
dní pricestovalo do Svitu 
vyše 900 detí takmer z celé-
ho Slovenska a taneční hostia 
z Poľska. 

„U detí ide o prirodzený po-

hyb a ako sme vo Svite videli, 
patrí k najobľúbenejšej a naj-
rozšírenejšej voľnočasovej ak-
tivite, ktorej sa môžu venovať 
všetky deti. A nielen deti, ale 
i dospelí. Je to najjednoduch-
ší spôsob, ktorý si nevyžaduje 
veľké finančné náklady. Na 
festivale sú prezentované všet-
ky štýly tanca, moderný, ma-
žoretky, spoločenský a mnoho 
iných. Súťaž je určená pre všet-
kých, ktorí nie sú registrovaní. 
To znamená, pre zverencov 
základných škôl, základných 
umeleckých škôl, tanečné kluby 
v regióne a na Slovensku a pre 
centrá voľného času,“ uvie-
dol organizátor podujatia 
Juraj Švedlár z  Podtatran-
ského osvetového strediska 
v Poprade.

Svitského festivalu sa zú-
častnilo 30 tanečných sú-
borov z  54 choreografiami. 
Porota v zložení Oľga Luká-
čová z Humenného, Edita Ba-
rančíkováj zo Sniny a Ingrid 

Lindemanová zo Svitu si užili 
dva dni hudby, úprimnej det-
skej radosti a tanca v podaní 
detských súťažiacich. Všetky 
deti chceli zvíťaziť a do tanca 
vložili všetko, čo sa naučili. 
Porota to v hodnotení nema-
la jednoduché práve preto, že 
zvíťaziť mohli len tí najlepší.

 „Súťaž nie je postupová. 
Žiaľ, keď zomrel pán Homolka, 
všetko zaniklo, preto sa snaží-
me organizovať takéto podu-
jatia, kde by sa mohli prezen-
tovať všetky deti a  kolektívy. 
Hlavne zo ZUŠ a centier voľ-
ného času, pretože tie zastrešu-
jú najviac detí, ktoré sa venujú 
tancu,“ povedal Juraj Švedlár. 
Do Svitu pricestovali malí ta-
nečníci z dvoch klubov z Poľ-
ska, ktorí sa posledné roky 
festivalu pravidelne zúčastňu-
jú. „Tanečné choreografie detí 
obsahujú gymnastické prvky, 
ktorých autorkou je Paulina 
Smerczak. Päť skupín Biedro-
neczki, dve Marionetki a dve 

Arabeski. Deti veľmi radi tan-
cujú a vystupujú. Boli sme tu 
pred niekoľkými rokmi a veľmi 
sa nám páčilo, atmosféra bola 
skvelá. Počas roka sa sami pý-
tajú, kedy už pôjdu vystupovať 
na Slovensko,“ povedal An-
drzej Panasiuk, z Miejskieho 
Ośrodka Kultury v  Nowym 
Targu (Poľsko).

Menší i väčší tanečníci po-
tvrdili, že tanec rozvíja koor- 
dináciu pohybov, kontrolu 
tela a  estetické cítenie, po-
vzbudzuje dobré držanie tela 
v každom veku, spája špor-
tovanie s estetickou a spolo-
čenskou stránkou pohybu, je 
umeleckým, emocionálnym 
alebo erotickým vyjadre-
ním myšlienok a v neposle-
donom rade posilňuje telo 
a poskytuje radosť zo života. 
Práve preto je dôležité, aby 
deti tancovali už od útleho 
veku, pretože práve tanec má 
vplyv na rozvoj detskej osob-
nosti.                                 (pks)

1. máj sa vo Svite tradične 
spája so stavaním a  ohrá-
vaním májov. V časoch mi-
nulých, v predvečer Sviatku 
práce, sa ulice mesta roz-
žiarili svietiacimi lampión-
mi. Dnes sa už lampiónový 
sprievod nekoná aj napriek 
tomu, že mladších Sviťa-
nov by určite oslovil. Snáď 
aj preto sa folklórny súbor 
zameral na stavanie májov, 
ktoré na Slovensku patrilo 
k   tradičnej slovenskej de-
dine. Tento zvyk sa postup-
ne preniesol aj do miest a je 

to príležitosť, kde sa môžu 
ľudia stretnúť, zabaviť sa 
a spestriť kultúrny program. 
K nositeľom tradícii vo Svite 
patrí dlhé roky FS Jánošík, 
ktorý svojimi vystúpeniami 
vždy prispel k  obohateniu 
kultúrneho a spoločenského 
života. Nebolo tomu inak 
ani vo štvrtok minulého týž-
dňa, kedy na Námestí J. A. 
Baťu, v  mestskej časti Pod 
Skalkou a  pri Kolibe fol-
kloristi z  Jánošíka–seniora 
(staršia generácia odchovan-
cov) postavili máje. V rámci 

kultúrneho programu vy-
stúpili DFS Jánošíček, FS 
Jánošík, ľudová hudba Byst- 
rianka so ženskou spevác-
kou skupinou, ľudová hudba 
Mlátok a DSS Kolovrátok.

„Stavanie májov vo Svite 
má dlhoročnú tradíciu a teší 
ma, že môžem dnes chlapcom 
odovzdať za postavenie mája 
symbolickú odmenu,“ pove-
dala Eva Kačmarčíková, pos- 
lankyňa MsÚ vo Svite. Chla-
pi z Jánošíka–seniora osadili 
12-metrový máj, ktorý bude 
celý mesiac Sviťanom pripo-
mínať príchod jari a  koniec 
zimy. „Máj z  hory zabezpe-
čili technické služby. Svit je 
mladé mesto, nemá svoje tra-
dičné zvyky a prvky, ktoré by 
sa prenášali z  generácie na 
generáciu tak, ako je to typic-
ké v  obciach. No vo Svite sa 
aspoň takto snažíme spestriť 
život a preniesť časť z  týchto 
zvykov do mesta,“ povedal 
Tono Suchý. 

Folklórny súbor Jánošík 
v  súčasnosti nemá pokra-
čovateľov. Jedna generácia 
folkloristov zostarla a posu-
nula sa do seniora a mladšia 
prestala tancovať. „Chýbala 
nám celá jedna generácia 

mladých ľudí, čo je obrovská 
škoda. Práve mladí ľudia po 
skončení strednej školy odišli 
na vysoké školy alebo za prá-
cou do zahraničia a súbor sa 
viac menej rozpadol. Snažíme 
sa o obnovu Jánošíka a začali 
sme s malými detičkami. Tu 
nám ale chýba chlapčenské 
zastúpenie. Aj takto by som 
chcel vyzvať hlavne stredo-
školákov, ktorí tancovali v ob-
ciach vo folklórnych súboroch 
a dnes bývajú na internátoch, 
aby prišli medzi nás,“ povedal 
Stano Kozub z  FS Jánošík-
-senior. Záujemcov radi pri-
vítajú každý pondelok alebo 
piatok na skúškach v Dome 
kultúry vo Svite. 

Predprvomájové oslavy 
vo Svite pokračovali po zot- 
mení zapálením vatry pred 
Kolibou. Aj napriek tomu, 
že vedenie mesta na oslavách 
chýbalo, Sviťania sa zabavili 
a zaspomínali na prvomájo-
vé oslavy.  Sviatok práce tak 
oslávil každý po svojom, či 
už sa zabával, alebo praco-
val. Pretože 1. máj sa tradične 
spája so sadením zemiakov, 
upratovaním v okolí domov 
či „odpustom“  veriacich 
v  Kostole sv. Jozefa–robot-
níka. Ale veľa Sviťanov sme 
stretli na prvomájových osla-
vách vo Vysokých Tatrách, 
kde sa konal recesistický pr-
vomájový sprievod.  (pks)

Máje stavali aj vo Svite

Zuzanou Šedivou
Dokončenie z 1. strany

Ďalším problémom je pod-
ľa jej slov to, že mnoho pod-
nikateľských subjektov nemá 
sídlo priamo v danej lokalite. 
Preto nepoznajú jej reálie, 
necítia so životom v regióne, 
často sa správajú nekorekt-
ne. Podmienky podnikania 
v  Bratislave sú predsa len  
odlišné od podnikania v hor-
ských a sezónnych oblastiach. 
Očakáva sa, že jedného dňa 
tu bude turisticky vychytená 
prosperujúca lokalita, preto 
ten tlak a snahy o rozhodova-
ní o regióne mimo regionál-
nych samospráv. 

Ekonomikou sa, žiaľ, ľudia 
na Slovensku vraj veľmi ne-
zaoberajú. Máme množstvo 
vyštudovaných ekonómov, 
ale poriadnych hospodárov 

u nás niet. Každý sa tlačí do 
prevádzky. Pekne podaná ká-
vička či koláčik sú interesant-
né, ale koľko má tá káva stáť? 
Koľko peňazí dostane čašník 
ako výplatu? Tieto otázky si 
kladie prevádzkový ekonóm, 
nie ten, kto miluje iba vôňu 
kávy na pľaci. 

Na otvorenie obchodného 
centra Fórum v Poprade by sa 
obchodníci mali začať pripra-
vovať už dnes. „Treba si pozrieť 
firmy, ktoré tam budú mať svo-
je obchody. Držať sa pravidla, 
že každý podnik má byť vo 
svojej ponuke jedinečný a sús- 
trediť sa na kvalitu poskytova-
ných tovarov a služieb. Keď je 
firma v ohrození, treba zmeniť 
sortiment. Vyjsť s niečím úplne 
novým. Veľké značky sa ne-
budú prispôsobovať drobným, 

malí si musia nájsť svoju dieru 
na trhu. To hovorí marketing. 
Keď prejdete celý svet a chce-
te niečo priniesť deťom, máte 
problém nájsť zaujímavé dar-
čeky, pretože sú veľmi unifiko-
vané a v podstate ich môžete 
kúpiť doma už na prvej ben-
zínovej pumpe. Lokálne a špe-
cifické máte naozaj problém 
nájsť. To by mohol byť priestor 
pre prevádzkárne na námestí.“ 
Ideálne podľa nej je, ak  vieme 
vyraziť dych kvalitou. To však 
nie je o tom, ako vyzerá šálka 
kávy, ale o tom, ako sa k nám 
správa čašníčka. Kvalita je, či 
tá káva je naozaj dobrá. Kvali-
ta to je aj príjemné prostredie, 
kde nehrá rádio a hudba nás 
neruší. Len kvalitou máme 
šancu uspieť, no myslíme si, že 
keď znížime cenu, klient zaja-

sá. Klient však hľadá zážitok, 
nie zľavu. Sme v lokalite, kde 
síce nie je priestor pre vysoké 
ceny, no musia to byť ceny, 
aby sme prevádzku udržali 
v  zisku. „Majiteľ zariadenia 
musí trvať na tom, aby všetko 
bolo v tip-top kvalite. Je škoda, 
že aj my sme svojou ponukou 
už veľmi unifikovaní. Všade 
nájdete rovnaké koláče a celé 
Slovensko je preštrúdľované. 
Ako sme štrúdľu najmenej tri-
dsať rokov nepoznali, teraz ju 
dvadsať rokov pečieme všetci. 
Potrebujeme niečo individuál-
ne, čím sa od suseda odlíšime. 
Dnešný klient je pohodlný, 
dovezie sa autom, poobzerá si 
obchodné centrum, nechá sa 
zabaviť a ak nemá iný dôvod, 
vráti sa do garáže a ufujazdí 
preč.“                           (pvč)

Pozvánky
70. výročie

ukončenia 2. sv. vojny
V Starej Ľubovni sa vo 

štvrtok 7. mája pred domom 
kultúry uskutočnia oslavy 70. 
výročia ukončenia 2. sv. voj-
ny. Začiatok o 13. h.

Deň matiek
V nedeľu 10. mája si 

v Dome kultúry v Starej Ľu-
bovni pripomenú Deň matiek 
na kultúrnom podujatí od 14. 
hodiny. 

Hold mamám vzdajú aj 
v Podolínci. Oslava sa usku-
toční 10. mája o 15. h v mest-
skom kultúrnom stredisku.

Do kultúrneho domu Cul-
tus pozýva mamy a staré 
mamy obec Ľubica v nedeľu 
10. mája o 15. h. V programe 
vystúpia deti MŠ, žiaci ZŠ, 
ZUŠ a FS Zvonárka.

TS Štýl Svit vystúpil s choreografiou Gumi, gumi pod vedením 
Vlasty Horňákovej. 
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 ◆ Ob cho dný re pre z en-
tant, produktový predajca. 
Miesto práce: Kežmarok, 
Levoča, Poprad, Stará Ľubov-
ňa, Spišská Nová Ves. Emma 
s.r.o, Kragujevská 389 010 01 
Žilina. Tel.: 0903649284.

 ◆ Predavač (predavačka) 
syrových výrobkov. Miesto 
práce: Poprad. Salem s.r.o., 
Priekopská 53, 03608 Martin. 
Tel.: 0948 005 415.

 ◆ Operátor lisu v ČR. Práca 
sa nachádza v Liberci. JPM 
Services s.r.o, Štúrova 22, 949 
01 Nitra, Tel.: 0917 251 082.

 ◆ Majster výroby. Tatranská 
mliekareň a.s., Nad traťou 26, 
060 01 Kežmarok.

 ◆ Operátor výroby v auto-
mobilovom priemysle. Tur-
nov, ČR. JPM Services s.r.o, 
Štúrova 22, 949 01 Nitra, Tel.: 
0917 251 082.

 ◆ Šitie autopoťahov. Miesto 
práce: Stará Ľubovňa, Kežma-
rok. ADECCO Slovakia, s.r.o., 
Mlynská 28, 04001 Košice.

 ◆ Obchodný zástupca v te-
réne. Miesto práce: Kežma-
rok, Poprad, Stará Ľubovňa, 
Spišská Nová Ves. MEDIA-
TEL spol. s  r.o., Miletičova 
21, 821 08 Bratislava. Tel.: 
0903476071.

 ◆ 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 re-
publika v.o.s., Trnavská cesta 
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

 ◆ 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
 zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

 ◉ Predám masážny stôl 
–  nový málo používaný 
– skladací s obalom, va-
lec, stoličku a sadu skle-
ných bánk.  Všetko za 
180,- eur.  Kontakt: 0911 
817 360.

 ◉ Príjmem pracovníčku do 
stánku Fornetti v Popra-
de. T. č.: 0948 013 551

ZAMESTNANIE

Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnan-
cov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Nástup do zamestnania: od 1. 6. 2015, resp. od 1. 7. 2015

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
 ◉ ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, zameranie: ekonomické
 ◉ riadiaca prax na vedúcej pozícii min. 5 rokov, riadenie kolektívu min. piatich 

zamestnancov
 ◉ prax v samospráve výhodou
 ◉ bezúhonnosť
 ◉ znalosť legislatívy verejnej správy, legislatívy účtovníctva
 ◉ komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči 

stresu, organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a logické myslenie, príjemné 
vystupovanie

 ◉ ovládanie PC na používateľskej úrovni

Zoznam požadovaných dokladov:
 ◉ písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 ◉ kópia dokladov, preukazujúcich dosiahnuté vzdelanie
 ◉ životopis
 ◉ čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného kandidáta sa bude vyžadovať výpis 

z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 ◉ písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby 

výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a 
doložia všetky požadované doklady. 

Prihlášky s označením „Výberové konanie – vedúci odb. EaSMM - neotvárať“ 
doručte v zalepenej obálke najneskôr do 13. mája na adresu:
Mesto Svit, mestský úrad, sekretariát primátora mesta, Hviezdoslavova 269/33, 059 21  Svit

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádza-
čov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky, stanovené v tomto oznámení, alebo žiad-
ny uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 
552/2003 Z. z. nové výberové konanie.

 Ing. Miroslav Škvarek, v. r., primátor mesta Svit 

Mesto Svit
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov  v y h l a s u j e

výberové konanie 
na obsadenie funkčného miesta vedúci odboru ekonomického 

a správy majetku mesta Mestského úradu Svit

Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer

Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Nástup do zamestnania: od 1. 6. 2015, resp. od 1. 7. 2015

Kvalifikačné predpoklady, osobitné kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
 ◉ ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, zameranie: sociálne, verejná správa, 

ekonomické
 ◉ riadiaca prax na vedúcej pozícii min. 5 rokov, riadenie kolektívu min. piatich zamestnancov
 ◉ prax v samospráve výhodou
 ◉ bezúhonnosť
 ◉ znalosť legislatívy verejnej správy
 ◉ komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, 

organizačné a riadiace schopnosti, koncepčné a logické myslenie, príjemné vystupovanie
 ◉ ovládanie PC na používateľskej úrovni

Zoznam požadovaných dokladov:
 ◉ písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
 ◉ kópia dokladov, preukazujúcich dosiahnuté vzdelanie
 ◉ životopis
 ◉ čestné vyhlásenie o bezúhonnosti (u úspešného kandidáta sa bude vyžadovať výpis 

z registra trestov nie starší ako 3 mesiace)
 ◉ písomný súhlas uchádzača na spracovanie a evidovanie osobných údajov pre potreby 

výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Na výberové konanie budú pozvaní len uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a 
doložia všetky požadované doklady.

Prihlášky s označením „Výberové konanie – vedúci odb. SOaVS - neotvárať“ doručte 
v zalepenej obálke najneskôr do 13. mája 2015 na adresu:
Mesto Svit, mestský úrad, sekretariát primátora mesta, Hviezdoslavova 269/33, 059 21  Svit

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nevybrať žiadneho z uchádza-
čov, ak žiadny uchádzač nesplní podmienky, stanovené v tomto oznámení, alebo žiadny 
uchádzač nebude vyhovovať a má právo vyhlásiť v súlade s § 5 ods. 8 zákona č. 552/2003 
Z. z. nové výberové konanie.

 Ing. Miroslav Škvarek, v. r., primátor mesta Svit 

Mesto Svit

výberové konanie 
na obsadenie funkčného miesta

vedúci odboru služieb občanom a vnútornej správy Mestského úradu vo Svite

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme 
v znení neskorších predpisov  v y h l a s u j e
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09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:05  Dr. House
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:05  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
23:45  Arrow
00:45  Policajti z L. A.
01:35  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:20  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:05  Monk
03:45  Dva a pol chlapa V 

04:35  Súdna sieň
05:25  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:30  Súdna sieň
08:45  Súdna sieň
09:50  Pod povrchom
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:20  Kosti
14:20  Sladký život
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  Znova chuť žiť
23:05  Kosti
00:05  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
01:00  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
02:00  Znova chuť žiť
03:40  Noviny TV JOJ

04:00  Novodobí otroci, 
 alebo aj vám sa to 
 môže stať
04:30  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
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
10:00  Inšpektor Lynley
10:45  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS

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
10:00  Inšpektor Lynley
10:45  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
14:00  Postav dom, 
 zasaď strom
14:35  Križovatky medicíny
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:45  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  Stroskotaní milenci
00:20  Policajné oddelenie
01:15  Nash Bridges
02:00  Reportéri
02:25  Dámsky klub

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  Fidlibum
08:55  Trpaslíci
09:05  Gemini
10:25  Fokus zdravie
11:10  Ambulancia
11:35  Na ľudovú nôtu
12:15  Živá panoráma
12:50  ArtSpektrum
12:55  Večera s Havranom
14:15  Energetika
14:30  Maďarský magazín
14:55  Fokus spotrebiteľ
15:45  Správy - Hírek
16:00  Hokej - MS 2015
18:40  Bob a Bobek, 
 králiky z klobúka II
18:50  Hokej - MS 2015
20:15  Liga majstrov - zápasy
22:50  Liga majstrov 
 - zostrihy
23:00  MS v kocke
23:30  Hokej - MS 2015
01:10  Polícia
01:25  Profesionál
01:40  Autosalón
02:05  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
02:15  Správy RTVS
02:50  ArtSpektrum
02:55  Hokej - MS 2015

04:10  Dr. House
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno

TELEVÍZNY PROGRAM 6. 5. 2015 - 12. 5. 2015Streda
6. 5. 2015

Štvrtok
7. 5. 2015

12:20  Dámsky klub
14:05  Križovatky medicíny
15:00  Tv šanca
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley
17:45  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Skutočný príbeh: 
 Útek za slobodou
22:10  Reportéri
22:40  Peklo na kolesách
23:20  Peklo na kolesách
00:05  Policajné oddelenie
00:55  Nash Bridges
01:40  Inšpektor Lynley
02:30  Dámsky klub

06:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:00  Správy - Hírek
07:10  Polícia
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:30  Zázračný ateliér
08:55  Trpaslíci
09:00  Čo dievčatká nevedia
10:25  Maďarský magazín
10:55  Fokus spotrebiteľ
11:40  Televízny klub 
 nepočujúcich
12:10  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:50  Možno sa ti zdá
13:15  Família
13:45  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
14:15  Halali
14:30  Rómsky magazín
15:00  Fokus právo
15:50  Správy - Hírek
16:00  Hokej - MS 2015
18:40  Bob a Bobek, 
 králiky z klobúka II
18:45  Hokej - MS 2015
20:00  Hokej - MS 2015
22:40  Futbal - Európska liga
00:20  MS v kocke
00:50  Hokej - MS 2015
02:35  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
02:40  Správy RTVS

04:10  Dr. House
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:10  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
21:45  Rodinné prípady
22:50  Zámena manželiek
00:00  Myšlienky vraha
00:55  Policajti z L. A.
01:40  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:25  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:05  Monk
03:45  Dva a pol chlapa V 

04:20  Pod povrchom
05:15  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:35  Súdna sieň
09:40  Rodinné záležitosti
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:20  Kosti
14:20  Sladký život
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  Kolabs
22:25  Kosti
23:25  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:20  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:20  Lovci väzňov
02:20  Kolabs
02:50  Noviny TV JOJ
03:25  DIVOKÉ KONE

04:00  Správy RTVS
04:50  Góly - body - sekundy
05:05  Križovatky medicíny
05:45  5 proti 5 
06:30  Správy RTVS
07:15  Havran
08:10  Aj kone sa hrajú
09:20  Bolek a Lolek na 
 divokom západe
10:30  Ústredné oslavy 
 70. výročia ukončenia 
 2. svetovej vojny 
 a Dňa víťazstva 
 nad fašizmom 
 v Liptovskom Mikuláši
12:30  Skutočný príbeh: 
 Útek za slobodou
14:20  Rozprávky bratov 
 Grimmovcov: 
 Janko a Marienka
15:20  Osud človeka
16:55  Obchod na korze
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Koľaje osudu
22:05  Hviezda

Piatok
8. 5. 2015

23:40  Obchod na korze
01:40  Hviezda
03:15  Drišľakoviny

06:35  Polícia
06:50  Profesionál
07:10  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:15  Správy - Hírek
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:35  Príbehy starého lesa
09:05  Simultánka 
 s Aľjochinom
10:00  Služby Božie pri 
 príležitosti 70. výročia 
 ukončenia 2. svetovej 
 vojny
11:40  Konečne bude mier
13:00  Nickyho rodina
14:40  Sám vojak v poli
16:00  Hokej - MS 2015
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek, 
 králiky z klobúka II
19:00  Trpaslíci
19:05  Bolek a Lolek idú 
 do sveta
19:10  Tao Tao
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Narodení v divočine
19:45  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  .. a rána sú tu tiché
23:00  MS v kocke
00:05  Magazín Európskej 
 ligy
00:30  Správy RTVS

04:10  Dr. House
05:10  Televízne noviny
06:00  Tom a Jerry: 
 Sherlock Holmes
07:10  Spy Kids 4 
08:55  Scooby-Doo 2: 
 Nespútané príšery
10:45  Jánošík I 
14:30  Pásla kone na betóne
16:15  Hra o Niké
16:20  Splnený sen
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:45  Let‘s Dance 4 
00:50  Šiesty zmysel
01:40  Bostonské vraždy
02:25  Pán a pani Smithovci
03:05  Žalobca a obhajca
03:45  Teória veľkého tresku

04:25  Noviny TV JOJ
05:05  Krimi
05:25  Noviny TV JOJ
06:10  Rýchla rota Chipa 
 a Dala
06:40  Barbie a poníková 
 akadémia
08:10  Večný príbeh
10:50  Moje bláznivé dievča
13:05  Múmia sa vracia

15:50  Narnia: Princ Kaspian
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Janko a Marienka: 
 Lovci čarodejníc
22:35  Déjŕ Vu
01:15  Izba smrti
03:00  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
03:40  Moje bláznivé dievča

04:05  Rozprávky bratov 
 Grimmovcov: 
 Janko a Marienka
05:05  Bolek a Lolek na 
 divokom západe
06:15  Správy RTVS
07:05  Levík Raa Raa
07:15  Poštár Pat: 
 Špeciálna zásielková 
 služba (17/26)
07:30  Včielka Maja - 
 Nové dobrodružstvá
07:40  Garfield
07:55  Ako si vycvičiť 
 drakov 2 
08:20  Fidlibumove 
 rozprávky
08:50  Trpaslíci
09:20  Daj si čas
09:55  Robin Hood
10:35  Robin Hood
11:25  On air
11:55  Moje dcéry
13:35  Doktor
14:25  Príbeh ozajstného 
 človeka
16:00  Hokej - MS 2015
19:00  Správy RTVS
19:35  Góly - body - sekundy
19:50  Počasie
20:00  Hokej - MS 2015
22:40  Príbeh ozajstného 
 človeka
00:10  Elisa z Rivombrosy
01:40  Koľaje osudu
03:30  Elisa z Rivombrosy

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
09:00  Cesta
09:30  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
10:00  Púť detí
11:30  Magazín Ligy 
 majstrov
12:00  Hokej - MS 2015
14:40  Sám vojak v poli
15:55  Hokej - MS 2015
17:20  Kapura
18:05  Farmárska revue
18:25  Bob a Bobek, králiky 
 z klobúka II
18:35  Hokej - MS 2015
20:00  Koncert 
 ku Dňu Európy
21:30  History
21:40  Apokalypsa 
 - Druhá svetová vojna
22:30  Hokej 
 Made in Slovakia

Sobota
9. 5. 2015
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22:40  Hokej Made 
 in Slovakia
22:55  MS v kocke
23:25  Hokej - MS 2015
01:05  Československý 
 filmový týždenník
01:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
01:25  Správy RTVS
02:00  Apokalypsa - Druhá 
 svetová vojna
02:55  Hokej - MS 2015

04:10  Šiesty zmysel
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:40  Medvedík Yogi
06:50  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy
07:10  Kung Fu Panda II
07:30  Perfektné skóre
09:35  Krok za krokom
10:00  Krok za krokom
10:30  Z nuly hviezdou
12:20  Hitch: Liek 
 pre moderného muža
14:50  Let‘s Dance 4 
16:50  Susedia
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Divergencia
23:30  Nezvratný osud
01:35  Divergencia
03:45  Pán a pani Smithovci

05:10  Krimi
05:30  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:30  Rýchla rota Chipa 
 a Dala
08:35  Šaolinský futbal
11:10  Maximálna rýchlosť
13:15  Narnia: Princ Kaspian
16:20  Večný príbeh
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Návrh
23:00  Koniec sveta
01:35  Kill Bill 2 
03:45  7-dňový pohreb

04:55  Drišľakoviny
06:25  Správy RTVS
07:00  Góly - body - sekundy
07:10  Počasie
07:20  Levík Raa Raa
07:30  Poštár Pat: 
 Špeciálna  zásielková 
 služba (18/26)
07:45  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
08:00  Garfield
08:15  Ako si vycvičiť 
 drakov 2 
08:35  Zázračný ateliér
09:05  Megamozog

Nedeľa
10. 5. 2015

09:35  Autosalón
10:05  Čarovné miesta 
 Zeme II
11:00  Slovensko v obrazoch
11:20  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:30  Bud Bindi
14:10  Agatha Christie: 
 Poirot
15:00  Boj o Moskvu
16:40  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:35  Góly - body - sekundy
19:50  Počasie
20:00  Hokej - MS 2015
22:45  Predĺženie
23:15  Agatha Christie: 
 Poirot
00:05  Boj o Moskvu
01:35  Inšpektor Rocca
03:35  O 5 minút 12 

06:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:00  Televíkend
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:35  Kapura
09:20  Farmárska revue
09:40  Test magazín
09:50  On air
10:20  Orientácie
10:50  Slovo
11:00  Tenis Slovak open
13:20  Herecké legendy
13:35  Sedem svedkov
14:40  Sám vojak v poli
16:00  Hokej - MS 2015
18:40  Bob a Bobek, králiky 
 z klobúka II
18:45  Hokej - MS 2015
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dokumentárny klub 
 - Speer a Hitler: 
 Diablov architekt (1/3)
21:40  Noc v archíve
22:40  Hokej Made 
 in Slovakia
22:55  MS v kocke
23:20  Hokej - MS 2015
01:05  Predĺženie
01:30  Správy RTVS
02:10  Hokej - MS 2015
03:50  Nocadeň

04:30  Bostonské vraždy
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:00  Yogi a invázia 
 vesmírnych 
 medveďov
08:45  Scooby-Doo 2: 
 Nespútané príšery
10:30  Krok za krokom
11:25  Chart show
14:45  Divergencia
17:45  Domov na kľúč
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Kameňák 4 

22:35  Na život a na smrť
01:10  Kameňák 4 
02:45  Na život a na smrť

  

05:20  Noviny TV JOJ
06:05  Šaolinský futbal
08:25  Rýchla rota Chipa 
 a Dala
08:55  Láska vo hviezdach
09:50  Láska vo hviezdach
10:45  Múmia sa vracia
13:30  Slečna na stráženie 2 
15:30  Návrh
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kráska a zviera
22:30  Chalan na hranie
00:40  Kill Bill 2 
03:05  Rocky V 

04:40  Správy RTVS
05:15  Góly - body - sekundy
05:25  Počasie
05:30  Čarovné miesta Zeme
06:25  Megamozog
06:55  Správy RTVS
07:30  Góly - body - sekundy
07:45  Občan za dverami
08:15  Nash Bridges
09:00  Policajné oddelenie
10:00  Slovensko v obrazoch
10:25  Svet v obrazoch
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Víkend
14:25  History
14:35  Križovatky medicíny
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow P. Marcina
17:50  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:05  Počasie
20:20  Süskind
22:10  Sanitka
23:05  Hlavný podozrivý 
 - newyorské prípady
23:50  Policajné oddelenie
00:40  Autosalón
01:00  Süskind

05:00  Noc v archíve
06:00  ...myslím, 
 že sa nevrátim
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  Speer a Hitler: 
 Diablov architekt (1/3)
10:30  Rómsky magazín
10:55  Fokus právo
11:45  Živá panoráma

12:10  ArtSpektrum
12:20  Chlapci 
 spod Kráľovej hole
12:45  Monika
13:25  Magazín LM
13:55  Autosalón
14:20  Profesionál
14:35  Čas a strata pamäti
15:05  Fokus práca
15:50  Správy - Hírek
16:00  Hokej - MS 2015
18:40  Bob a Bobek, králiky 
 z klobúka II
18:50  Hokej - MS 2015
22:40  Rytier bielej loptičky
22:50  Hokej 
 Made in Slovakia
23:00  MS v kocke
23:35  Hokej - MS 2015
01:15  A predsa sa točí
01:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
02:00  Správy RTVS
02:45  ArtSpektrum
02:55  Hokej - MS 2015

04:40  Smotánka
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia 
 v ružovej záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:10  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
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Kredenc
22:25  Navždy panna
00:10  Dva a pol chlapa V 
01:05  Teória veľkého tresku
01:25  Policajti z L. A.
02:05  NCIS
02:45  NCIS
03:30  Monk

04:20  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy

Pondelok
11. 5. 2015

Utorok
12. 5. 2015

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  Nečakané stretnutia
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:30  Križovatky medicíny
15:30  Tv šanca
16:00  Hokej - MS 2015
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:30  Slovensko chutí
22:05  Súboj s časom
22:50  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:35  Policajné oddelenie
00:25  Nash Bridges
01:10  Súboj s časom
01:55  Reportéri
02:20  Dámsky klub

04:35  Hokej - MS 2015
06:20  Mokrade - Ramsarské 
 lokality na Slovensku
07:10  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:15  Správy - Hírek
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:00  Pesničky z Hviezdičky
09:05  Farba tvojich očí
10:30  Čas a strata pamäti
11:00  Fokus práca
11:40  Lesy Slovenska 
12:00  Hokej - MS 2015
14:40  Hokej - MS 2015
16:25  Polícia
16:45  Fokus zdravie
17:30  Správy RTVS
17:45  Správy - Hírek
17:50  Na ceste po Česku
18:20  Bob a Bobek, 
 králiky z klobúka II
18:30  Hokej - MS 2015
22:40  Hokej 
 Made in Slovakia
23:00  MS v kocke
23:30  Hokej - MS 2015
01:15  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
01:20  Správy RTVS
02:10  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
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  Policajti z L. A.
01:45  NCIS
02:30  NCIS
03:10  Monk
03:50  Dr. House

04:15  Divoké kone
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  Divoké kone
09:50  Keby bolo keby 
 - Láska, sex a šťastie
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:25  Kosti
14:25  Panelák
15:30  Nákupné maniačky
16:55  Noviny o 17:00
17:15  Top star
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
01:45  Lovci väzňov
02:45  Keby bolo keby 
03:30  Panelák
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V 24. kole III. ligy VsFZ privítal FK Vysoké 
Tatry na svojej pôde rezervu MFK Zemplín 
Michalovce, súpera, ktorý s 13 bodmi figuru-
je na poslednej priečke ligovej tabuľky. V pr-
vom polčase 20-bodový rozdiel medzi mužst- 
vami nebol až taký badateľný ako po zmene 
strán. V  prvom 
dejstve sa gólo-
vo presadil iba 
Radovan Novák. 
Tatranci mali po 
nariadenej penal-
te možnosť zvýšiť 
svoj náskok, ale 
Bednarčík hos-
ťujúceho bran-
kára z  bieleho 
bodu nepreko-
nal. V  druhom 
polčase sa hostia 
držali do 63. mi-
núty, kedy necha-
li vo svojej šest-
nástke pohodlne 
skórovať Bellera 
(na snímke v bie-
lom). O  dve mi-
núty si v  podob-

nej situácii strelili vlastný gól a štvrtý do siete 
Michaloviec dal o deväť minút po parádnej 
hlavičke Michal Mičko. Po výhre nad Mi-
chalovcami majú Tatranci na svojom konte 
32 bodov a sú na 11. priečke tabuľky III. ligy. 
Najbližšie domáce stretnutie odohrajú hráči 

Vysokých Tatier 
16. mája s TJ FK 
Vyšné Opátske. 
Začiatok zápasu 
je o 17. hodine.

F K  Vy s o k é 
Tatr y – MFK 
Zemplín Micha-
lovce B 4:0 (1:0), 
g ó l y :  No v á k , 
Beller, Mikovčík 
(vlastný),  Mičko.

Zostava V. Ta-
tier: Hájovský, 
Korenko, Ferenc, 
Kšenzakovič, No-
vák, Mičko, Bel-
ler, Šimšaj, Bed-
narčík, Gibala, 
Compeľ, str.: Du-
lovič, Kačmarčík, 
Buc.       (sps)

ŠPORT

V Starej Ľubovni sa 25. 
apríla uskutočnilo 4. kolo 
žiackej ligy Východosloven-
skej únie karate a  bojových 
umení. V  konkurencii vyše 
210 súťažiacich sa karatisti 
Central karate klubu Poprad 
nestratili a domov si odniesli 
spolu 17 medailí (3 – 4 – 10). 
V kategórii kata starších žia-
čok -  začiatočníčok sa na 3. 
mieste umiestnila Katarína 
Dudeková a v tej istej kategó-
rii, ale medzi pokročilými 
3. miesto vybojovala Nikola 
Bušovská. Medzi st. žiakmi 
– začiatočníkmi skončil na 3. 
mieste Peter Lacko a zlato zís-
kal Michal Dunaj Jurčo. Tre-
tie miesto obsadil v kat. kadeti 
- pokročilí Jozef Jacob Jurčík.

V kumite v najmladšej ka-
tegórii,  mladšie žiačky - za-
čiatočníčky (-40 kg) suverén-
ne vybojovala 1. miesto Ina 
Paľová.  Medzi st. žiačkami 
(-45 kg) sa do finále dostala 
Zoja Paľová a domov si od-
niesla striebornú medailu. 
V tej istej kategórii (+45 kg) 
sa na 3. mieste umiestnila 

Nikola Bušovská a  st. žiač-
ky -  začiatočníčky (+50 kg) 
striebro získala Katarína Du-
deková. V najstaršej kategó-
rii, kadetky (-50 kg) sa o zisk 
tretieho miesta postarala 
Ema Paľová.

Zabojovali aj chlapci. 
V  najmladšej kategórii, st. 
žiaci -  pokročilí (-40 kg) si 
bronzovú medailu odniesol 
Branislav Dudek, st. žiaci 
-  začiatočníci (-50 kg)  ob-
sadil 2. miesto Michal Du-
naj Jurčo a st. žiaci – pokro-
čilí (-50 kg) sa na 3. mieste 
umiestnil Kristián Kotlár. Vo 
vyššej hmotnostnej kategórii 
(+50 kg) ďalšie 3. miesto zís-
kal Matej Kordovaník a v za-
čiatočníckej kategórii, st. žia-
ci (+50 kg) nenašiel premo-
žiteľa Peter Lacko a  domov 
si odniesol najcennejší kov. 
V najstaršej kategórii, kadeti 
(-60 kg) sa do finále prebojo-
val Jozef Jacob Jurčík a skon-
čil druhý. Andrej Skokan 
v kategórii kadetov (+60 kg) 
vybojoval poslednú medailu 
pre Central, bronzovú.   (ikc)

Sedemnásť medailí pre Central

Družstvo kadetiek BAM 
Poprad odohralo posledný 
aprílový víkend v  Leviciach 
záverečný turnaj o titul majs- 
teriek Slovenska v basketbale. 
Súperom im boli veľmi silné 
tímy zo západnej skupiny 
- Šamorín, Levice a Nitra. Po-
pradčanky postúpili do Final 
Four z prvého miesta skupi-
ny Východ. Tréner BAMP 
Igor Skočovski: „Bol to kva-
litný turnaj a kvalitní súperi. 
Družstvá, ktoré prišli z oblasti 
Západ ukázali, prečo sa všet-
ky tri uchádzali o titul. Naše 
družstvo postupne narazilo 
na Šamorín, Levice a  Nitru. 
Neboli sme favoritom, chceli 
sme prekvapiť. Najviac sme sa 
zamerali na prvý zápas, ktorý 
by nám mohol dať vietor do 

Kadetky štvrté na M SR
chrbta. Nestalo sa tak 
a po veľmi slušných 32 
minútach prišiel blok 
a zápas sme prehrali. 
Chceli sme naše vy-
stúpenie opraviť proti 
Leviciam, ale napriek 
dohovoru, nám to ne-
vyšlo“. Popradčanky 
nedokázali držať krok 
so súperkami ani v zá-
pase s Nitrou. Vysoký 
rozdiel skóre v prvom 
polčase  rozhodol 
o  zápase. V  druhom 
sa zverenkyne trénera 
Skočovského pozbie-
rali a  hrali s  Nitrou 
vyrovnanú partiu, 
už to ale na víťazstvo 

to nestačilo. „Vyhrali sme 17 
zápasov, prehrali 7, boli prví 
v oblasti Východ a nazbierali 
množstvo skúseností do bu-
dúcna. Každý z  nás vie, na 
čom má pracovať, či indivi-
duálne alebo spoločne. Veľká 
vďaka patrí rodičom, ktorí 
nás podporovali a boli všade 
s nami. Bolo to naozaj nesku-
točné, ako nás ťahali a  do-
dávali nám energiu. Bez ich 
podpory by sme to až tam ne-
dotiahli a nezvládli,” uviedol 
tréner na záver.

Výsledky BAMP: Poprad 
- Šamorín 51:76, Levice - Pop- 
rad 72:40, Poprad -  Nitra 
42:73. 

Konečné poradie: 1: Le-
vice, 2. Šamorín, 3. Nitra, 4. 
Poprad.                         (red)

V rozhodujúcom treťom fi-
nálovom zápase hokejbalovej 
extraligy juniorov medzi do-
mácim MŠK Spišská Belá (na 
snímke) a Worms Kežmarok 
mali viac šťastia na hokejkách 
Spišskobeľania, ktorí v  dva-
nástej sérii samostatných ná-
jazdov rozhodli o zisku titulu. 
Hrdinom bol Reľovský. 

Kežmarok mal k  titu-
lu bližšie. Pred záverom 
stretnutia vyhrával 4:3, ale 
domáci hráči zápas vyrovna-
li a na rad prišlo 5-minútové 
predĺženie. V ňom gól nepa-
dol. Po piatich séria samo-
statných nájazdov bolo 1:1. 
Rozhodla až dvanásta séria 
a  v nej prudká strela z  ho-
kejky Reľovského. Sp. Belá 
v základnej časti súťaže jasne 
dominovala a  v semifinále 
narazila na Nitru, ktorú zdo-
lala 2:1 na zápasy. 

M Š K  S p i š s k á  B e l á 
- MHbK Worms Kežmarok 
5:4 sn (1:2, 1:1, 2:1-0:0, 1:0). 
Góly: Paločko, M. Krempas-
ký, Bjalončík, L. Zadžora, 
rozh. nájazd Reľovský –  D. 
Mazurek, J. Tóth, Krupa, B. 
Martančík. 

O majstrovi Slovenska rozhodli nájazdy

Miroslav Burdíček, tréner 
Sp. Belej: „Zápas sa vyvíjal 
podobne ako ten predchádza-
júci v Kežmarku, len v opač-
nom garde. Sme šťastní, že 
sme dnešný dotiahli k víťaz-
stvu. Ďakujem všetkým  hrá-
čom a aj popradským hokejis-
tom, ktorí nám pomohli v play 
off. Spočiatku sme chceli celú 
vyraďovaciu súťaž odohrať 
iba s  našimi hokejbalistami, 

ale súperi posilňovali svoj 
káder o  hokejistov, tak sme 
k  rovnakému kroku siahli aj 
my. Podarilo sa nám získať 
kompletnú päťku hokejistov. 
V nájazdoch to boli obrovské 
nervy. Kežmarčania hrali vý-
borne, boli veľmi nepríjemní. 
Mali rovnako blízko k  titu-
lu, tak ako my. Naši chlapci 
a Kežmarčania sa navzájom 
poznajú, ale na ihrisku si nič 

nedarovali. Niekoľkí z nich sa 
určite stretnú v spoločnom vý-
bere slovenskej reprezentácie.“ 

Konečné poradie ho-
kejovej extraligy U19: 1. 
MŠK Spišská Belá, 2. MHBK 
Worms Kežmarok, 3. ŠK 98 
Pruské, 4. HBK Nitrianski 
rytieri Nitra, 5. HBK Medo-
kýš Martin, 6. RŠK Ružinov, 
7. HBC DT P. Bystrica, 8. ŠK 
Bukovinka Zvolen.        (sps)

Podtatranská olympiáda 
mladých hasičov pokračova-
la v nedeľu 26. apríla súťažou 
v  Batizovciach, 13. roční-
kom súťaže o Putovný pohár 
miestneho DHZ. Päťčlenné 
družstvá chlapcov a  dievčat 
preukazovali pripravenosť 
v troch disciplínach - štafete 

5 x 30 metrov, uzlovej štafete 
a štafete hasičských dvojíc.

Medzi 25 družstvami 
chlapcov opäť zvíťazila Šu-
ňava. Druhá priečka patrila 
Spišskej Starej Vsi a tretia Slo-
venskej Vsi. Poradie ďa1ších 
v  prvej desiatke:  4. Šuňava 
II, 5. Hranovnica, 6. Batizov-

Mladým hasičom opäť dominovala Šuňava
ce, 7. Šuňava III, 8. Štrba, 9. 
Spišské Bystré, 10. Liptovská 
Teplička. Spomedzi 16 druž-
stiev dievčat si ôsme víťazstvo 
v histórii súťaže pripísal am-
biciózny kolektív zo Šuňavy 
I pred Spišským Bystrým I a 
treťou Spišskou Starou Vsou. 
Do prvej desiatky sa dostali: 
4. Šuňava V, 5. Šuňava II, 6. 
Vikartovce, 7. Spišská Stará 
Ves II, 8. Šuňava VI, 9. Šuňa-
va VII a 10. Spišské Bystré II.  
Ceny prvým trom družstvám 
chlapcov a dievčat i putovné 
poháre osobne odovzdali sta-
rosta obce Batizovce Gabriel 
Bodnár, predseda DHZ Ján 
Mlynský, veliteľ DHZ Ľubo-
mír Šoltís a riaditeľ OV DPO 
Poprad Michal Šerfel. Ocene-
né bolo i  najsympatickejšie 
družstvo -  DHZ Vikartov-
ce II, ktoré pripravuje Peter 
Drevko. Aj tentoraz boli od-

menení najmladší účastníci 
súťaže - Dáša Juhásová a Ma-
tej Juhás zo Štrby. 

Je potešiteľné, že pribudli 
ďalšie nové kolektívy mla-
dých hasičov. V Batizovciach 
bola zaznamenaná najvyššia 
účasť hasičských družstiev 
v histórii súťaže. Za vydare-
nú akciu patrí poďakovanie 
dobrovoľným hasičom z Ba-
tizoviec i  rozhodcovskému 
zboru. Úspešné družstvá si 
pripísali ďalšie body do ta-
buľky 15. ročníka Podtat-
ranskej olympiády mladých 
hasičov, kde v  priebežnom 
poradí  medzi chlapcami ve-
die Šuňava I  pred Šuňavou 
III a Šuňavou II. Aj u dievčat 
je najlepšia ZŠ Šuňava I pred 
Spišským Bystrým I a Šuňa-
vou II. Mladí hasiči okresu 
Poprad absolvujú v  tomto 
roku trinásť súťaží.  O. KlimoDHZ Spišské Bystré.

Jednoznačné víťazstvo Tatrancov

Hokejový tréner Milan 
Jančuška (na snímke) v nasle-
dujúcej sezóne nebude hlav-
ným trénerom popradských 
hokejistov. HK Poprad sa po 
vzájomnej dohode rozhodol 
nepredĺžiť mu zmluvu a  na 
lavičke „kamzíkov“ k  30. 
aprílu skončil.

Za klub sa k odchodu Mila-
na Jančušku vyjadril výkonný 
riaditeľ HK Poprad Tibor Tu-
ran: „Vedenie klubu sa po do-
hode rozhodlo nepokračovať 
v spolupráci s trénerom Mila-
nom Jančuškom, ktorému na 
lavičke HK Poprad k 30. aprí-
lu skončila zmluva.“ Novým 
trénerom HK Poprad sa stal 
Pavel Paukovček.            (red)



12 Streda, 6. 5. 2015 | číslo 19  ŠPORT

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

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

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

Dráma akú Slovnaft Cup 
azda ešte nezažil. Trenčian-
sky „vlastenec“, obrovská 
chyba rozhodcov, predĺženie, 
jedenástkový rozstrel, heroic- 
ký výkon Senice a ešte hrdin-
skejší Trenčania. Taký bol fi-
nálový duel Slovenského po-
hára, po ktorom zavesili zlaté 
medaily na krk hráčom AS 
Trenčín (na snímke). 
AS Trenčín -  FK Seni-
ca 2:2 po predĺžení (1:1), 
na pokutové kopy 3:2. 
Góly: 36. Rabiu, 110. Van 
Kessel - 4. vlastný Čögley, 114. 
Kalabiška. Rozhodoval Trutz,.
ŽK: Lobotka, Rundič - Dolný, 
Majtán, Opiela, 3 473 divákov.
AS Trenčín :  Š emrinec 
-  Čögley, Ramon, Rundič, 
Madu (72. Lawrence)- Lo-
botka -  Van Kessel, Ra-
biu, Bero (64. Koolwijk), 
Guba (55. Mondek) –  Jairo. 
FK Senica: Šulla -  Opiela, 
Pavlík, Pillár, Čermák - Hu-
šek (113. Pittner), Kóňa 
- Dolný (89. Kosorín), Hlo-
hovský, Kalabiška – Majtán.

Na popradskom štadióne 
mali prevahu trenčianski di-
váci v bielych dresoch a práve 
na ich strane za bránkou zažili 
zdesenie hneď v úvode zápasu. 
Po nešťastnom teči Čögleya 

Slovenský pohár zdvihli nad hlavu Trenčania

posunul v 4. min. „vlastenec“ 
Seničanov do psychickej vý-
hody. Príliš ju však nevyužili, 
Trenčania pôsobili buldočou 
silou, zahryzli sa do súpera 
a  vcelku úspešne sa snažili 
presadiť svoj typický herný 
štýl. Loptu mali viac na kopač-
kách a vypracovali si aj dobré 
šance. Dočkali sa v 36. min., 
po centri Gubu z ľavej strany 
nekompromisne z voleja na-

priahol Rabiu a vyrovnal. Do 
konca riadneho hracieho času 
gól nepadol a  na rad prišlo 
predĺženie 2x15 min. 

V  106. min. Jairo po na-
hrávke od Van Kessela trafil 
brvno, od ktorého sa lopta 
odrazila na zem a Jairo sa len 
márne dožadoval gólu. Tren-
čianska radosť prišla vzápätí, 
v 110. min. skóroval nechy-
tateľne Van Kessel  pod brv-

no a keď už sa zdalo, že Se-
ničania nestihnú odpovedať, 
v 114. min. krásnou hlavič-
kou vyrovnal kanonier For-
tuna ligy Kalabiška a poslal 
zápas do penaltového roz-
strelu. Ich priebežný film bol 
infarktový, Majtána vychytal 
brankár, Van Kessel prekopol, 
Hlohovský bol úspešný (0:1), 
Lobotka tiež (1:1), Opiela 
premenil (1:2), aj Mondek 

(2:2), Kóňa nepochodil, keď 
si s jeho strelou Šemrinec po-
radil, Rundič premenil (2:3), 
Kalabiška trafil len slabo do 
brankára a gejzír radosti vy-
pukol u Trenčanov.

Tréner Trenčína Martin 
Ševela: „Videli sme dramatic-
ký zápas, na našej strane bolo 
viac zakončení, chýbala mi 
však väčšia efektivita. Aj konšt- 
rukciu bránky sme tuším tri-

krát trafili, dominancia bola 
na našej strane. V  predĺžení 
sme strelili gól, no neustrážili 
štandardnú situáciu a  súper 
vyrovnal. Chlapci predviedli 
veľmi dobrý výkon a  v jede-
nástkovom rozstrele mal náš 
brankár Šemrinec viac nervov. 
Preto si myslím, že nám víťazst- 
vo patrí právom.“

Jozef Kostelník, tréner 
Senice: „Myslím si, že sme vi-
deli kvalitné stretnutie, bola to 
dobrá reklama, hral sa otvo-
rený futbal, so šancami na 
jednej i  druhej strane. Nám 
patrili úvody polčasov, Tren-
čín mal zasa viac šancí. V pre-
dĺžení nám chýbali sily, súper 
nás pritlačil na našu polovicu, 
ale som rád, že sme zo seba 
dostali všetky sily a vyrovna-
li. Nebolo to ľahké, keď sme 
v  predĺžení inkasovali, po-
darilo sa nám po štandardke 
vyrovnať. Proti vysoko favori-
zovanému Trenčínu sme odo-
hrali dobrú partiu. Veril som, 
že to dotiahneme do víťazné-
ho konca, ale v penaltách bol 
šťastnejší Trenčín.“

Do konca sezóny zostáva 
šesť kôl a po víťaznom finá-
lovom súboji má Trenčín na 
dosah double. Víťazstvo v lige 
i v Slovenskom pohári.   (red)

Tréner A mužstva FK Pop- 
rad Vladimír Lajčák (na 
snímke) poslal správnej rade 
klubu svoj návrh na rezigná-
ciu. „Po zrelej úvahe, s odstu-
pom od posledného zápasu, 
ponúkam svoju rezignáciu 
na miesto trénera A mužstva. 
Napriek tomu, že športový cieľ 
klubu je splnený a mužstvo si 
svojou hrou buduje rešpekt 
u súperov, divákov i masmé-
dií, pohľad na tabuľku je pre 
mňa veľmi neradostný. Futbal 
sa hrá o body, nie na krásu či 
dojmy a my body nezískava-
me napriek kvalitnej a v po-
sledných zápasoch i pohľadnej 
hre,“ uviedol Lajčák v e-maile 
adresovanom vedeniu klubu 
FK Poprad s tým, že hráčov 
už vymeniť nemožno, zme-
na trénera však, podľa neho, 
môže priniesť nový prístup 
i  pohľad na mužstvo, šťast-
nejšiu voľbu hráčov či takti-
ku a hlavne body do tabuľky. 
V  svojom stanovisku ďalej 

uvádza, že spoločnými sila-
mi sa v krátkom čase poda-
rilo urobiť z futbalu v meste 
významný fenomén, s  per-
spektívou ďalšieho rastu a je 
potrebné urobiť všetko preto, 
vrátane výmeny trénera, aby 
sa proces nezastavil a záujem 
o  futbal neklesol. „Viem, že 
otázka mojej výmeny môže 
byť citlivá preto, lebo všetci 
sme v  prvom rade priatelia, 
ale záujem klubu je pre mňa 
oveľa dôležitejší ako funkcia 
a  preto žiadam aj vás, naj-
mä členov správnej rady, aby 
ste zvážili, čo je najlepšie pre 
klub,“ vyzval správnu radu 
Lajčák.

Vedeniu klubu však jeho 
rezignáciu neprijalo a preto 
naďalej ostáva trénerom FK 
Poprad. „Správna rada jedno-
hlasne odmietla prijať návrh 
na zmenu trénera A mužst- 
va. Naďalej má  jej plnú 
podporu,“ dodal manažér 
klubu Roman Pazúr.   (red)

Lajčák ponúkol svoju rezignáciu

Predminulý víkend (25. 
a  26. apríla) odohrali mlá-
dežnícke družstvá VK Junior 
Poprad  niekoľko súťažných 
zápasov v  rámci majstrovst-
tiev Slovenska. 

M  SR  staršie žiač-
ky -  oblasť Východ: VK 
Junior 2012 Poprad -  VK 
ZŠ Lendak  3:1 (-30, 11, 
12, 12) a  3:0 (12, 18, 12).

V  úvodnom sete prvého 
zápasu urobili popradské 
dievčatá veľa chýb na podaní 
i v útoku. V dramatickej kon-
covke nakoniec záver setu ne-
zvládli. V ďalších setoch tieto 
chyby eliminovali 
a jasne ovládli obi-
dva zápasy, v  kto-
rých nedali súpe-
rovi z Lendaku veľa 
možností na radosť.

M  SR kadeti 
-  oblasť Východ: 
VK Junior Poprad 
-  Športová akadé-
mia Košice 3:1 (18, 
17, -22, 13) a  3:0 
(17, 20, 15).

V  sobotu priví-
tali v  poslednom 
zápase sezóny pop- 
radskí volejbalisti 
tím Športovej aka-
démie Košice. Súboj 
o konečné 5. miesto 
sľuboval vyrovnané 
meranie síl, ale rea-
lita bola iná. Okrem 
jedného zaváhania 
v 3. sete prvého zá-
pasu nedali domá-
ci kadeti súperovi 
šancu a  jasne išli 
za svojím cieľom. 

Tým bolo neskončiť poslední 
v tabuľke, potvrdiť nárast vý-
konnosti a hlavne, aby starší 
žiaci, ktorí hrávajú aj v súťa-
ži kadetov, nabrali zápasovú 
prax. Aj keď Popradčania ne-
nastúpili s nahrávačskou jed-
notkou Róbertom Gálfym, 
jeho náhradník Adam Almášy 
sa ponúknutej šance nezľakol 
a predviedol výborný výkon. 
Celkovo mali zápas pevne 
v rukách domáci hráči a za-
slúžene sa tešili z víťazstva.

M SR starší žiaci - oblasť 
Východ: Športová akadémia 
Košice - VK Junior 2012 Pop- 

Bohatý víkend popradských volejbalistov
rad 0:3 (-14, -14, -15) a 0:3 
(-17, -13, -15).

Na posledný zápas súťaže 
cestovali hráči Junioru do Ko-
šíc s istým vedomím, že chcú 
ísť na záverečný turnaj maj-
strovstiev Slovenska z 3. prieč-
ky. V úvode prvého setu boli 
chlapci mysľou ešte v šatni, ale 
po prvom oddychovom čase 
a zvýšenom hlase trénera, po-
tvrdili rolu favorita a jasne vy-
hrali 25:14. Ostatné sety mali 
rovnaký scenár, keď tempo 
a dominanciu na ihrisku určo-
vali hosťujúci hráči Popradu. 
Po jasných posledných dvoch 

zápasoch čaká star-
ších žiakov VK 
Junior 2012 Poprad 
dôležitá príprava na 
turnaj o titul majstra 
Slovenska. 

M  SR kadetky 
-  oblasť Východ: 
VK Junior 2012 Po-
prad -  Vranov 0:3 
( -15, -13, -15 ) a 1:3 
( -19, -15, 23, -15).

V  nedeľu hostili 
kadetky v  posled-
nom vystúpení tej-
to sezóny dievčatá 
z  Vranova, ktoré 
boli momentálne na 
4. priečke. V prvom 
zápase sa hráčky 
spod Tatier trápili 
hlavne s  príjmom 
silného podania sú-
pera, naopak v poli 
uhrali veľa ťažkých 
lôpt. Dievčatám sa 
daril útok stredom 
siete. V druhom zá-
pase, v ktorom súper 

postavil hráčky, z  lavičky sa 
hra vyrovnala, ale súper dovo-
lil Popradu uhrať iba jeden set.

M  SR mladšie žiačky 
- oblasť Východ: VK Junior 
2012 Poprad -  VKM Snina 
0:2, VK Junior 2012 Poprad 
- ŠSK Slávia Svidník 0:2,  VK 
Junior 2012 Poprad -  VK 
Spišská Nová Ves 2:1.

Tretí turnaj víťazov zák-
ladných skupín, v ktorom sa 
rozhoduje o  postupujúcich 
na majstrovstvá SR, sa konal 
na pôde VK Junior. Ukázal 
sa ako rozhodujúci. Vo vy-
nikajúcej atmosfére odohrali 
družstvá kvalitné vyrovnané 
zápasy. Popradčanky ukázali, 
že dokážu konkurovať aj klu-
bom, ktoré sa venujú volejba-
lu oveľa dlhšie a hlavne majú 
väčšie množstvo tréningových 
jednotiek. Dievčatá si vyslúžili 
veľký potlesk a uznanie nielen 
od svojich rodičov, ale aj od 
trénerov ostatných klubov. 
Po vyrovnaných a  napätých 
koncovkách na turnaji zvíťazil 
Svidník a na druhom mieste 
skončila Snina. Obe družstvá 
si zabezpečili istotu postupu 
na M SR. Poprad po trojseto-
vej bitke porazil Spišskú Novú 
Ves. Hoci najmladší výber VK 
Junior dvakrát prehral a  raz 
zvíťazil, dievčatá si zaslúžia 
pochvalu pretože odovzdali 
na ihrisku skutočné maxi-
mum a bojovali do poslednej 
chvíle. Aj keď je isté, že Poprad 
na záverečný turnaj majstrov-
stiev Slovenska nepostúpi, na 
poslednom turnaji vo Svidní-
ku chcú zabojovať o konečné 
tretie miesto.                  (red) 


