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Múzeum v Kežmarku 
s novinkami

Poprad naďalej
bez bodu

Leto v Poprade 
aj s vláčikom

Branislavom Sikorčinom, z HO TJ Lokomotíva Poprad, 
horským záchranárom a sprievodcom

Kostol sv. Jakuba 
v plnej kráse

Žakovský
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G. Ondrušek
... život je nádherný,
život je krásny...
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V lete 1959 bol písomne založený 
Horolezecký oddiel TJ Lokomotíva 
Poprad, ktorého zakladajúcimi 
členmi boli Juraj Weincziller a Jozef 
Koršala. Za celé roky pod hlavičkou 
oddielu dosiahli významné úspechy 
viacerí známi, ale i  menej známi 
horolezci z nášho regiónu. V súčas-
nosti má oddiel 58 členov a vedie 
ho predseda Marek Klain. Členovia 
oddielu otvorili tohtoročnú sezónu 
spolu s rodinnými príslušníkmi mi-
nulú sobotu na Kolieskach.

„Naši členovia každoročne orga-
nizujú rôzne expedície alebo výstupy 
nielen na Slovensku. Vymenovať 
všetky krajiny a  pohoria, kde sme 
boli, by bolo na celú veľmi hrubú 
knihu. Z tých starších, zahraničných 
spomeniem výstup na Makalu v roku 
1976, Hindukuš o rok neskôr, Dolo-
mity v  roku 1985, grécku Meteora 
o  rok neskôr či centrálny Kaukaz 
v 1988. Palo Jackovič bol na expedí-
cií na Evereste, Čho-oju, s Julom Ja-

kubcom, Vilom Kyselom 
a Vladom Tarajčákom 
som bol v  Tan šane 
n a  C h a n  Te n g - 
ri v 89-tom roku, Palo 
Jackovič s Petrom Há-
morom v  rokoch 1993, 
1994 a  95 vystúpili na 
Matterhorn, Grandes Jo-
rasses či Eiger, boli sme 
v Himalájach, v Savoj-
ských alpách a  inde. 
Pred  troma rokmi 
boli Majo Pitoňák, 
Alenka Zagorová 
Edo a Miro Mlynský na Elbruse a 
Dušan Medla s Vladom Mončekom 
sa minulého roku pokúsili tiež zdolať 
Elbrus. 

A to nespomínam rôzne sústrede-
nia a  nespočetné množstvo výstu-
pov vo Vysokých Tatrách, ktoré náš 
oddiel robí pravidelne už celé roky,“ 
prezradil nám Braňo Sikorčin. 

V  ostatných rokoch členovia 

oddielu začali vyhľadávať skôr 
neveľmi civilizované a  nepre-
ľudnené destinácie, kde je viac 
nedotknutej prírody a ešte ne-
objavených krás. Po otvorení 
hraníc, keď všetci chceli spoz- 

návať Alpy, sa pomaly vra-
cajú do slovanských 

krajín, kde sú ľu-
dia priateľskejší 
a   ústretovejší . 
V  Bulharsku im 
učarovalo poho-
rie Pirin, ale aj 
Musala či  Ná-

rodný park Rila, o ktorých mnohí 
ani nevedia, že existujú. Sú to nád-
herné, rozľahlé, vysoké hory bez 
civilizácie. „Nám sa takéto horstvá 
veľmi páčia a vyložene ich vyhľadá-
vame. Či už sú to najvyššie kopce 
v Rumunsku, Golem Korab alebo 
Mount Korab v  Albánsku, ale aj 
nedotknutá príroda v Čiernej Hore. 
Ľudia sú tu veľmi príjemní a  sú 

ochotní sa aj rozdať. Nezaujímajú sa, 
či máme nejaké peniaze a či im ich 
dáme. Oni nám dajú, čo majú na-
priek tomu, že z ich obydlí a okolia 
cítiť ťažký život a chudobu. Ale my 
máme radšej takéto nepreskúmané 
a neprebádané končiny,“ uviedol 
a dodal, že pomaly má strach ísť na 
Západ, pretože nevie, kto ho na kaž-
dom kroku monitoruje cez kamery 
a  iné technické vymoženosti. A to 
nechcel hovoriť o tom, že v týchto 
komerčných turistických centrách 
vás „skasnú“, ani neviete za čo.

Aj preto sa už na začiatku roka 
rozhodli ísť na Kaukaz a ako pove-
dal, pokukujú aj po Arménsku. „Je 
to krásna krajina na hranici s  Tu-
reckom. Turci po I. svetovej vojne 
zabrali Arménom časť územia a na 
ňom bol aj arménsky Ararat. Preto si 
Arméni „urobili svoj Ararat, ktorý sa 
volá Aragac a má výšku 4 200 me-
trov,“ prezradil plány na najbližšie 
obdobie Braňo Sikorčin.  (pkr)

Týždeň 
modrého
gombíka

Jedenásty ročník verejnej zbierky 
Týždeň modrého gombíka 2015 sa 
v uliciach slovenských miest usku-
toční od 18. do 24. mája. Túto celo-
slovenskú kampaň organizuje UNI-
CEF Slovensko každý rok v  máji. 
Aj tento rok budete môcť stretnúť 
v uliciach dobrovoľníkov, ktorí sa 
za príspevok poďakujú modrým 
gombíkom, prípadne nálepkou 
gombíka. Heslom tohto ročníka je 
Deti deťom a zameranie zbierky je 
najmä o spájaní detských sŕdc. Jej 
cieľom je tiež rozvíjať empatiu, spo-
lupatričnosť a prosociálnee správa-
nia sa u detí. Organizátori chcú, aby 
sa naše deti dozvedeli o tých, ktoré 
nemajú ani zďaleka to, čo tie naše. 
O  deťoch, ktoré nemajú domov, 
teplé oblečenie a teplé jedlo. 

UNICEF Slovensko vyzýva 
k účasti školy, miestnych koordiná-
torov a  dobrovoľníkov, ale taktiež 
triedne kolektívy. Tohtoročným 
zapojením tried a  triednych uči-
teľov do organizácie zbierky chce 
zvýšiť počet detí, ktoré sa budú na 
zbierke Modrý gombík aktívne po-
dieľať. Predchádzajúce ročníky bola 
zbierka vždy zameraná na pomoc 
konkrétnej krajine a boj s  jedným 
problémom. V  situácii, v  akej sa 
momentálne svet nachádza, deti 
v mnohých krajinách sveta zažíva-
jú pre nás nepredstaviteľné útra-
py. Preto sa organizátori tento rok 
rozhodli prerozdeliť finančné pros-
triedky do krajín, v ktorých deti če-
lia humanitárnym krízam. Prevažnú 
časť výťažku z tohtoročnej zbierky 
organizátori pošlú na pomoc deťom 
z Nepálu, ktorý postihlo 25. apríla 
tragické zemetrasenie. Prispieť bude 
možné do pokladničiek UNICEF 
alebo kedykoľvek počas roka prost- 
redníctvom stránky www.unicef.sk/
modrygombik.

Pred 70 rokmi svet porazil fašizmus

V piatok minulého týždňa sa na celom svete konali 
pietne spomienky a oslavy, pripomínajúce Deň víťaz-
stva. Kladením vencov k pamätníkom obetiam doposiaľ 

najväčšieho vojnového konfliktu si každoročne pripo-
míname víťazstvo nad fašizmom a skončenie 2. svetovej 
vojny v Európe.  Pokračovanie na 2. strane

Oltár  v Kostole sv. Jakuba v Le- 
voči bude oficiálne slávnostne sprís- 
tupnený 6. júna. O 15. h bude sláv-
nostná omša v Kostole sv. Jakuba a v 
Mestskom divadle v Levoči sa usku-
toční slávnostné zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva pri príležitosti 
ukončenia prác.   Str. 5

V slobodnom kráľovskom meste 
Kežmarku otvoril primátor mesta 
Ján Ferenčák počas víkendu novú 
letnú turistickú sezónu. Súčasne po-
prial Kežmarskému hradu množst- 
vo návštevníkov a turistov.  Súčas-
ťou  otvorenia bolo i pripomenutie 
si Dňa matiek.   Str.  4

Najzásadnejšou novinkou mesta 
Poprad pred blížiacou sa tohtoroč-
nou letnou turistickou sezónou v 
Poprade je spustenie novej web 
stránky www.visitpoprad.sk, ktorá 
slúži nielen turistom, ale aj obyva-
teľom mesta.  Str. 6

Nezachyteným úvodom sa prip-
ravili o lepší výsledok a po prehre 
1:3 sa aj naďalej len bezradne prize- 
rajú na ostatných súperov nadstav-
by zo spodu tabuľky.  Str. 12

Fotoklub I Love Photography n. o. 
organizuje 16. mája v  parku na 
Nám. J. A. Baťu a v Dome kultúry 
vo Svite Deň fotografie. Program 
začne fotosúťažou Fotky na strome, 
do ktorej sa môže zapojiť každý, kto 
prinesie vytlačené fotky do 11. h. 
Vyhodnotené budú dve kategórie 
- do 18 rokov a nad 18 rokov. Všetky 
fotografie budú súťažiť tiež o Cenu 
primátora. Záujemcovia budú mať 
možnosť stretnúť sa a besedovať s 3 
významnými fotografmi (Ján Svo-
boda, Otto Jirka a  Dávid Doroš). 
Budú tiež prezentovať svoju tvor-
bu a po skončení ich prezentácií sa 
s nimi môžete osobne porozprávať.

Deň fotografie
vo Svite
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Tento rok uplynulo už 70 
rokov od ukončenia nezmy-
selného zabíjania a milióno-
vých obetí na celom svete. 
Bilancia vojny je neobyčajne 
desivá. Svetový konflikt vtia-
hol na bojiská 61 štátov, čo 
tvorilo 80 percent obyvateľov 
Zeme. Bojovalo sa na území 
40 štátov a zahynulo takmer 
60 miliónov ľudí, z  toho asi 
27 miliónov na bojiskách. Stá-
tisíce ľudí v zázemí zahynulo 
pri bombardovaní, pri po-
stupe frontu, v národnooslo-
bodzovacích hnutiach a  vo 
väzeniach. Svet sa len ťažko 
vyrovnáva s pravdou o kon-

Oslobodenie - fakty a mýty o oslobodení
V stredu minulého týždňa 

v Podtatranskej knižnici v Po-
prade uviedli do života knihu 
Marcela Maniaka Oslobo-
denie. Na slávnostnom krste 
knihy a besede s autorom sa 
zúčastnili zástupca kežmar-
ského vydavateľstva, predseda 
Oblastného  výboru Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov Michal Kopko a 
mnoho občanov, ktorých za-
ujíma, ako udalosti 2. sv. voj-
ny zasiahli do života občanov 
podtatranského regiónu v 
čase oslobodenia v roku 1945. 
Publikácia popisuje udalos-
ti, ktoré sa odohrali koncom 
januára 1945 pod Vysokými 
Tatrami. Práve v v tomto ob-
dobí boli oslobodené podtat-
ranské mestá a obce. 

„V knihe som sa snažil pod-
robnejšie opísať oslobodenie 
podtatranských miest a obcí.V 
prvej kapitole sa venujem okre-
su Kežmarok a Poprad a tak- 
zvanému mýtusu o oslobode-
ní Popradu, kde je rozpísané, 
ako to naozaj s oslobodením 
Popradu bolo. Novinkou, kto-

rá nebola nikde publikovaná, 
sú delikty vojakov Červenej 
armády, krátko po oslobodení 
nášho regiónu. Druhá kapitola 
obsahuje informácie o jednot-
kách Červenej armády a 1. čs. 
armádneho zboru, ich bojová 
cesta od ich vzniku až po skon-
čenie vojny. Záverečná kapitola 
je venovaná situácii v Poprade 
a okolí po prechode frontu,“ 
povedal autor knihy Marcel 

Maniak. Publikácia nadväzuje 
na predošlé knihy autora Padli 
za našu slobodu, Malý Slavkov 
1939 - 1945, Protifašistický 
odboj v okrese Poprad a Kež-
marok a Nedoleteli (havária 
sovietskeho lietadla na Zad-
nom Gerlachu vo Vysokých 
Tatrách a havária lietadla pri 
Hranovnici).

„Som veľmi rada, že 70. vý-
ročie oslobodenia Slovenska, si 

môžeme pripomenúť aj knihou 
Marcela Maniaka. Verím, že 
jeho knižky si nájdu cestu aj k 
mladým čitateľom,“ povedala 
krstná mama knihy Oslobo-
denie Anna Balejová. Aktivitu 
jedného z členov pochválil aj 
predseda Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov Michal 
Kopko. „Marcel Maniak je 
predseda historicko-dokumen-
tačnej komisie OV SZPB v 
Poprade, ktorá zbiera materi-
ály z histórie z obdobia rokov 
1939 až 1945. Teší ma, že aj 
my z OV SZPB sme boli ná-
pomocní svojou činnosťou pri 
zháňaní materiálov z archívov. 
Obdivujem Marcela, že mla-
dý človek sa venuje veľmi ťaž-
kej téme, akou je 2. sv. vojna. 
Prekvapila ma téma poslednej 
knihy, v ktorej podrobne rozo-
berá situáciu okolo pamätníka 
Ludvíka Svobodu, ktorý sa na-
chádza pri železničnej stanici 
v Poprade, kde bolo doteraz 
uvedené, že mesto Poprad oslo-
bodili jednotky 1. českosloven-
ského armádneho zboru pod 

vedením generála L. Svobodu. 
V publikácii uverejnil všetky 
dostupné informácie, ktoré 
svedčia o tom, že v prvom rade 
Poprad oslobodili vojská Čer-
venej armády a až po nich sa 
do Popradu dostali ostatné voj-
ská, ktoré v meste mobilizovali 
ďalšie svoje zložky.“ 

Zimomriavky vyvolali zá-
verečné slová autora: „Už 
zmizli stopy po ťažkých bojoch, 
zmizli stopy po výbuchoch a 
zákopoch. Polia už nie sú za-
mínované, ale opäť rodiace. Na 
miestach zbúraných domov a 
zničených mostov stoja nové. 
Jazvy na telách i na duši bo-
jovníkov aj obyvateľov však zo-
stali. Po dlhých 70-tych rokoch 
zostali a mali by zostať ako 
memento pre ďalšie generácie.“  
Kto sa nedostal ku knihe po-
čas jej slávnostného uvedenia 
do života, môže si 120-stra-
novú publikáciu Oslobodenie 
zakúpiť u autora za 5 eur. Ob-
jednať si ju môžete na tel. čísle 
0903 142 704 alebo na emai-
lovej adrese maniak.marcel@
gmail.com.  (red) 

centračných a vyhladzovacích 
táboroch, kde sa nacisti priam 
priemyselným spôsobom po-
kúsili vyvraždiť vybrané náro-

dy a etniká. 40 percent židov-
skej populácie, asi 6 mil. Ži-
dov, bolo poslaných na smrť. 
Na území Nemecka a  Ra-

kúska sa nachádzalo 636 kon-
centračných táborov. Ďalšie 
boli najmä na území Poľska, 
ZSSR a Československa. Len 
v Osvienčime zahynulo v ro-
koch 1942 – 1943 2,5 mil. ľudí 
z  celej okupovanej Európy. 
Práve v tomto tábore bolo za 
tri mesiace roku 1944 zavraž-
dených 450 tis. Židov z Ma-
ďarska. Najväčšie obete počas 
vojny priniesol Sovietsky zväz 
– 27 mil. ľudí. Nemecko stra-
tilo 13,5 mil., Čína 10 mil., 
Poľsko 6  mil., Japonsko 2,5 
mil., Juhoslávia 1,7 mil., Veľká 
Británia 350 tis., USA 350 tis. 

 V  sídle štábu západných 
spojeneckých vojsk v Remeši 

Pred 70 rokmi svet porazil fašizmus

Popradčania si 7. mája pri 
príležitosti 70. výročia skon-
čenia druhej svetovej voj-
ny uctili pamiatku obetiam  
2. svetovej vojny položením 
vencov a kytíc pri pamätní-
koch v parku pri železničnej 
stanici. Pietnej spomienky 
sa zúčastnilo vedenie mesta 
Poprad, zástupcovia rôznych 
organizácií a inštitúcií. „Som 
rád, že žijem v období, kedy 
je mier a  ľudia nemusia rie-
šiť také veci, ako v čase vojny. 
Hlad, umieranie, sú to ťažké 
spomienky, ale v Poprade bola 
jedna vec oslobodiť ho a druhá 
nezničiť ho. Myslím si, že sme 
v rámci oslobodzovacieho boja 

tu v  Poprade obišli celkom 
dobre a môžeme ho ďalej roz-
víjať,“ povedal primátor Jozef 
Švagerko.  Na našu otázku, 
či napriek historickým do-
kumentom sa fenoménom 
dnešnej doby stáva snaha 
niektorých politikov meniť 
históriu až do takej miery, že 
Československo pomaly ne-
oslobodila Červená armáda, 
ale americká, primátor mes-
ta odpovedal:. „Historické 
fakty sú dané. Stále hovorím, 
kto nepozná svoju minulosť, 
nezaslúži si ani budúcnosť. 
Z tohto obdobia sa treba pou-
čiť a robiť všetko preto, aby sa 
táto história už neopakovala. 

Patrím ku generácií, ktorí už 
vojnu nezažili a  vedia o  nej 
iba z  rozprávania. Ale treba 
si to pripomínať,“ dodal Jozef 
Švagerko. 

„V týchto dňoch si pripomí-
name Deň víťazstva. Myslím 
si, že takéto výročie a udalosť 
si zaslúži našu úctu a  vďa-
ku. Prejaviť ju musíme hlav-
ne tým, ktorí bojovali a  aj 
tým ktorí položili svoje živo-
ty,“ povedal Michal Kopko, 
predseda OblV SZPB v  Po-
prade.  V piatok odpoludnia 
spomienkové oslavy pok- 
račovali. a  Deň víťazstva si 
vedenie mesta, Mládežníc-
ky parlament mesta Poprad 
a  občania pripomenuli za-
pálením sviečok na hroboch 
padlých vojakov na cintoríne 
v Poprade – Veľkej. „Na výz- 
vu pána prezidenta sme sa my, 
mládežníci, rozhodli uctiť obe-
te 2. svetovej vojny a tento deň 
si pripomenúť zapálením svie-
čok na hroboch padlých voja-
kov. Je dôležité, aby si aj mladí 
ľudia pripomínali túto udalosť 
a nezabúdali na hrôzy a obete, 
ktoré vojna so sebou prináša,“ 
zdôraznil Jakub Dančo, zá-
stupca mládežníckého par-
lamentu. Na pietnom akte sa 
zúčastnili aj občania Ruskej 
federácie, ktorí žijú v meste 

Poprad, alebo v  jeho okolí. 
OZ, ktoré pôsobí v Poprade, 
sa venuje ruským  tradíciám, 
organizujú rôzne podujatia, 
medzi ktoré patria aj spo-
mienkové a pietne podujatia. 
Vďaka nim sa na cintoríne za-
chovali hroby padlých voja-
kov. „Venujeme sa obnove, 
údržbe hrobov, aby neupadli 
do zabudnutia. Rozdávame 
víťazné stužky pod heslom 
„Nezabudneme na hrdinov“. 

Stužky sa rozdávajú v  Deň 
víťazstva nad fašizmom, aby 
mladí ľudia nezabudli, čo je 
fašizmus,“ povedala Nina 
Čarnogurská a Alla Dudová.

Georgevskaja lenta, ako 
symbol víťazstva, sa používa 
ešte od čias Kataríny II. Oran-
žovo-čierne pruhy symboli-
zujú oheň a dym. Pripínali sa 
vojakom na znak víťazstva so 
slovami – Nezabudneme na 
hrdinov.    (pks)

Nedeľný sviatok matiek 
či MDŽ. Ak ste cez víkend 
nevideli dvojdielny čes-
ký film Fotograf s Karlom 
Rodenom v hlavnej úlohe 
slávneho Jana Saudeka, 
pozrite si ho ako ďalšiu 
oslavu ženstva. Vo filme, 
plnom niekedy až bizard-
ných sexuálnych scén, 
vyniká najmä schopnosť 
hlavného hrdinu prebu-
diť v každej žene vášeň 
k vlastnému ženstvu. Či 
má šesťdesiat alebo dvad-
sať rokov, sto kíl alebo 
päťdesiat, je to vzdelaná 
bohemička či teta z dediny. 
„Muž nie je pes. Nemá rád 
ohlodané kosti,“ roztápa aj 
strohú moletnú moderátor-
ku v živej televíznej show. 
Ženy, ktoré ho milujú, to 
s ním nemajú jednoduché, 
no na nič sa pred nimi ne-
hrá a preto ho beznádejne 
milujú. A on ich, hoci priz- 
náva, že mu zo života robia 
doslova peklo.

Film je oslavou ženské-
ho tela v jeho tisícich nedo-
konalo dokonalých podo-
bách, no žena samozrejme 
nie je len telo. Z rozhovoru 
s policajnou psychologič-
kou som sa nedávno doz- 
vedela zaujímavú vec. 
Ženy sú vraj vďaka väčšej 
empatii úspešné aj v pozí-
cii policajného vyjednáva-
ča. Hoci v našich podmien-
kach viac vyjednávajú muži 
ako ženy, ženy disponujú 
vyššou mierou intuície, 
predvídavosti, empatie, ale 
aj flexibility a kreatívnosti, 
čo sú vlastnosti potrebné 
práve pri vyjednávaní. 

Pred rokmi som čítala 
knihu o mladej ambicióz-
nej pilotke dopravných lie-
tadiel, ktorá chcela urobiť 
kariéru v osobnej leteckej 
doprave. Ako prvá žena 
v histórii amerického letect- 
va. Hoci mala nalietaných 
tisícky hodín na doprav-
ných lietadlách a výsledky 
v škole i fyzických testoch 
musela mať trikrát lepšie 
ako jej mužskí spolužiaci, 
trvalo jej dlho, kým pres- 
vedčila, že na to má. Len 
preto, že bola žena, mu-
sela zvládnuť aj množstvo 
poníženia, keď jej naprík- 
lad nadriadení s nechuťou 
museli dať ušiť ženskú 
uniformu. Nakoniec všetko 
zvládla a úspešnú kariéru 
pilotky osobných lietadiel 
ukončila potom, čo s Boein- 
gom, plným cestujúcich, 
núdzovo ako druhý pilot 
bez ujmy na životoch pri-
stála, pretože hrozilo, že 
jej milovaný muž vykrváca 
priamo vedľa nej. Ohrozi-
la životy cestujúcich, aby 
zachránila jeden, pre ňu 
najdôležitejší...

V škandinávskych kraji-
nách je počet žien v politi-
ke vysoko nad európskym 
priemerom, čo je možno 
priamo úmerné aj ich kva-
lite života a pocitu osob-
ného šťastia. Preto držím 
palce mladým političkám 
na Slovensku. Možno prá-
ve oni budú v blížiacich sa 
voľbách riešením na neko-
nečnú testosterónovú pan-
démiu, ktorá tak „úspešne“ 
u nás už roky vládne. 

 Petra Vargová

Georgevsku lentu pripínajú Michalovi Kopkovi, predsedovi 
OblV SZPB.

Obete vojny si uctil aj mládežnícky parlament

bola 7. mája 1945 podpísa-
ná kapitulácia nemeckých 
vojsk, pričom sa 8. mája 1945 
do 23. h mali ukončiť všetky 
boje. Sovietske vedenie tr-
valo na opätovnom podpise 
dokumentu o  bezpodmie-
nečnej kapitulácii fašistické-
ho Nemecka v Berlíne, ktoré 
sa uskutočnilo 8. mája 1945 
o  22.43 stredoeurópskeho 
času (podľa moskovského 
času to bolo 9. mája 1945 
o 0.43 h). Ukončenie druhej 
svetovej vojny v  Európe si 
jednotlivé štáty pravidelne 
pripomínajú 8. mája, v Rus-
kej federácii a krajinách bý-
valého ZSSR 9. mája.    (pks)
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SPRAVODAJSTVO
Štátna polícia

Stretnutie k novému skateparku

Cvičenie samaritánov

Repliky putujú do múzea v Prahe

Zmeny v Sociálnej poisťovni 
v Kežmarku

Od 1. mája boli agenda 
oddelenia lekárskej posud-
kovej činnosti, evidenčných 
listov dôchodkového pois-
tenia a spisovanie žiados-
tí o dôchodok v pobočke 
kežmarskej Sociálnej pois- 
ťovni zrušené a výhradne 
sa vybavujú na pracovisku 
v Poprade. Na vysunutom 
pracovisku v Kežmarku 
bude možné v pondelok 
a stredu vybaviť potvrde-
nia o dôchodkoch, ozná-

miť zmeny údajov, slúžia-
cich k výplate dôchodkov 
(zmena mena a priezviska, 
zmena bydliska, zmena 
poukazovania dôchodku 
na účet, resp. poštu a iné) 
a objednať sa na spísa-
nie žiadosti o dôchodok. 
Ostatné oddelenia - poist- 
ného, poistenia v neza-
mestnanosti a garančného 
poistenia a oddelenie ne-
mocenského poistenia fun-
gujú bez zmeny.

Žiaci tretieho ročníka 
odboru konzervátorstvo 
a reštaurátorstvo drevore-
zieb Strednej umeleckej 
školy v Kežmarku sa podie-
ľali na výrobe replík dreve-
ných artefaktov, nájdených 
v Kniežacej hrobke z Pop- 
radu-Matejoviec zo 4. – 5. 
storočia. „Po výrobe repliky 
posmrtného lôžka, modelu 
servírovacieho stola a hracej 
dosky následne vyrobili aj 
rôzne drevené predmety. Ide 
o náradie, ktoré tam zane-
chali vykrádači. Z dubového 
dreva v mierke 1:1 zhotovi-

li tri drevené lopaty, motyku 
a sekeru. Všetky vyrobe-
né repliky budú vystavené 
na výstave náradia vykrá-
dačov hrobov v Múzeu hlav-
ního města Prahy a neskôr 
aj v nemeckom Schleswi-
gu, kde sa konzervovali 
a robil výskum predmetov 
z Kniežacej hrobky.

Náradie osobne pre-
vzal PhDr. Karol Pieta, 
DrSc., zástupca riaditeľa Ar-
cheologického ústavu SAV 
Nitra,“ uviedla Ing. Marta 
Perignátová, riaditeľka SUŠ 
Kežmarok.

Obec Ľubica bola 30. apríla až 3. mája miestom me-
dzinárodného cvičenia RRT FTX Slovakia 2015, ktoré 
bolo vyvrcholením vzdelávania členov Asociácie samari-
tánov Slovenska a jej partnerských organizácií z Rakúska 
a Dánska. Cieľom bolo preskúšanie možností spolupráce 
mimovládnych medzinárodných organizácií s odborom 
krízového riadenia a zložkami Integrovaného záchranné-
ho systému. Cvičenie  malo za úlohu preveriť postupy pri 
riešení mimoriadnej udalosti pri povodni. Účastníci mali 
postavený tábor na futbalovom štadióne v Ľubici a cviče-
nia sa uskutočnili v bývalom vojenskom priestore Javorina. 
Zapojila sa do nich aj Obecná polícia a Dobrovoľný hasič-
ský zbor Ľubica. 

Poškodená budova. Ne-
známy páchateľ predminu-
lý víkend poškodil budovu 
prevádzky spracovania ko-
munálneho odpadu v Hun-
covciach. Obhorením z von-
kajšej a vnútornej strany boli 
poškodené vstupné plastové 
dvere, na ktorých bola rozbitá 
aj presklená výplň. Na budo-
ve neznámy páchateľ rozbil 
tiež okná v hornej, spodnej 
a zadnej časti a následne v 
interiéri podpálil dvere, čím 
došlo k očadeniu stien a ob-
horeniu dvoch elektrických 
vypínačov. Spôsobená škoda 
bola vyčíslená na 3 615  €. 

Z Tatry a bagra zmizla 
nafta. Takmer 400 l moto-
rovej nafty zmizlo z nádrží 
dvoch pracovných strojov, 
odstavených prvý májový 
víkend v obci Mníšek nad 
Popradom v okrese Stará Ľu-
bovňa. Stroje, nákladné auto 
Tatra a bager boli zaparkova-
né pod novostavbou mosta. 
Neznámy páchateľ vylomil 
visiaci zámok na nádrži Tat-
ry a ukradol z nej 180 l nafty. 
Na vedľa stojacom bagri ne-
zisteným spôsobom odomkol 
nádrž a ukradol 200 l nafty. 
Celková škoda bola vyčíslená 
na 465 €. Policajti zo Starej 
Ľubovne začali trestné stíha-
nie pre prečin krádeže.

Skateparky sú špeciálne upravené plochy s rôznymi pre-
kážkami, cestami a rampami pre skateboardistov,  prípad-
ne jazdcov na inline korčuliach či na horských bicykloch 
sú čoraz obľúbenejšie. Mesto Poprad pozýva fanúšikov 
skateboardingu na stretnutie, venované príprave realizácie 
nového skateparku. Stretnutie za účasti primátora mesta 
Jozefa Švagerka sa uskutoční v malej zasadačke MsÚ dnes, 
13. mája o 15. h. Každý, kto má záujem svojimi pripomien-
kami prispieť k budúcej podobe športoviska, je vítaný.

Dopravná akcia 
Jablko - citrón
Na celom území Slovenska 

sa 11. mája začala dopravno 
-preventívna akcia Jablko – 
citrón a potrvá do piatka 15. 
mája. Organizujú ju Policaj-
ný zbor SR v spolupráci s 
poisťovňou Generali. Počas 
piatich dní bude na 54 stano-
vištiach po celom Slovensku 
polícia kontrolovať dodržia-
vanie maximálnej povolenej 
rýchlosti. Motoristov, ktorí po-
rušia dopravné predpisy, budú 
pokutovať detské hliadky ne-
tradičnou formou. Vodič, ktorý 
by inokedy za menej závažný 
priestupok musel zaplatiť fi-
nančnú pokutu, dostane teraz 
od detí zo základných škôl 
ako upozornenie citrón alebo 
maľovaný obrázok. Vodičov, 
ktorí jazdia predpisovo, deti 
odmenia jabĺčkom, obrázkom 
a malým darčekom.

„S hrozivými následkami 
dopravných nehôd, príčinou 
ktorých sú často aj nedodr-
žanie maximálnej povolenej 
rýchlosti, či precenenie vlast-
ných schopností, sa v pois- 
ťovni Generali stretávame 
dennodenne. Pre projekt 
Jablko - Citrón sme sa roz-
hodli práve preto, aby sme 
prispeli k zníženiu počtu dop- 
ravných nehôd. Na riziká pri-
rýchlej jazdy sme sa rozhodli 
vodičov upozorniť pozitívnou 
formou osvety, teda rozdáva-
ním ovocia. Veríme, že do-
hovor od detí má na vodičov 
väčší účinok ako od dospe-
lého,“ vysvetlil Roman Juráš, 
predseda predstavenstva a 
generálny riaditeľ poisťovne 
Generali. „Bezpečnosť na 
cestách je dlhodobo jednou z 
priorít polície. Preto projekty, 
ktoré ju pomáhajú zvyšovať, a 
tým aj zachraňovať ľudské ži-
voty, vždy vítame,“ povedal vi-
ceprezident Policajného zboru 
Ľubomír Ábel. Detské hliadky 
v rámci akcie Jablko – Citrón 
môžete stretnúť aj v Poprade.

...život je nádherný, život je krásny

V pondelok sa v obradnej 
sieni Mestského úradu v Pop- 
rade konala malá slávnosť pri 
príležitosti životného jubilea 
MUDr. Gabriela Ondrušeka. 
Primátor mesta Jozef Šva-
gerko na slávnostnom prijatí 
Dr. Ondrušekovi gratuloval 
k jeho 90-tinám. 

Počas svojej vyše 60 ročnej 
praxe sa zásadnou mierou 
zaslúžil o zvýšenie prevencie 
v oblasti stomatológie v okre-
se Poprad, kde pôsobil ako 
primár a okresný stomatológ. 
Jeho zásluhou sa zvýšil počet 
detských a dorastových zub-
ných ambulancií, ktoré vzni-
kali na základných školách. 
„Som veľmi rád, že som sa de-
väťdesiatky dožil. Spomínam 
si, že právu tu, v priestoroch, 
kde sa dnes nachádza mestský 
úrad, som pred 60 rokmi začí-
nal svoju stomatologickú prax 
v  prvej školskej ambulancii, 
ktorú som zriadil po Kišov-
ciach. Po tej prvej sa rodili 
ďalšie a ďalšie, až ich bolo 57,“ 

spomínal na svoje začiatky 
Gabriel Ondrušek.  

V tom čase Poprad so zria-
denými detskými a doraste-
neckými ambulanciami pat-
ril k   najvyššiemu priemeru 
vtedajšieho Československa. 
Z  tohto kvalitného základu 
ťažia Popradčania prakticky 
dodnes, pretože mesto má 
výrazne väčší počet zubných 
ambulancií ako mnohé iné 
okresné mestá Slovenska, čo 
sa samozrejme prejavuje aj 
vo vyššej a  kvalitnejšej sta-
rostlivosti o chrup obyvateľov 
nielen mesta, ale i  regiónu. 
Doktor Ondrušek sa pričinil 
aj o zriadenie prvej pojazd-
nej ambulancie. „Spomínam 
si, keď obec Liptovskú Teplič-
ku pripojili k  Popradu. Bolo 
to pre obyvateľov náročné 
dochádzať za ošetrením do 
miest, do Svitu a  Popradu, 
tak som inicioval zriadenie 
pojazdnej ambulancie a mal 
som dosť práce, ale všetko 
sa spravilo k  spokojnosti,“ 

hovorí Gabriel Ondrušek. 
Prevencia sa postupne sta-

la nosným programom sta-
rostlivosti o  chrup. MUDr. 
Ondrušek sa celý život riadil 
predovšetkým veľkým poci-
tom zodpovednosti. Mal rád 
deti a preto im venoval celý 
svoj profesný život. S  man-
želkou Darinou sú spolu už 
62 rokov. Vychovali dvoch 
synov a  jeden z  nich kráča 
v otcových šľapajách. Napriek 
svojim zdravotným problé-
mom sa snaží, aby každý svoj 
deň prežil čo najkrajšie. Chy-
tá pstruhy a na rybačke vždy 
pookreje. Rád hrá šach, ktorý 
ho udržiava v dobrej forme. 

Bol priekopníkom v  pre-
vencií u detí. Som veľmi rád, 
že som spoznal tohto skvelé-
ho človeka a obdivuhodný je 
aj jeho vek. Myslým si, že aj 
vďaka Dr. Ondrušekovi sa 
Popradčania častejšie usmie-
vajú a majú krajšie úsmevy ,“ 
s úsmevom dodal Jozef Šva-
gerko.  (pks)

Po kladení vencov k pamätníku padlých minulý štvrtok, ktorým 
si členovia ZO SZPB v Batizovciach pripomenuli okrúhle výro-
čie od skončenia 2. svetovej vojny, si odbojári v nedeľu pripravili 
neformálne stretnutie v Penzióne Šafrán. Do tridsať členov ZO 
SZPB, ktorá je jednou z najiniciatívnejších v regióne, si udalosti 
spred 70-tich rokov pripomenulo aj tradičným gulášom, na kto-
rý ich pozvala predsedníčka organizácie Mgr. Monika Faixová 
(prvá zľava). Sponzori pomohli surovinami, žienky zase napiekli 
sladké i slané pochúťky. Všetci účastníci, medzi ktorými nechý-
bal ani Ján Nikerle. t. č. žijúci v Batizovciach, jediný priamy 
účastník najstrašnejšej vojny, za najdôležitejšie však považujú 
to, že sa ešte predsa len môžu stretnúť a v zdraví porozprávať. 
Pozdraviť odbojárov prišiel aj Ján Pavlovčin, tajomník OblV 
SZPB pre okresy Poprad a Kežmarok.

DHZ v Spišskej Sobote 
usporiada v sobotu 16. mája 
od 9. h na nádvorí hasičské-
ho zboru 10. ročník súťaže vo 
varení gulášu Spišskosobot-
ský kotlík. Na podujatie sa 
prihlásilo vyše 30 družstiev 
a medzi nimi nebude chýbať 
ani tím vedenia mesta. Vy-
hodnotenie sa uskutoční od 
13.30 do 14.30 h. Podujatie 
spestrí vystúpenie dvoch ži-
vých kapiel.            (red)

Spišskosobotský kotlík

Po písomných maturitných 
skúškach čakajú stredoškolá-
kov ústne maturity. Minulý 
štvrtok sa na predmaturitný 
týždeň chystali a  s tablami 
po Poprade prechádzali de-
siatky z nich v dobrej nálade 
a so spevom. V Prešovskom 
kraji je dohromady 8 384 ab-
solventov, o  933 menej ako 
v uplynulom školskom roku. 
Nachádza sa tu spolu 120 
stredných škôl, v ktorých štu-
duje 40 285 žiakov. 

Keď idú maturanti 
mestom...
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V slobodnom kráľovskom 
meste Kežmarku otvorili 
počas víkendu novú letnú 
turistickú sezónu a  pripo-
menuli si Deň matiek. V bo-
hatom kultúrnom programe 
sa na nádvorí Kežmarského 
hradu predstavili divadelno-
-šermiarska skupina Bojník 
z  Bojníc, sokoliari majstra 
Vagana, folklórne súbory 
Maguráčik a  Magurák, ta-
nečný súbor Brilant a  ZŠ 
Grundschule z  Kežmarku. 
Príjemné popoludnie spest- 
rili sprievodné podujatia 
a návštevníck si mohli pozrieť 
priestory hradu za symbo-
lické vstupné. Každá mama, 
stará mama a krstná mama si 
odniesla malý darček, ktorý 
rozdávali zámocké panie. 

 Letnú sezónu otvoril pri-
mátor mesta Ján Ferenčák 
a poprial Kežmarskému hra-
du množstvo návštevníkov 
a turistov. „Aby zážitky, ktoré 
si z Kežmarku turisti odnesú, 
boli čo najkrajšie a  najprí-
jemnejšie a  aby sa šírili nie-
len po regióne a  Slovensku, 
ale aby sa dostali aj do za-
hraničia. Kežmarok je mesto, 
ktoré má veľký potenciál 
v  cestovnom ruchu. Má také 
dannosti, ktoré má iba málo 
miest Slovenska a  je iba na 
nás, aby sme oživili toto od-
vetvie,“ povedal v príhovore 
primátor. 

Počas novej letnej sezóny 
Múzeum v Kežmarku okrem 
tradičných podujatí, ktoré 
majú svojich divákov a prívr-

žencov, pripra-
vilo aj niekoľ-
ko noviniek. 
Hneď v  piatok 
môžete stráviť 
Noc na hrade 
s  princezna-
mi a  rytiermi 
a  v nedeľu je 
pri príležitos-
t í  Medziná-
rodného dňa 
múzeí prip- 
ravený nultý 

 OSLOBODENIE
Pozvánky

Všetko o mojom otcovi...
Ak radi čítate, máte mož-

nosť stretnúť sa v Podtatran-
skej knižnici so spisovateľkou 
Hanou Lasicovou. Autorská 
beseda o knihe Všetko o mo-
jom otcovi sa uskutoční dnes, 
13. mája o 16.30 h.

Noc literatúry
Ľubovnianska knižnica 

pozýva v stredu 13. mája na 
Noc literatúry. Prezentácia 
slovenskej a svetovej literatú-
ry začne o 17. h.

Predstavenia 
Spišského divadla

Na doskách Spišského di-
vadla v Sp. Novej Vsi môžete 
najbližší týždeň vidieť tieto 
predstavenia - streda 13. mája 
o 10. h J.G. Tajovský: Ženský 
zákon (po špiski,), o 19. h Štú-
dio SD V. Haim: Valčík náhody 
(vstupné na obe 2 €), piatok 
15. mája o 19. h J. Mokoš: Já-
nošík alebo pravda je len jed-
na (vstupné 6 €), v nedeľu 17. 
mája o 10.30 h predpremiéra 
J. Milčák: Jakub s veľkými 
ušami a premiéra v nedeľu 
o 16. h (vstupné 3 €), v stre-
du 20. mája o 10. h J. Milčák: 
Jakub s veľkými ušami (vstup-
né 2 €), o 19. h Štúdio SD G. 
B: Shaw: Don Juan v pekle 
(vstupné 2 €).

Prednáška i film
Prednáška zoológa a doku-

mentaristu Pavla Balla Svište 
a kamzíky v Tatrách, spo-
jená s premietaním filmov, sa 
uskutoční v kaviarni a čajovni 
U vlka v Starom Smokovci 
vo štvrtok 14. mája. V Piatok 
15. mája tu bude premietanie 
festivalu Hory a mesto – Reel 
Rock 9 – Yosemitské národné 
povstanie. Vstupné na akcie 
je 1 €, začiatok o 18. h. Re-
zervácie na t. č. 0908 704 412 
a uvlka@kaviarenacajovnau-
vlka.sk.

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 samoz- 
rejme o láske. Vstupné 13 €.

Workshop s ilustrátorkou
V Ľubovnianskej knižnici 

sa môžete v piatok 15. mája 
stretnúť s ilustrátorkou det-
ských kníh Katarínou Ilkovi-
čovou. Workshop sa uskutoč-
ní o 9. h a 10. 30 h.

Posledné kúzlo
V divadelnej sále Domu 

kultúry v Poprade ožije v pia-
tok 15. mája o 18. h legenda 
o statočnom Siegfriedovi 
a mocnej Brunhilde. Divadlo 
Alimah Fusion & Alchýmie 
ju priblíži Posledný kúzlom. 
Vstupné 5 a 3 €. Predpred-
aj MIK, t. č. 052/772 13 94 
a 0915 932 617.  

Food Revolution Day
V Levoči pri radnici sa v pia-

tok 15. mája uskutoční Food 
Revolution Day. Program far-
marského trhu bude od 10. do 
18. h venovaný zdravej strave. 
Prezentácia footblogerov pre-
zradí, ako na zdravú desiatu 
a obed, uskutoční sa súťaž 
žiakov ZŠ v príprave zdravej 
desiaty, v súťaži zmyslov si 
návštevníci otestujú chuťové 
receptory a v programe je aj 
súťaž v dojení kravy. Chýbať 
nebude ani kultúrny program 
a predaj z dvora.

Novinky letnej sezóny Múzea v Kežmarku
ročník Burzy starožitností. 
Už prvého júna môžu deti 
osláviť svoj sviatok premiérou 
rozprávky Ženský vtip. „Po 
úspechu minuloročnej Čertov-
skej rozprávky sme aj tento rok 
siahli po realistickej slovenskej 
ľudovej rozprávke, ktorá je 
známa z viacerých spracova-
ní. Rozprávka je veselá a  tak 
ako každý rok, aj tentoraz nie 
je len pre deti. Radi uvidíme 
aj veľké deti, rodičov a ostat-
ných dospelých, pretože jej 
hrdinovia riešia to, na čom sa 
často pohádajú práve tí veľkí,“ 
uviedla Erika Cintulová riadi-
teľka Múzea v Kežmarku. Po 
ňom budú nasledovať Festival 
študentstva a Sviatok kultúry 
a vzájomnosti. 

Tradičný Letný hudobný 
festival odštartuje koncert 
Lotz trio. Prvá prázdnino-
vá noc čaká na tých, ktorí sa 
nedostanú na prvý termín 
nocovania na Kežmarskom 
hrade na budúci týždeň. Ne-
opakovateľnú atmosféru noci 
si deti môžu vychutnať a jedi-
nečne odštartovať prázdniny. 
Divadelné predstavenia na 
Kežmarskom hrade sú pripra-
vené počas festivalu Európ-
ske ľudové remeslo. Ďalšou 
pripravovanou novinkou sú 

nočné prehliadky na hrade. 
„Návštevníci si to vyžiadali 
a ak budú prehliadky úspešné, 
budeme ich organizovať počas 
celej sezóny. Našou hlavnou 
náplňou je však expozičná čin-
nosť. Rozhodli sme sa tento rok 
renovovať a rekonštruovať stá-
lu expozíciu Cechy a remeslá. 
Plánovali sme ju už sprístupniť 
pri dnešnom otvorení, ale prá-
ce je veľa. V priebehu sezóny 
sa ju budeme snažiť čo najskôr 
doplniť a  prerobiť, aby ju už 
v lete návštevníci videli v no-
vom šate,“ dodala Cintulová. 

K tradičným podujatiam 
patrí aj Letné kino na hrad-

nom nádvorí, ktoré pripravilo 
pestrú paletu filmových chutí 
v podobe premietania filmov 
rôzneho zamerania. Podujatie 
spoluorganizuje mestské kul-
túrne stredisko.   (pks)

Minulý týždeň sa a v Dome 
kultúry vo Svite konala Sláv-
nostná akadémia ku Dňu 
matiek, ktorú pripravili učite-
lia a žiaci Základnej školy na 
Ulici Komenského pre všetky 
ženy a matky. Akadémia pod 
názovom Týždeň v  pionier-
skom tábore sa niesla v retro-
štýle. V kultúrnom programe 
sa predstavili žiaci prvých až 
deviatych ročníkov a na javis-
ku sa vystriedalo 282 žiakov 
školy.

„Slávnostná akadémia, kto-
rú každoročne pripravujeme 
pri príležitosti Dňa matiek je 
nevyčerpateľná téma. Záujem 
o účinkovaní v programe kaž-
doročne stúpa a deti sa chcú 
podieľať na príprave jednotli-
vých čísiel programu. Majú je-
dinečnú príležitosť ukázať svo-
jim rodičom, starým rodičom, 
tetám a známym, čo si tvrdo 
nacvičili a  vyjadriť v  rámci 
tohto sviatku možno lásku, 
poďakovanie a  úctu k svo- 
jej mame,“ uviedla riaditeľ-
ka základnej školy Monika 
Dudinská. Retro kultúrny 
program priniesol spomien-
ky na „staré dobré časy“, na 
ktoré si pamätali skôr naro-
dení nielen rodičia, ale i širo-

Deti ZŠ Komenského V pionierskom tábore

ká verejnosť. Všetci si mohli 
pozrieť predstavenie žiakov 
vo štvrtok podvečer. 

Žiaci odspievali a  odtan-
covali spolu 6  predstavení, 
v  ktorých zožali obrovský 
úspech, pretože aj vďaka 
nim si návštevníci pripome-
nuli a  zaspievali hity svojej 
mladosti a  zaspomínali na 
časy, keď boli najprv iskričky, 
potom pionieri a  chodieva-
li do pionierskych táborov. 
„Hlavnou myšlienkou bola 

pochopiť podstatu pionierske-
ho tábora a hlavne to, že bol 
pre všetky deti takmer zadar-
mo. Dnes sú tábory jazdecké, 
jazykové, tenisové, ktoré stoja 
nemalé sumy a nie každý ro-
dič si to môže dovoliť. Čiže 
dnes sa máloktoré dieťa do-
stane na tri týždne do tábora 
a môže si ho užiť tak, ako to 
bolo kedysi. Aspoň takto deti 
zažili na krátku chvíľu to, 
čo sme si my užívali roky,“ 
ukončila vychovávateľka 
Zuzana Kostyšáková. 

Vrcholom každej akadé-
mie je vystúpenie deviatakov, 
ktorí po deviatich rokoch 
opúšťajú lavice základných 
škôl, s  ktorými sú späté ich 
prvé vedomosti, zručnosti, 
ale i  lásky a  sklamania. Ne-
bolo tomu inak ani tento rok 
a deviataci v závere programu 
zaspievali a zatancovali svoj 
„diskopříběh“. V základných 
školách sa naučili všetko, čo 
potrebujú pre život a vystú-
penie bolo ich poďakova-
ním nielen rodičom, ale ich 
učiteľkám, vďaka ktorým sú 
samostatní a  na ktoré budú 
spomínať celý život. Či už 
v dobrom alebo v zlom. Veď 
napriek všetkému vždy os-
tanú „tie prvé“ zo základnej 
školy. Hor sa do života, ktorý 
na nich čaká a je iba na nich, 
ako tie svoje poznatky v živo-
te využijú.      (pks) 

retro téma, v  ktorej sme sa 
vrátili do čias socializmu, 
pretože retro je momentálne 
v móde. V tom čase sa konali 
aktivity, ktoré sa dnes už ne-
nosia a  naše deti ich vôbec 
nepoznajú. Myslím si, že je 
to na škodu, pretože nie všet-
ko z  tejto doby bolo zlé a  v 
programe sú zachytené podu-
jatia, ktoré sa spájajú s deťmi. 
V  pivničnej časti školy sme 
našli množstvo zaujímavých 
„dokumentov“, zachytávajú-
cich vtedajšie časy - mávadla, 
transparenty, heslá, zástavy, 
znaky a fotografie. Nenechali 
sme si to iba pre seba a pode-
lili sme sa aj s návštevníkmi. 
Scénu sme skoncipovali, tak 
aby čo najautentickejšie pri-
blížila staré časy,“ poveda-
la učiteľka Erika Antalová, 
ktorá mala spolu s vychová-
vateľkou Zuzanou Kostyšá-
kovou na starosti scénar 
a  réžiu tohtoročnej akadé-
mie. Pozvaní hostia všetkých 
škôl, ktoré sa nachádzajú na 
území mesta Svit, zástupco-
via okolitých obcí, inštitúcií 
a firiem si v programe zaspo-
mínali na Bambuľku, céčka, 
Korálky od Natálky, Sladké 

mámení, Včielku Máju, Hol-
ky z naší školky či spartakiá- 
du. Ôsmaci urobili radosť 
ženám piesňami z  Repete 
a  silné dojmy zanechal naj-
starší žiak s najmladším, teda 
deviatak s  prvákom, ktorí 
spoločne odrecitovali báseň 
za všetkých žiakov všetkým 
mamám. Program ozvlášt-
nila hra na gitaru v  podaní 
Romana Sopka, Simona M. 
Godišku a  Frederika Fábe-
ra. „Najťažšie bolo vysvetliť 
deťom, aká ta doba bola a čo 
s ňou súviselo, aby mohli deti 
správne pochopiť myšlienku 
ich čísla, s  ktorým vystupo-
vali. Napríklad, deti nevedeli 
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Neskorogotický drevený, 
krídlový oltár je najvyšší na 
svete. Je vyrobený z lipového 
dreva, bez jediného železného 
klinca. Obnovu hlavného ol-
tára reštaurátori začali reštau-
rátorským prieskumom kon-
com roku 2012 a bola rozde-
lená na niekoľko etáp, pričom 
poslednú etapu Poslednej 
večere ukončili pred Veľkou 
nocou. Vzhľadom k veľkosti 
objektov a sôch, časť reštau-
rátorských prác prebiehala 
priamo v kostole a ďalšia časť 
bola rozobraná a  prevezená 
do reštaurátorských ateliérov 
v Levoči. Uskutočnila sa už aj 
kontrola Krajského pamiat-

kového úradu z Prešova a zá-
roveň bol práce levočských 
reštaurátorov skontrolovať aj 
zástupca nemeckej nadácie 
Messerschmitt Stiftung, ktorá 
reštaurovanie oltára v značnej 
miere financovala. „Cieľom 
reštaurátorského tímu bolo 
zachovať čo najviac originá-
lov a  autenticity za použitia 
správnych technologických 
postupov, na ktoré dohliadal 
a  bol aj poradcom zástupca 
nadácie. Je to bývalý riaditeľ 
Pamiatkového úradu v  Ba-
vorsku,“ objasnil Ivan Tkáč, 
riaditeľ Oblastného reštau-
rátorského ateliéru (ORA) 
v Levoči. 

REGIÓN
Pozvánky
Princezné a rytieri 

na hrade
Princezné a rytieri môžu 

stráviť noc na Kežmarskom 
hrade v piatok 15. mája. Zau- 
jímavá ponuka je určená de-
ťom. Nocľažné 3 €, príchod 
medzi 18. a 19. h. Počet detí 
je limitovaný maximálnym 
počtom 60. Prihlásiť sa mô-
žete do 14. mája. Prihlášku 
a informácie nájdete na 
www.kezmarok.com.

Tatranská múzejná noc
1. ročník Tatranskej mú-

zejnej noci pripravuje Mú-
zeum Tatranského národ-
ného parku pri ŠL TANAPu 
v sobotu 16. mája od 15. do 
22. h. Návštevníci podujatia 
budú mať možnosť vidieť 
okrem expozície aj zaujíma-
vý program - ukážky prepa-
rácie živočíchov, tvorbu 3D 
exponátov rastlín, minerá-
lov, škodcov lesov, záchranu 
v horách a hry pre deti. Hos-
ťami podujatia budú Zdeno 
Vlach, tvorca prírodovedných 
filmov a parazitologičky z Pa-
razitologického ústavu SAV 
v Košiciach. Vstup voľný.

Noc v galérii
Do podujatia Noc múzeí 

a galérií sa zapojí aj Tatran-
ská galéria v Poprade. V so-
botu 16. mája sa od 10. do 
16. h uskutočnia tvorivé diel-
ne k aktuálnym výstavám pre 
najmenších návštevníkov 
Kto sa hrá, nehnevá. Poprad-
skí umelci budú viesť ďalšie 
– Farebná abstrakcia a do 
tretice to bude trojrozmerná 
forma geometrie, prenesená 
do umenia – Origami. O 16. 
h je pripravené divadelné 
predstavenie dvoch súborov 
Fri(and) – Trma-vrma ZUŠ 
Spojená škola Letná Poprad 
a Čiarový kód ZUŠ J. Ko-
walského Bratislava. O 18. 
h vystúpi Trma-vrma s hrou 
Nahí a na koncerte Ostrov 
and Rasdalman, ktorý bude 
spojený s autorským čítaním, 
sa od 20. h predstavia zná-
me popradské kapely v inom 
svetle. V Tatranskej galérii si 
návštevníci budú môcť prez- 
rieť aj výstavy Reductive.
nl a Geometria je krásna. 
Vstupné 1 €.

Šľachtické rody 
Noc múzeí a galérií pripra-

vuje Ľubovnianske múzeum 
na tamojšom hrade a skan-
zene. Nočná prehliadka v so-
botu 16. mája od 20. do 22. 
h má podtitul Šľachtické rody 
hradu Ľubovňa. V pondelok 
18. mája o 9. h sprístup-
nia v skanzene výstavu Ars 
liturgia.

Deň matiek v Ľubici
Základná umelecká škola 

pozýva mamky a staré mam-
ky dnes, 13. mája na Deň 
matiek. Uskutoční sa o 17. h 
v malej telocvični ZŠ.
Od renesencie po dnešok

V piatok 15. mája o 18. 
h sa uskutoční v priestoroch 
starého minoritského kláš-
tora v Levoči koncert Brass 
Collegium od renesancie po 
dnešok. Vstupné 4 €. 

Deň kože – deň dotykov
Kúpele Červený kláštor 

Smerdžonka pri príležitosti 
Dňa kože – dňa dotykov po-
núkajú v sobotu 16. mája od 
9. do 17. h konzultácie s le-
károm zadarmo a procedúry 
so zľavou 30 percent.

Oltár v Kostole sv. Jakuba v Levoči v plnej kráse
 Jednou z podmienok na-

dácie bolo vydanie sprievod-
nej publikácie o reštaurovaní 
hlavného oltára, ktorú bude 
sama financovať. Podľa ria-
diteľa Tkáča ide z nemeckej 
strany o záslužný čin, pretože 
v slovenských podmienkach 
by takáto publikácia nikdy 
nebola vydaná aj vzhľadom 
k odbornosti, aj k financiám. 
Časť publikácie bude veno-
vaná unikátnym gotickým 
oltárom na Spiši, ktorých je 
asi 40. Do publikácie je vyb- 
ratých 30 z nich, ktoré si za-
chovali najviac pôvodných 
gotických prvkov. Naposle-
dy podobná publikácia vyš-
la v roku 1963, po realizácii 
reštaurátorských prác bratov 
Kotrbovcov spred 50 rokov. 
Reštaurátorské práce začali 
odstránením prachovej vrst- 
vy. Ako prvý sa do ateliérov 
dostal oltárny nadstavec so 
sochami, drobná architektúra 
sa robila v kostole. „Chemic-
ky sa dočisťoval povrch, ktorý 
bol postriebrený a  upravený 
zlatožltou glazúrou. Potom sa 
rezbárskym spôsobom doplnili 
poodlamované časti a  spad-
nuté úlomky, ktoré sme našli 
na krycej doske archy. Všetky 
technológie, použité na ob-
nove oltára, sú chemicky od-
strániteľné, aby sa čo najviac 
zachoval originál,“ priblížil 
hlavný reštaurátor tímu Juraj 
Maták.

V roku 2014 sa pokračova-
lo s obnovou oltárnej skrine 
a oltárnych krídiel s  tabuľo-
vými maľbami. Reštaurátor-
ské práce na oltári Majstra 
Pavla z  Levoče stáli takmer 
300 tis. eur, pričom archi-
tektúru oltárneho nadstavca 
financoval Rímskokatolícky 
farský úrad v  Levoči a  zvy-
šok, asi 210 tis. eur venovala 
Messerschmittova nadácia. 
„Štát ani miestna samosprá-
va na obnovu oltára, ktorý 
je jednou z najhodnotnejších 
pamiatok na Slovensku, ne-
prispeli,“ konštatoval riaditeľ 
ORA. Na reštaurátorských 
prácach intenzívne pracova-
lo 6 reštaurátorov, vzhľadom 
k obnove niektorých častí sa 
počet pracovníkov zvyšoval. 
„Nie každý má možnosť rea-
lizovať reštaurátorské práce 
na takej významnej svetovej 
pamiatke. Je to dielo Majstra 

Ivan Tkáč, riaditeľ    Oblastného  reštaurátorského  ateliéru v Le- 
voči (vľavo) a Juraj Matlák, hlavný reštaurátor.

Reštaurátori veria, že najbližších možno až 100 rokov 
nebude oltár potrebovať žiaden zásah človeka a zacho-
vá si svoju krásu pre ďalšie generácie. Kostol sv. Jakuba 
v Levoči patrí medzi najvýznamnejšie sakrálne stavby 
na Slovensku. Návštevníci kostola môžu opäť obdivovať 
novozreštaurovanú dominantu nielen Spiša, ale i Slo-
venska. Dielo Majstra Pavla z Levoče za celé stáročia ne-
bolo prekonané a tak ako v minulosti, i v súčasnosti sa 
radi medzi unikáty. 

Pavla, celosvetovo uznáva-
ného rezbára. Tento oltár je 
najvyšší gotický oltár na svete, 
čo hovorí samo za seba. Práca 
v Kostole sv. Jakuba bola pre 
nás cťou a určitým vyvrchole-
ním reštaurátorskej práce za-
mestnancov nášho ateliéru,“ 
uzavrel riaditeľ ORA. 

Oltár bude oficiálne sláv-
nostne sprístupnený verejnos-
ti 6. júna. O 15. hodine bude 
slávnostná omša v Kostole sv. 
Jakuba a v Mestskom divadle 
v Levoči sa uskutoční aj sláv-
nostné zasadnutie mestského 
zastupiteľstva pri príležitosti 
ukončenia prác.  (pks)

Detské oddelenie Vše-
obecnej nemocnice s  po-
liklinikou  Levoča, člen 
skupiny AGEL, má od 
apríla 2015 podpísanú 
zmluvu na poskytovanie 
zdravotnej starostlivos-
ti pre svojich najmenších 
pacientov od všetkých 
zdravotných poisťovní. Pre 
nemocnicu to znamená, že 
si zachová štandard posky-
tovania zdravotnej starost-
livosti pre všetky vekové 
kategórie a  bez existencie 
detského oddelenia by sa 
o tom nedalo hovoriť. Pre 
lekárov detského oddelenia 
to znamená určité odbre-
menenie od vypisovania 
zdôvodnení nutností akút-
nych hospitalizácií, čím 
ušetria čas, ktorý môžu 
venovať hospitalizova-

ným detským pacientom.
„Zazmluvnením detské-

ho oddelenia Všeobecnou 
zdravotnou poisťovňou, tak 
ako aj inými zdravotnými 
poisťovňami, sa potvrdzuje 
dôležitosť oddelenia v tom-
to regióne. Vďaka finanč-
ným prostriedkom aj tejto 
zdravotnej poisťovne by sme 
chceli zrenovovať priestory 
a  zakúpiť nové prístrojové 
vybavenie pre našich naj-
menších a  najcitlivejších 
pacientov,“ povedal riaditeľ 
nemocnice, Mgr. Miroslav 
Jaška.

Na detskom oddelení 
bolo v roku 2014 odlieče-
ných 1 102 pacientov a po-
čas prvého štvrťroka tohto 
roku bolo hospitalizova-
ných 301 detí s  prevahou 
ochorení dýchacích orgá-

nov (zápaly pľúc, obštrukč-
né zápaly priedušiek, as-
tmatické záchvaty, laryngi-
tídy), ale aj ochorenia trá-
viacich orgánov, spojených 
s  dehydratáciou. „Vzostup 
sme tohto roku zaznamena-
li v nutnosti aplikácie trans-
fúzií pri liečbe závažných 
anémií z nedostatku železa, 
ktoré boli neúspešne lieče-
né ambulantne, alebo boli 
komplikáciou iných základ-
ných chorôb. Na oddelení 
liečime detských pacientov 
všetkých vekových kategórií 
od novorodencov až po ado-
lescentov do veku 19 rokov. 
Som rád, že nám Všeobecná 
zdravotná poisťovňa podpí-
saním zmluvy zjednodušila 
administratívnu prácu,“ 
uviedol primár detského 
oddelenia, MUDr. Martin 

Tkáč s tým, že získaný čas 
budú môcť lekári využiť 
v  prospech detských pa-
cientov, prípadne sa viac 
venovať aj sprevádzajúcim 
rodičom, ktorých budú 
môcť lepšie oboznámiť 
s  problematikou choroby 
ich dieťaťa.

Detské oddelenie posky-
tuje komplexnú liečebnú 
starostlivosť nemocnice II. 
typu o deti a dorast v spá-
dovom území okresu Levo-
ča, ako aj pre blízke spádové 
oblasti ako je napr. Spišská 
Nová Ves, Krompachy. „Na 
oddelenie je možné prijať 
s  dieťaťom i  zdravú, spre-
vádzajúcu osobu. Na tento 
účel máme vytvorené samo-
statné izby, aj izby s vyšším 
štandardom,“ uzavrel pri-
már.                                 (csa)

Detské oddelenie a poskytovaná zdravotná starostlivosť
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Tajomná noc na hrade
Spišský hrad pozýva v so-

botu 16. mája na jedinečnú 
Noc múzeí. Tajomná noc na 
hrade, plná legiend, chutí 
a vôni hradnej kuchyne, ta-
jomných postáv z hradnej his-
tórie... Nechajte sa vtiahnuť 
do čarovnej atmosféry nočné-
ho Spišského hradu. Pravidel-
né vstupy každú polhodinu od 
20. do 23. h. Vstupné 8 €, deti, 
študenti a dôchodcovia 5 €, 
rodinná vstupenky 17 € a deti 
do 6 rokov zdarma. Kapacita 
jednotlivých vstupov je ob-
medzená. Vstupenky je mož-
né zakúpiť aj v predpreda- 
ji s rezerváciou na zvolený čas 
vstupu.

Kúzelný svet víly
Divadlo Alimah Fusion 

& Alchýmie sa predstaví naj-
menším divákov v nedeľu 17. 
mája o 10. h v Dome kultúry 
v Poprade s divadelno–ta-
nečnou rozprávkou o dvoch 
sestrách Láske a Zlobe, ktoré 
medzi sebou zvádzajú neus- 
tály boj. Vstupné 1,50 €. 

Burza starožitností
Pri príležitosti Medzinárod-

ného dňa múzeí pozýva Kež-
marský hrad milovníkov histó-
rie na nultý ročník netradičnej 
burzy starožitností. Uskutoční 
sa na nádvorí hradu v nedeľu 
17. mája od 10. h. Vstup do 
areálu pre návštevníkov zdar-
ma, na prehliadku hradu za 
symbolické 1 €.

Beliansky majáles
Na rybníku v Spišskej Be-

lej sa v nedeľu 17. mája od 
15. h uskutoční Beliansky 
majáles. Do tanca zahrá FS 
Magura a hudobno-zábav-
ná skupina Bravo zo St. Ľu-
bovne. Návštevníkov čaká 
tombola, súťaže, nafukovací 
hrad, trampolíny a príjemná 
atmosféra.
Lomničania Lomničanom
Charitatívny koncert Fragile 

Lomničania Lomničanom, pod 
záštitou Nadácie Mira Šatana, 
sa uskutoční v evanjelickom 
kostole vo Veľkej Lomnici 
v nedeľu 17. mája o 19. h. Vý-
ťažok z koncertu bude veno-
vaný hendikepovaným deťom 
z obce. Dobrovoľný príspevok 
môžete počas koncertu ve-
novať organizátorom alebo 
na účet nadácie. Vstupné 7 € 
(obmedzený počet 450 ks), 
predaj vstupeniek OcÚ a cuk-
ráreň Serena V. Lomnica.
Mašinparáda pod Tatrami
V Múzeu liptovskej dediny 

v Pribyline chystajú v nedeľu 
17. mája Mašinparátu pod Tat-
rami – s pracovníkmi TANA-
Pu v lesnom prostredí veselo 
i vážne náučným chodníkom. 
Taktiež zábavné súťaže, za-
merané na ochranu prírody 
a poznávanie turistických trás. 
Interaktívny program skončí 
mašinparádou parnej lokomo-
tívy Kačeny, starých lokomotív 
a vozňov. Návštevníkov bude 
zabávať aj hudobná skupina.

Levoča v dobe 
Majstra Pavla

V levočskej divadelnej sále 
bude v stredu 20. mája o 10. 
h prednášať stredoškolákom 
PhDr. Ivan Chalupecký na 
tému Levoča v dobe Majst- 
ra Pavla.

Májový koncert
Žiaci a učitelia ZUŠ v Levo-

či sa predstavia verejnosti na 
Májovom koncerte. Uskutoč-
ní sa v stredu 20. mája o 16. 
a 18. h v divadelnej sále. 
Vstupné 1 €.

Žiaci základných škôl čakali po predĺženom 
víkende prijímacie skúšky. Už v  pondelok  
11. mája sa konali a vo štvrtok 14. mája budú 
pokračovať v  stredných školách prijímacie 
skúšky do štvorročných a osemročných štu-
dijných programov. Prihlášky si mohli žiaci 
podať na dve stredné školy alebo na dva odbo-
ry vzdelávania tej istej strednej školy. Väčšina 
škôl má prijímacie skúšky zo slovenského ja-
zyka a literatúry a matematiky. Odborné školy 
môžu podľa zamerania overovať vedomosti 
aj z iných predmetov, ako sú napríklad fyzi-
ka, chémia, prírodopis či cudzie jazyky. Bez 
skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí 
v Testovaní 9 dosiahli viac ako 90-percentnú 
úspešnosť zo slovenčiny, resp. vyučovacieho 
jazyka a zároveň aj matematiky.

V aktuálnom školskom roku je v základných 
školách 41 904 deviatakov. Do stredných škôl 
sa však hlásia aj žiaci 5. ročníkov ZŠ (8-ročné 
štúdium). Prieskum ukázal, že najviac z nich 

chce študovať v gymnáziách a stredných od-
borných školách. 

Prijímacie konanie pre školský rok 
2015/2016 prvýkrát absolvujú aj žiaci, ktorí 
sa budú uchádzať o prijatie do učebných ale-
bo študijných odborov, v ktorých sa odborné 
vzdelávanie a príprava bude poskytovať v sys-
téme duálneho vzdelávania. Títo uchádzači 
najneskôr v deň prijímacej skúšky musia pri-
ložiť k prihláške na vzdelávanie potvrdenie 
zamestnávateľa o  odbornom vzdelávaní 
a príprave v systéme duálneho vzdelávania. 

Výsledky prijímacích skúšok musí škola 
zverejniť na svojej výveske do troch dní od ko-
nania druhého termínu. Ak žiak nebol prijatý 
v riadnom termíne do žiadnej strednej školy, 
môže si podať ešte jednu prihlášku do ško-
ly, ktorá prijíma v druhom kole. Rozhodnúť 
o vypísaní prípadného 2. kola musí riaditeľ 
školy najneskôr 6. júna a prijímacie skúšky sa 
uskutočnia 16. júna.        (bdk)

Prijímacie skúšky tento týždeň

Zväz Rusínov-Ukrajincov 
SR a Ľubovnianske osvetové 
stredisko v  Starej Ľubovni 
uskutočnili okresnú súťaž 
v  ukrajinskom prednese 
v  rámci 54. festivalu drámy 
a umeleckého slova A. Duch-
noviča. Zúčastnilo sa jej 15 re-
citátorov v troch kategóriách. 
Porota v  zložení I. Nová-
ková, Ž. Štefaniková a  M. 
Minčíková to v rozhodovaní 
nemala ľahké. Po vypočutí 

kvalitných prednesov roz-
hodla o víťazoch, ktorí pos- 
túpili na krajskú súťaž, ktorá 
sa uskutoční koncom mája 
v Prešove.

Výsledky –  I. kategória 
poézia: 1. Slávka Gallyová, 
Jarabina, Anastázia Šimková, 
Šarišské Jastrabie, 2. Kristína 
Lešková, Údol, 3. Matej Čo-
kina, Mária Derevjaníková, 
obaja Jarabina a Vivien Soko-
lová, Údol. Prózia: 1. Sophia 

Derevjaniková, Janka Gallyo- 
vá, obe Jarabina, 2. Aneta 
Stolárová, Údol, 3. Jozef Leš-
kovský, Jarabina a  Klaudia 
Šuliková, Šarišské Jastrabie

II. kategória – poézia: 1. 
Annamária Mytníková, Jara-
bina. Próza: 1. Martin Štefa-
nik, Jarabina.

III. kategória – poézia: 1. 
Peter Kavecký, Jarabina. Pró-
za: 1. Sabina Šlampiaková, 
Jarabina.  (red)

Festival Alexandra Duchnoviča

Najzásadnejšou novinkou 
mesta Poprad pred blížiacou 
sa tohtoročnou letnou turis-
tickou sezónou v Poprade je 
spustenie novej web stránky 
www.visitpoprad.sk, ktorá 
slúži nielen turistom, ale aj 
obyvateľom mesta. Pre všet-
kých ponúka prehľad kultúr-
nych, spoločenských a špor-
tových podujatí z  Popradu 
a širšieho okolia. Informácie 
sa dajú dostupnou formou 
vyhľadávať a filtrovať podľa 
záujmu občanov a  návštev-
níkov mesta. Podujatia na 
stránke Mestská informač-
ná kancelária sa uverejňu-
jú a  aktualizujú priebežne. 
„Máme ambíciu, stať sa naj-
širšou a  najkomplexnejšou 
databázou tohto druhu v Po-
prade a  okolí,“ uviedla Ing. 
Lucia Pitoňáková, riaditeľka 
Mestskej informačnej kance-
lárie (MIK) v Poprade. 

Ďalšou novinkou je nový 
sor t iment  darčekov ých 
a  upomienkových predme-
tov, ktoré ponúkajú v infor-
mačnej kancelárii. „Myslím 
si, že to najpodstatnejšie 
čo ponúkame, je nová línia 
Made in Poprad. Ide o  pot- 
ravinové výrobky, či už je to 
kolekcia popradských káv 
a čajov, čokolád, liehovín ale-
bo piva. Ide o  popradských 
výrobcov a dodávateľov, kto-
rí majú sídla alebo prevádz-
ky na území mesta Poprad,“ 
zdôraznila riaditeľka.  Pre 
turistov sú pripravené nové 
magnetky, pohľadnice, vizit-

Tohtoročné leto v Poprade aj s vláčikom
ky Wandercard, vonné svieč-
ky, odznaky a poštová služ-
ba. Návštevníci si priamo 
v MIK môžu zakúpiť poštové 
známky a  pohľadnice, vy-
píšu ich a vhodia do poštovej 
schránky, ktorú zamestnanci 
doručia na poštu. V  rámci 
vytvárania motívov na su-
veníry spolupracuje MIK 
s viacerými profesionálnymi 
a  amatérskymi umelcami. 
„Nadviazali sme aj spoluprá-
cu so ZUŠ na Štefánikovej uli-
ci a ZUŠ na Letnej ulici. Žiaci 
výtvarného odboru pre nás 
maľujú motívy mesta Poprad, 
ktoré budú použité v  novej 
sérii darčekových predmetov 
–  na pohľadniciach, mag-
netkách, hrnčekoch, možno 
i  tričkách,“ doplnila Pito-
ňáková. Najatraktívnejšou 
novinkou z pohľadu občana 
a návštevníka bude premáva-
nie turistického vláčika, kto-
rý ozvláštnil a zatraktívnil už 
nie jedno mesto na Sloven-
sku. „Pracujeme na tom, aby 
sme do začiatku turistickej 
sezóny čo najviac obohati-
li ponuku pre návštevníkov 
nášho mesta. Najvýraznejšou 
novinkou by mal byť turistic-
ký vláčik, ďalšie budú pribú-
dať postupne tak, aby sme čo 
najlepšie predstavili Poprad 
a  jeho zaujímavosti,” uvie-
dol primátor Popradu Jozef 
Švagerko. Turistický vláčik 
bude premávať po trase, kto-
rá návštevníkom predstaví 
najatraktívnejšie miesta Pop- 
radu. Turisti sa vláčikom po-

hodlne dostanú z centra Pop- 
radu do Spišskej Soboty či 
Veľkej. Samospráva pripra-
vuje okrem vláčika aj bede-
ker o Poprade. 

„Už minulého roku sme 
poskytovali aj službu úschovy 
batožín, pretože na vlakovej 
stanici bola zrušená a u  tu-
ristov sa stretla s  ohlasom. 
Preto v tejto službe pokraču-
jeme a  prechádzame aj na 
letný režim otváracích hodín. 
V minulom roku to bol iba júl 

a august, tento rok predlžuje-
me otváracie hodiny už v júni 
a podľa záujmu budeme takto 
v  prevádzke aj v  septembri. 
Od 1. júna budeme poskyto-
vať naše služby od pondelka 
do piatka od 8. do 18. hodi-
ny, v sobotu od 9. do 13. ho-
diny a v nedeľu od 14. do 17. 
hodiny,“ uzavrela riaditeľka 
MIK. Informačná kancelária 
v  Poprade sídli na Námestí 
sv. Egídia, v priestoroch bý-
valého kina Tatran.    (pks) 

V rámci VII. DNÍ JÁNA 
MELKOVIČA v Starej Ľubov-
ni sa 30. apríla 2015 uskutoč-
nil už 6. ročník celoslovenskej 
súťažnej prehliadky v hre na 
saxofóne. Na podujatí, ktoré 
sa uskutočnilo v  koncertnej 
sále ZUŠ J. Melkoviča, sa pos- 
tupne v  troch kategóriách 
predstavilo 26 sólistov a pre-
miérovo v  tomto ročníku aj 
štyri komorné zoskupenia. Na 
výkony súťažiacich dohliada-
la odborná porota. O tom, že 
hru na saxofóne ovládajú nie-
len teoreticky, ale aj prakticky, 
dokázali súťažiaci na závereč-
nom koncerte víťazov, kde si 
spolu zahrali. Priebeh potvr-
dil každoročne sa zvyšujúcu 
úroveň prehliadky, ktorá si už 
našla pevné miesto v kalendá-
ri saxofónových súťaží v rám-
ci Slovenska. Aj keď podľa 
hodnotenia súťažiacich a ich 
a učiteľov patrí medzi tie ná-
ročnejšie (podmienkou účasti 
je zvládnutie povinnej sklad-

by), do Starej Ľubovne chodia 
radi. Azda aj kvôli priateľskej 
a  pohostinnej atmosfére, 
ktorú sa každoročne snažia 
domáci organizátori pre všet-
kých účastníkov pripraviť.

V  silnej konkurencii ZUŠ 
z celého Slovenska sa nestra-
tili ani domáci žiaci zo ZUŠ 
Jána Melkoviča. K najúspeš-
nejším sa zaradil Peter Han-
gurbadžo, ktorý sa obsadil  
1. miesto v zlatom pásme v ka-
tegórii do 15 rokov  i komorné 
trio (Ján Matej Redaj, Kristína 
Harčariková, Marek Tančák), 
ktoré sa medzi súťažiacimi 
v  komornej hre umiestni-
lo taktiež v  zlatom pásme.  
P. Hangurbadžo získal aj Cenu 
primátora Starej Ľubovne 
za najlepšiu interpretáciu 
povinnej skladby. V striebor-
nom pásme skončili v svojich 
kategóriách Klára Zahorja-
nová, Kristína Harčariková, 
Zuzana Chmeliarová a Marek 
Tančák.   (red)

Prehliadka sólovej a komornej hry 

Anketa Zlatý Amos je celoslovenskou žiackou anketou 
o najobľúbenejšieho učiteľa/učiteľku. Hlavným organizátorom 
je OZ Adevyk a hlavnými partnermi Ministerstvo školstva SR 
a Košický samosprávny kraj. Poslaním ankety je popularizácia 
učiteľov, ktorí podľa hodnotenia žiakov významne prispievajú 
k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi. Zlatý 
Amos je vyhlasovaný vždy na jeden školský rok a udelené sú 
aj ďalšie ocenenia.

Celoslovenské kolo sa delí na semifinále a finále. Spomedzi 
8 finalistov, medzi ktorými boli aj Valér Neumeister a Gabriela 
Šablaturová zo ZŠ Tajovského Poprad, získal titul Zlatý Amos 
Pavol Leško zo Spojenej školy D. Tatarku v Poprade. Okrem 
koruny a žezla, ktoré sú putovnou cenou, získal aj finančnú 
odmenu. P. Leško sa zároveň stal aj držiteľom ceny Jána Gašpe-
ra, ktorú mu prisúdila detská porota. Za Naj príbeh o učiteľovi 
v tohtoročnej ankete, ktorý hodnotia novinári, si cenu odniesli 
Lenka Mašlejová a Karolína Švecová zo ZŠ Tajovského Poprad.

Ocenenie Zlatý Amos do Popradu

Netradične v múzeu
Netradičnú prehliadku stálej 

expozície Múzea špeciálneho 
školstva v Levoči a výstavy 
Škola v retrospekvíte môžete 
vidieť v rámci podujatia Noc 
múzeí a galérií v sobotu 16. 
mája od 19. do 22. h.Vstup 
voľný.   Deň a noc v Kaštieli 
Strážky

V rámci Dňa a noci múzeí 
a galérií usporiada Sloven-
ská národná galéria Kaštieľ 
Strážky 16. mája. Deň a noc 
v Kaštieli. Dvere expozícií 
otvorí od 10. do 24. h. Počas 
celého je pre verejnosť na 
všetky programy bezplatný 
vstup. Od 10. do 17. h budú 
lektorované prehliadky pre ve-
rejnosť v polhodinových inter-
valoch, posledná o 17. h. Na 
nádvorí najmenších návštev-
níkov čaká animačný program 
a v parku za kaštieľom všet-
kých veľkorozmerná šachov-
nica s figúrkami. O 15. h na 
netradičnej prehliadke môžu 
deti spoznať barónku Margitu 
Czóbelovú, pomôcť jej vytvoriť 
rekvizity a zahrať si v divadel-
nej hre. O 17. a 20. h je pri-
pravená pohybová inscenácia 
Juraja Baka Nyuli – Zajko, 
inšpirovaná denníkovými zá-
piskami maliara Ladislava 
Mednyánszkeho (inscenácia 
nie je vhodná pre maloletého 
návštevníka). O 18., 19.30, 
21. a 22.30 h Osudy a život 
rodiny Czóbel - netradičná 
večerná prehliadka. Účinkuje 
ochotnícke divadlo z M. Slav-
kova. Posledná prehliadka je 
22.30 h (nevhodné pre malo-
letého návštevníka). 

Pozvánky

Podtatranské múzeum v 
Poprade, pobočka Spišská 
Sobota v sobotu 16 mája or-
ganizuje v rámci Noci mú-
zeí a galérií 2015 podujatie 
Vôňa medu a dreva. Od 15. 

do 19. h bude na nádvorí 
prezentácia remeselníkov, 
remeselníckych výrobkov a 
spôsobu ich výroby. 

Od 19. do 22. h návštev-
níci uvidia moderované 

prehliadky expozícií: Cechy 
a remeslá, Meštianske bý-
vanie, Vznešenosť a pokora, 
Osobnosti Spišskej Soboty. 
Vstupné zvýhodnené dospe-
lí 1 € a deti 0,50 €.

Vôňa medu a dreva v Podtatranskom múzeu
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„Poteš že ma, poteš radostná 
spomienka,
nedaj mi zabudnúť, že som ja 
Slovenka.
Strieborného Váhu, vlnky mi 
hrávali,
Tatranské doliny láskou ma 

objali.“

Verše ľudovej pies-
ne, pri ktorej človeku 
naskočia zimomriavky 
a pociťuje hrdosť a spä- 
tosť s krajom pod Tat-
rami. Zasiahnu vás 
 priamo do srdca a cí-
tite, že niekam patríte. 
Touto piesňou sa začí-
najú vystúpenia pop- 

radskej speváckej skupi-
ny Slovenka. Slovenské 
ľudové piesne v  poda-
ní speváckej skupiny sú 
vždy neopakovateľným 
zážitkom. 

Slovenka vznikla pred 
 šiestimi rokmi pri Miestnom 

odbore Matice slovenskej v  Pop- 
rade  a od vtedy nielen spríjemňujú, ale i ozvlášt-
ňujú akékoľvek spoločenské podujatie. Spoluzak- 
ladateľkou bola vtedajšia vedúca Anna Králová, 
po nej vedenie súboru prevzala Anna Brutvanová. 
V súčasnosti má Slovenka deväť členiek a harmo-
nikára, ktorý im poskytuje hudobný doprovod. 
Hlasy Lucie Brutvanovej, Viery Ilavskej,  Vier-
ky Polovkovej, Beaty Kalinovej, Márii Lenkovej, 
Janky Palkovej, Viery Mačutekovej, Anny Brut- 
vanovej, Rudolfa Janigloša a  huslistky Miroslavy 
Čonkovej, ktorá je študentkou konzervatória v Ži-
line, tvoria jedinečné hlasové zoskupenie, ktoré 
sa citlivo dopĺňa. „Našou hlavnou myšlienkou pri 
založení speváckej skupiny bolo nielen uchovávať, 

ale i šíriť cenné kultúrne dedičstvo našich ľudových 
tradícií, krojov a piesní. No a v neposlednom rade 
prinášať ľuďom radosť,“ s úsmevom povedali člen-
ky skupiny. Matica slovenská im poskytuje nielen 
priestory, ale ich aj zastrešuje. Spievaniu sa venujú 
popri zamestnaniach, alebo si zmysluplne vypĺ-
ňajú čas na dôchodku. Repertoár ženského zos- 
kupenia tvoria slovenské ľudové piesne, ktoré si 
členky skupiny doniesli zo svojich rodných obcí, 
Východnej, Štrby, Važca a nechýbajú piesne, kto-
ré prezentujú kraj pod Tatrami, ale aj zo širšieho 
okolia Spiša a  najnovšie svoj repertoár obohatili 
o rusínske piesne. 

Slovenky počas svojho šesťročného pôsobenia 
absolvovali množstvo vystúpení v  Poprade a  na 
rôznych folklórnych festivaloch po celom Sloven-
sku. Niektoré členky spolupracujú s  folklórnym 
súborom Vagonár–stará škola. So svojou nacviče-
nou choreografiou Čepčenie 
spestrili nie jednu svadbu, na 
ktorú ich pozývajú a ako sami 
hovoria „je to trendové“, keď 
o  polnoci, v  krátkom pásme, 
spríjemnia hostinu svadob-
nými piesňami, ktoré zachy-
távajú zvyky a tradície našich 
starých materí, čím aj oni 
prispievajú k  zachovaniu ich 
spoločenskej hodnoty. „Stáva 
sa nám po takejto absolvova-
nej svadbe, že máme nových 
priaznivcov a mladé páry cho-
dia na naše vystúpenia. Aj po 
čase nám poďakujú a často sa 
dozvedáme, že aj vďaka nám 
majú silnú spomienku na celý 
život,“ povedala Anna Brut- 
vanová, speváčka, scénaristka 
a  choreografka. „Snažíme sa 
svoju lásku k  ľudovým tradí-
ciám a  k piesni preniesť aj na 
mladšie generácie. Držme si to 

svoje, pekné je aj cudzie, ale naše máme v krvi. Mô-
žeme byť v Európskej únii, byť tolerantní, veľkorysí 
Európania, ale čím sa odlišujeme od Poliakov, Ma-
ďarov? Tým svojím folklórom. Buďme jedineční, to 
svoje si držme, uchovávajme a posúvajme mladším 
generáciám. Cez naše piesne prenášame svoju lásku 
k národu, k Slovensku,“ vyznala poslanie Slovenky 
Beáta Kalinová. 

V občianskych povolaniach sa v speváckej sku-
pine stretli učiteľky, vychovávateľka, ekonómky, 
opatrovateľka, ktoré našli  naši spoločnú záľubu 
–  ľudové piesne, ktorými vyjadrujú lásku k  rod-
nej zemi. Slovenské ľudové piesne sa aj vďaka nim 
uchovávajú a  v spoločnej Európe  pripomínajú 
naše korene. V  slovníku mladých ľudí chýbajú 
slová vlastenectvo, spolupatričnosť, no aj vďaka 
folklóru im do podvedomia vstupujú dúfajúc, že 
na svoju identitu budú vždy hrdí.                 (pks)

ZAUJÍMAVOSTI
PozvánkySlovenka prenáša lásku k ľudovým 

tradíciám a piesni na mladú generáciu
Mliečna show

Program pri príležitosti 
10. výročia školského mlie-
ka (ochutnávka nápojov) sa 
uskutoční v utorok 19. mája 
od 10. h na veľkom javisku 
pri radnici v Kežmarku (v prí-
pade nepriaznivého počasia 
v MsKS).

Koncertný program
V rámci 40. ročníka Kež-

marskej hudobnej jari vystú-
pia s koncertným programom 
v ZUŠ A. Cígera v Kežmarku 
v utorok 19. mája o 18.30 
h Beáta Tomčányiová (klavír) 
a Sandra Frantriková (husle).
Leto v hradnom hrnčiarstve

Spišské múzeum v Levoči 
pripravuje od 19. do 26. mája 
Leto v hradnom hrnčiarstve. 
Tvorivé dielne keramiky pre 
detské kolektívy sa uskutoč-
nia v pracovné dni od 10. do 
13. h. Maximálny počet osôb 
v skupine je 30. Vstupné 1,50 
€/osobu (v cene je materiál 
i vlastný výrobok). Témy diel-
ní sú rozdelené na vekové 
kategórie od predškolákov 
až po študentov. Na hrnčiar-
sky program je potrebné sa 
vopred objednať. Kontakt: 
Amália Holíková, t. č. 0904 
549 796.

T. Puskailer a M. Madej
Myslíte si, že stať sa Slo-

venskou celebritou je jed-
noduché? Omyl, je to veda! 
Presvedčí vás o tom dvoji-
ca Thomas Puskailer (alias 
spevák, prichádzajúci hľadať 
slávu na Slovensko) a Martin 
Madej (alias spevák a produ-
cent “za vodou”). S paródiou 
na talkshow o hľadaní slávy 
Slovak Schowbiz for Begin-
ners vystúpia v Dome kultúry 
v Poprade v utorok 19. mája 
o 19. h. Vstupné 8 €, pre štu-
dentov a seniorov 4 €. Predaj: 
MIK, t. č. 052/772 17 00 a tic-
ketportal.sk.

Galakoncert H. Zagorovej
Jedna z najväčších hviezd 

česko–slovenskej hudobnej 
scény poteší svojich priazniv-
cov galakoncertom 21. mája 
o 19. h v Aréne Poprad. Spolu 
s ňou vystúpia Peter Rezek 
a Boom!Band Jiřího Dvořáka. 
Vstupné od 12 €. Predpredaj 
vstupeniek: ticketportal a MIK, 
t. č. 052/772 13 94.

Lucie Bílá
V Chráme sv. Jakuba v Le-

voči bude vo štvrtok 21. mája 
o 19. h koncertovať Lucie Bílá, 
sprevádzať ju bude Peter Ma-
lásek. Vstupné v predpredaji 
25 €, v deň koncertu 30 €.

Elán v Poprade
S druhou časťou Tour the 

best of zavíta skupina Elán do 
Popradu 22. mája. Koncert sa 
uskutoční na zimnom štadióne 
o 19. h. Vstupenky od 13 € si 
môžete zakúpiť v Agentúre 
DOREMI, t. č. 0907 353 843 
a na ticketportal.sk.

Richard Müller a Fragile
Legendárny koncert Richar-

da Müllera a vokálnej kapely 
Fragile Hlasy sa uskutoční 
v Dome kultúry v Starej Ľu-
bovni v stredu 27. mája o 19. 
h. Vstupné 26 €, predpredaj 
v pokladni domu kultúry.

Povesti piatich mestečiek
Výstavu detských ilustrá-

cii ku knihe Povesti z pia-
tich mestečiek pripravili ZŠ 
Francisciho, Dostojevského, 
Jarná, Fraňa Kráľa a Vago-
nárska, Spojená škola Letná 
Poprad a oddelenie pre deti 
Podtatranskej knižnice. Potrvá 
do konca mája.

Míľu pre mamu podporilo 631 účastníkov 
Slávnostným prestrihnu-

tím pásky o  16. h  na celom 
Slovensku, v rovnakom čase, 
odštartoval dvanásty ročník 
akcie Míľa pre mamu 2015. 
V  sobotu sa na Námestí sv. 
Egídia zišli malí aj veľkí, starší 
i najstarší účastníci medziná-
rodného podujatia venované-
ho všetkým mamám. V  Po-
prade prišlo na námestie 631 
účastníkov, ktorí si prešli sym-
bolických 1 600 metrov okolo 
námestia, čím prejavili vďaku 
a úctu všetkým matkám. Pod-
ujatie sa teší veľkému záujmu 
v mnohých mestách a obciach 
Slovenska a koná sa tradične 
v  predvečer druhej májovej 
nedele, ktorá sa oficiálne spája 
s Dňom matiek. Na Slovensku 
bolo do akcie zapojených 53 
miest a podporilo ju 27 543 
zaregistrovaných ľudí, ktorí 
si uctili svoju mamu, starú 
mamu, krstnú mamu, či adop-
tívnu mamu s kočíkmi, na bi-
cykloch či po svojich.

„Tým sa im poďakovali za 
jedinečnú a  nenahraditeľnú 
úlohu matky. Míľa pre mamu 
je zároveň poďakovaním za 
dobrovoľnícku prácu žien - ma-

tiek v materských a rodinných 
centrách, ktoré počas svojej 
rodičovskej dovolenky nezištne 
pomáhajú svojej komunite vy-
tvárať bezpečný priestor pre ro-
diny s malými deťmi, “ uviedla 
Miriama Lukáčová, spoluor-
ganizátorka podujatia a štatu-
tárna zástupkyňa Materského 
centra Bambino. Tohtoročná 
Míľa pre mamu bola venovaná 
oslave pokoja a mieru. 

„Svoje deti vediem k tomu, 
aby mame pripravili sviatok 
každý deň. Viem, že mamičky 
to majú ťažké. Veď vychovať 

dieťa a  doviesť 
ho až do dospe-
losti nie je jed-
noduché posla-
nie a ani vtedy 
nekončí. Takýto 
deň je pekným 
sviatkom a pra-
jem všetkým 
mamkám, aby 
ho mohli zažiť 
aj častejšie, nie-
len druhú má-

jovú nedeľu,“ povedal Pavol 
Gašper, druhý viceprimátor 
mesta. „Oslávime tento deň 
presne v  nedeľu, minimálne 
kvetmi. Dcérke som sľúbil na 
raňajky palacinky, to zname-
ná, že bude mať aj mamka 
palacinky. S  raňajkami do 
postele,“ s  úsmevom dodal 
Igor Wzoš, prvý viceprimátor 
Popradu. 

V programe vystúpili det-
ské súbory a  pre deti boli 
počas podujatia pripravené 
rôzne súťaže a hry. „Tento rok 
sa nám nepodarilo prekonať 
minulý rok, ktorý bol dopo-
siaľ najsilnejší nielen počtom 
registrovaných účastníkov, ale 
i zapojených miest. Pod dnešnú 
účasť na podujatí sa zrejme 
podpísalo chladnejšie počasie 
a možno aj hokejový zápas me-
dzi Slovenskom a Fínskom. No 
aj napriek tomu prišlo podu-
jatie podporiť dosť účastníkov, 
za čo sa im chcem poďakovať,“ 
s úsmevom zhodnotila Miria-
ma Lukáčová.                 (pks)

Literárno-hudobné pásmo ku Dňu matiek pripravili uplynulú 
nedeľu pre mamičky aj deti z Batizoviec. Novozaložená folklór-
na skupina mamičkám zatancovala, zaspievala a svoje mamky 
potešili milým programom aj žiaci základnej a materskej školy. 
Úsmev na tvárach mali všetci, ktorí do kultúrneho domu prišli a 
účinkujúcich odmenili dlhotrvajúcim potleskom.K prítomným-
mamám sa rihovoril i starosta obce Gabriel Bodnár, ktorý nám 
povedal: „Každá druhá nedeľa v roku patrí našim mamkám. 
My si mamky vážime každý deň, ale toto je príležitosť, keď sa 
im môžeme odvďačiť a dať im aj kytičku. Mamky sú v našich 
dušiach a mysliach už od narodenia a prvé slovo, ktoré povieme, 
je mama. Preto im chceme i verejne prejaviť našu vďaku.“ Po 
skončení kultúrneho programu starosta každej mamičke a žene 
pri odchode odovzdal kytičku. Organizátormi podujatia boli 
kultúrna komisia pri obecnom úrade v spolupráci s učiteľkami 
základných a materských škôl, folklóristami a všetci priaznivci 
Batizoviec, ktorí im pomáhali. Všetkým patrí veľka vďaka.
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 ◆ Práca v hydinárni Brno! 
JPM Services s.r.o, Štúrova 
22, Nitra. Tel.: 0917 251 082.

 ◆ Operátor výroby. Miesto 
práce: Poprad - Matejov-
ce. NEXTJOB, s.r.o., Gal-
vaniho 7/D, Bratislava. Tel.: 
052/7798546

 ◆ Plavčík na kúpalisku. 
Miesto práce: Vrbov. Biela 1, 
Košice. Tel.: 0917 385 541

 ◆ Trade-marketingový 
pracovník. GURLEX, s.r.o., 
Prešovská 8, Stará Ľubovňa, 
www.gas-familia.sk.

 ◆ Obchodný reprezentant. 
CORA GASTRO s.r.o., Trak-
torová 1, Poprad, Poprad. 
Tel.: 0905 402 119.

 ◆ Pracovník obchodnej 
služby. Miesto práce: Poprad, 
Kežmarok, Stará Ľubovňa. 
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Ing. 
Kožucha 16, Spišská Nová 
Ves. Tel.: 053/429 73 50

 ◆ 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.

 ◆ Inšpektor vstupnej kont-
roly. TATRAVAGÓNKA a.s., 
Poprad. Štefánikova 887/53. 
Tel.: 0918 735 724. Obchod-
ný reprezentant, produkto-
vý predajca. Miesto práce: 
Kežmarok, Levoča, Poprad, 
Stará Ľubovňa, Spišská Nová 
Ves. Emma s.r.o, Kragujev-
ská 389 010 01 Žilina. Tel.: 
0903649284.

 ◆ 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 Slovakia 

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

Les ukrytý v knihe a kniha ukrytá v knižnici
Mesiac apríl patrí lesu, les-

níkom a všetkému zelenému. 
Tento rok sa uskutočnil už 5. 
ročník celoslovenskej kampa-
ne, ktorú organizuje Národné 
lesnícke centrum vo Zvolene 
v spolupráci s Lesmi SR. Podu- 
jatie, ktoré sa uskutočnilo 
v Mestskej knižnici vo Svite, 
bolo zamerané na vyzdvih-
nutie významu lesa a ochrany 
prírody a odborníci sa snažili 
deťom vysvetliť, ako vzniká 
kniha o prírode a aj takto zvý-
šiť záujem detí o čítanie. „Pri 
tejto príležitosti knižnica pre 
svojich návštevníkov zapožiča-
la od Štátnej ochrany prírody 
Slovenskej republiky - Správy 
národného parku Malá Fatra 
putovnú výstavu Druhy eu-
rópskeho významu. Zachytáva 
chránené územia, rastliny a ži-
vočíchy. Počas kampane kniž-
nica pripravila viacero aktivít, 
zameraných práve na tému 
lesa,“ povedala vedúca Mgr. 
Daniela Šípošová. Pre deti 
materskej školy bola priprave-

ná  informačná výchova, ve-
novaná ochrane prírody. Pre 
žiakov obidvoch základných 
škôl mesta kvízy o lese a les-
ných zvieratách, besedy s les-
ným pedagógom a  lesníkom 
a lektorské výklady k zapoži-
čanej výstave. Všetky aktivity 
boli zamerané na zvýšenie en-
viromentálneho povedomia 
verejnosti a  jej informova-
nosti o chránených územiach 
a druhoch rastlín a živočíchov 
Slovenska. „Žiakom sa snaží-
me dostupnou formou priblížiť 
funkciu lesa, národných par-
kov, krajinných oblastí. Prečo 
je potrebné ich chrániť, čím 
sú výnimočné, čo sa tam na-
chádza, aké druhy živočíchov 
tam žijú a  deti spoznajú aj 
vzácne  druhy rastlín. Sloven-
sko je bohaté na unikátny výs- 
kyt chránených druhov flóry 
a fauny, veď žijeme obkolesení 
lesmi TANAPu. Okolo Svitu 
sa nachádza prírodná rezervá-
cia Baba, kde deti spoznávajú 
veľmi vzácne druhy rastlinst- 

va a  živočíšstva,“ ozrejmila  
Martina Procháczková, pra-
covníčka pre enviromentálnu 
výchovu Správy TANAPu 
v Tatranskej Štrbe. Deti zau-
jímalo všetko, čo sa týka prí-
rody a  najväčšiu pozornosť 
si vyslúžil medveď tatran-
ský. „Besedu sme naplánovali 
v  rámci enviro týždňa, ktorý 
sa koná v základnej škole. Naše 
aktivity sú zamerané k mesia-
cu apríl, ktorý sa viaže k lesom 
a k podujatiu Deň Zeme,“ po-
vedala Martina Ferjančeko-
vá, učiteľka Základnej školy 
na Komenského ul. vo Svite. 
Starší žiaci sa zúčastnili zá-
žitkového čítania s  lesníkom 
Ing. Igorom Stavným, ktoré 
bolo zamerané na knihy s les-
níckou tematikou s podtitu-
lom z čoho je vyrobená kniha 
a odkiaľ pochádza papier. Žia-
ci si s lesníkom čítali úryvky 
z knihy Tatranská medvedica, 
ktoré im lesník dokreslil pod-
robným výkladom o medve-
ďovi tatranskom.  (pks)

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ Predám veľký zrekon-

štruovaný 2-podlažný 
rodinný dom s úžitkovou 
plochou 297 m2 vo veľmi 
dobrom stave v  podtat-
ranskej obci, aj rómskej 
rodine za 95 tis. eur. T.č.: 
0907 025 116.

 ◉ Predám rodinný dom 
v  Mengusovciach v  OV 
s  pekným výhľadom na 
Vysoké Tatry vo vynika-
júcom stave, bez ďalších 
investícií. Je vhodný na 
trvalé bývanie, ale aj na 
agroturistiku a rekreačné 
využitie.  Možnosť od-
kúpenia vedľajšieho po-
zemku o výmere 1104 m2. 
Dom je postavený z teh-

loblokov, zateplený, po 
komplexnej rekonštruk-
cii v rokoch 2012 a 2013, 
centrálne vykurovanie 
plynom, ale aj alterna-
tívne drevom. V  jedálni 
a obývačke drevené par-
kety, kúpeľňa a kuchyňa 
keramická dlažba, spálňa 
a detská izba drevené par-
kety, druhá kúpeľňa ke-
ramická dlažba. Náklady 
na bývanie 140 € nesačne 
+ spotreba cca 20m3 dre-
va. Cena dohodou. T.č.: 
0908 327 288.

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

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

zdroj: www.profesia.sk

Futbalový štadión mesta 
Poprad vo Veľkej vstúpil do 
druhej etapy rekonštrukcie. 
Mesto odovzdalo zhotoviteľo-
vi stavenisko v utorok 5. mája. 
Uskutoční sa rekonštrukcia 
hlavného ihriska s prírodným 
trávnikom. Pri prestavbe sa 
upraví hracia plocha (zmena 
rozmeru ihriska na 105 x 66 
m), dôjde k  posunutiu čiar 
ihriska a osadeniu určených 
športových zariadení.

Pôvodná tréningová plocha 
bude prestavaná a  vybudu-
je sa ihrisko s  drenážnym 
systémom. Na ploche bude 
položený umelý trávnik III. 
generácie (čiarovanie na fut-
bal 100 x 58 m a čiarovanie 
na malý futbal 40 x  20 m). 
Umelé osvetlenie tréningové-
ho ihriska je navrhnuté podľa 
výpočtu osvetlenia v  súlade 
s platnými normami. Navrh-
nutá intenzita osvetlenia fut-
balového ihriska je  Es = 250 

lx. Vybudujú sa nové prístu-
pové komunikácie, chodníky, 
budú osadené lavičky, odpad-
kové koše a  vysadené nové 
dreviny. Taktiež pribudne 
objekt bufetu na občerstvenie 
divákov a pokladne. Pri pre-
stavbe ihriska bude vybudo-
vaná aj nová svetelná tabuľa 
s  otočnou konštrukciou 
a existujúce areálové oplote-
nie bude nahradené novým. 
Taktiež pre objekt bufetu 
a pokladne sa bude budovať 
nová vodovodná, kanalizačná 
a elektrická prípojka.

Cena celého diela vrátane 
DPH predstavuje sumu 854 
509 eur. Úspešným uchádza-
čom vo verejnom obstaráva-
ní na dodávku diela sa stala 
spoločnosť Sportech CZ, 
S.E., ktorá by mala v zmysle 
zmluvy ukončiť rekonštruk-
ciu do 75 dní od odovzdania 
stavby.  „Futbal je v Poprade 
veľmi populárny a  som pre-

Prestavba štadióna vo Veľkej pokračuje
svedčený, že areál bude po 
rekonštrukcii maximálne vy-
ťažený. Verím, že zhotoviteľ 
odvedie kvalitnú prácu a naši 
malí i veľkí futbalisti získajú 
ďalší dôstojný športový stá-
nok,“ uviedol primátor Popra-
du Jozef Švagerko.    

Prvá etapa rekonštruk-
cie futbalového štadióna vo 
Veľkej bola ukončená v roku 
2014 a stála 616 100 eur vrá-
tane DPH. Komplexnou pre-
stavbou vtedy prešiel hlavný 
objekt futbalového štadióna. 
V priestoroch dvojpodlažné-
ho objektu bolo vybudované 
plne funkčné zázemie pre 
futbalistov. Inštalovaná bola 
tiež nová technológia kotol-
ne, kompletná vzduchotech-
nika, vykurovanie, meranie 
a  regulácia, rozvody vody, 
kanalizácie a elektrickej ener-
gie. Obnovou prešla aj tri-
búna, ktorá má kapacitu 417 
osôb.     (mga)

Posledný aprílový deň sa 
v  telocvični Spojenej školy 
v Spišskej Starej Vsi uskutoč-
nil medzinárodný stolnoteni-
sový turnaj o Pohár riaditeľ-
ky spojenej školy. Zúčastnili 
sa ho žiaci zo zamagurských 
škôl –  ZŠ Veľký Lipník, ZŠ 
Haligovce, ZŠ Spišské Hanu-
šovce, Spojená škola Sp. St. 
Ves a ZŠ Slovenská Ves, ako 
aj žiaci zo susedného Poľska 
–  Szkola podstawowa Sro-
mowce Nizne, Szkola pods- 
tawowa Grywald a  Szkola 
podstawowa Kroscienko. 
Turnal mal šiesť kategó-
rii: najmladší žiaci a žiačky, 
mladší žiaci a žiačky a starší 
žiaci a žiačky a predstavilo sa 
na ňom 83 súťažiacich. 

Prví traja v každej kategó-
rii boli odmenení medailou 
a  diplomom. Podľa umiest-
není jednotlivcov sa body 
pripisovali aj do súťaže škôl. 
Za najúspešnejšiu bola vy-
hlásená usporiadateľská Spo-
jená škola Sp. St. Ves, ktorá 
získala víťazný pohár. Druhé 
miesto obsadila ZŠ Sloven-
ská Ves a tretie Szkola pods- 

tawowa Sromowce Nizne.   
Z výsledkov jednotlivcov 

-  najmladší žiaci (11 hrá-
čov): 1. Adrián Želonka (ZŠ 
Haligovce), 2. Kristian Glab 
(SP Sromowce Nizne), 3. Fi-
lip Czerwiec (SP Kroscien-
ko). Najmladšie žiačky (7): 
1. Bronislava Gurková (ZŠ 
Slovenská Ves), 2. Romana 
Borovská (ZŠ Slovenská Ves), 
3. Julia Wojtaszek (SP Gry-
wald). Mladší žiaci (20): 1. 
Šimon Kostka (SŠ Sp. St. Ves), 
2. Dominik Halčin, 3. Tomáš 
Gašparovič (všetci SŠ Sp. St. 
Ves). Mladšie žiačky (7)(na 
snímke): 1. Anastázia Zge-
burová (ZŠ Slovenská Ves), 
2. Natalia Bak (SP Grywald), 
3. Veronika Pitoňáková (ZŠ 
Slovenská Ves). Starší žiaci 
(22): 1. Radovan Novotný (SŠ 
Sp. St. Ves), 2. Sebastián Stri-
šovský (ZŠ Slovenská Ves), 3. 
Dávid Gašparovič (SŠ Sp. St. 
Ves). Staršie žiačky (16): 1. 
Kinga Bankosz (Sromowce 
Nizne), 2. Miriama Poláčeko-
vá (SŠ Sp. St. Ves),  3. Gabrie-
la Talárová (SŠ Sp. St. Ves).     
 Peter Hanigovský

Turnaj v stolnom tenise 
Na futbalovom ihrisku v 

T. Kotline sa 15. mája usku-
toční 41. ročník súťaže ha-
sičských družstiev O putov-
ný pohár primátora V. Tatier. 
Nástup súťažných kolektívov 
je plánovaný o 11. h a vy-
hodnotenie o 14. h.      (pkš)

O putovný pohár 
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06:15  Správy RTVS
07:05  Góly - body - sekundy
07:20  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Poštár Pat: Špeciálna 
 zásielková služba
07:55  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
08:05  Garfield
08:20  Ako si vycvičiť drakov 2
08:45  Fidlibum
09:10  Trpaslíci
09:45  Daj si čas
10:10  Robin Hood
11:00  On air
11:35  Moje dcéry
13:15  Afričan
15:00  Hokej - MS 2015
18:00  Postav dom, 
 zasaď strom
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:45  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nečakané stretnutia
21:10  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:45  Neskoro večer: 
 Talkshow P. Marcina
22:30  Karel Gott Tour 2014
23:50  Elisa z Rivombrosy
01:15  Moje dcéry
02:55  Elisa z Rivombrosy

07:25  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:35  Správy - Hírek
07:45  Správy RTVS 
 z regiónov
08:00  Živá panoráma
08:35  Televíkend
09:05  Skryté kráľovstvá 
 zvierat
09:55  Separé
10:10  Televízny klub 
 nepočujúcich
10:40  Energetika
10:55  Halali
11:10  Nano-revolúcia
12:05  5 minút po dvanástej
13:05  Zákulisie slovenčiny
13:20  Malvína z Bretónska
14:00  Jazda bez bŕzd - 2.časť
14:50  Magazín Ligy majstrov
15:15  Kapura
16:05  Farmárska revue
16:25  Test magazín
16:40  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
17:05  Bez problémov
18:30  100 názorov 2014
18:40  Večerníček
18:45  Bob a Bobek, králiky 
 z klobúka II
18:50  Trpaslíci
19:00  Hokej - MS 2015
21:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
21:50  History
21:55  Apokalypsa - Druhá 
 svetová vojna
23:00  MS v kocke
23:30  USA vs John Lennon
01:15  Nano-revolúcia
02:05  Správy RTVS
02:55  Československý 
 filmový týždenník
03:05  Apokalypsa - Druhá 
 svetová vojna

05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
06:50  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy
07:15  Kung Fu Panda II
07:35  Malý Manhattan
09:20  Krok za krokom
09:50  Krok za krokom
10:20  Bezmocná
12:20  Stroskotanec
15:25  Ako ukradnúť nevestu
17:30  Susedia

05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
12:10  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
23:25  Arrow
00:20  Policajti z L. A.
01:15  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:45  Monk
03:30  Dva a pol chlapa V
03:50  Teória veľkého tresku

04:15  DIVOKÉ KONE
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:30  DIVOKÉ KONE
09:50  Keby bolo keby 
 - Láska, sex a šťastie
10:50  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:20  Kosti
14:20  Panelák
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:45  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 
 - Láska, sex a šťastie
03:25  Panelák

04:15  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:20  Počasie
05:30  Križovatky medicíny
06:15  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:40  Podvodníci v akcii
08:10  Nash Bridges
09:00  Policajné oddelenie
10:05  Inšpektor Lynley
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
14:00  Postav dom, 
 zasaď strom
14:35  Križovatky mediciny
15:30  Tv šanca

04:15  Správy RTVS
05:00  Góly - body - sekundy
05:15  Počasie
05:25  Križovatky medicíny
06:10  Slovensko v obrazoch
06:30  Svet v obrazoch
06:55  Správy RTVS
07:40  Reportéri
08:10  Nash Bridges
08:55  Policajné oddelenie
09:55  Neskoro večer: 
 Talkshow P. Marcina
10:45  Fetiše socializmu II
11:15  Doktor
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
14:35  Križovatky medicíny
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Liga majstrov
22:50  Liga majstrov 
 - zostrihy
23:30  Policajné oddelenie
00:20  Nash Bridges
01:10  Obdobie zločinu
02:45  Dámsky klub

07:10  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:15  Správy - Hírek
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:30  Fidlibumove 
 rozprávky
09:00  Trpaslíci
09:05  Priama úmera
10:35  Fokus zdravie
11:20  Ambulancia
11:50  Živá panoráma
12:30  ArtSpektrum
12:40  Šariš
13:10  Tu musíš žiť
14:25  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
14:55  Família
15:35  Orientácie
16:00  Maďarský magazín
16:30  Necelebrity
16:45  Fokus spotrebiteľ
17:30  Správy RTVS 
 z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Odkrývanie minulosti
18:25  Test magazín
18:35  History
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek, králiky 
 z klobúka II
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek idú 
 do sveta
19:10  Tao Tao
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Narodení v divočine
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  SK DEJINY - 
 Oslobodenie
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Májové hviezdy
23:05  Frontoví kameramani 
 na Slovensku
23:30  Polícia
23:45  Profesionál
00:00  Autosalón
00:25  Správy RTVS
01:10  ArtSpektrum

TELEVÍZNY PROGRAM 13. 5. 2015 - 19. 5. 2015Streda
13. 5. 2015

Štvrtok
14. 5. 2015

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
19:35  Góly - body - sekundy
19:50  Počasie
20:00  Hokej - MS 2015
22:40  Peklo na kolesách
23:25  Peklo na kolesách
00:05  Policajné oddelenie
01:00  Občan za dverami
01:25  Obdobie zločinu
03:05  Dámsky klub

07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS 
 z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Zázračný ateliér
08:55  Trpaslíci
09:00  Odkrývanie minulosti
09:25  Noc v archíve
10:30  Maďarský magazín
10:55  Fokus spotrebiteľ
11:40  Pred rokmi...
12:10  Živá panoráma
12:40  ... a takíto sú
13:05  Tu musíš žiť
14:30  Polícia
14:40  Separé
15:00  Hokej - MS 2015
18:45  Bob a Bobek, králiky 
 z klobúka II
19:00  Hokej - MS 2015
21:40  Hokej - MS 2015
22:20  Futbal - Európska liga
00:00  MS v kocke
00:35  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
00:40  Správy RTVS
01:15  ArtSpektrum

04:10  Dr. House
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:10  Dr. House
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VI
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
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:50  Zámena manželiek
00:00  Myšlienky vraha
01:00  Policajti z L. A.
01:40  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:25  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:05  Monk
03:50  Dva a pol chlapa VI

04:10  DIVOKÉ KONE
05:05  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  DIVOKÉ KONE

09:50  Keby bolo keby 
 - Láska, sex a šťastie
10:50  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:20  Kosti
14:20  Panelák
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:45  Kosti
22:45  Kosti
23:45  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:45  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:45  Lovci väzňov
02:40  Hawaii 5.0
03:25  Krimi
03:50  Keby bolo keby 
 - Láska, sex a šťastie

04:35  Správy RTVS
05:15  Góly - body - sekundy
05:25  Počasie
05:30  Križovatky mediciny
06:15  5 proti 5
06:55  Správy RTVS
07:35  Podvodníci v akcii
08:05  Nash Bridges
08:55  Policajné oddelenie
10:00  Inšpektor Lynley
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
14:00  Hurá do záhrady
14:30  Križovatky mediciny
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
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Čo ja viem
21:40  Fetiše socializmu II
22:10  Hartova vojna
00:10  Nikto nie je dokonalý
01:20  Policajné oddelenie
02:15  Hartova vojna

06:45  Polícia
07:00  Profesionál
07:15  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Trpaslíci
09:05  Májový víkend
09:55  SK DEJINY - 
 Oslobodenie
10:50  Celky a detaily 
 Tibora Biatha
11:20  Cesta
11:50  Živá panoráma
12:25  ArtSpektrum
12:30  A pri tom speve
13:10  Tu musíš žiť
14:40  Návrat tanečnice
15:40  Magazín Európskej 
 ligy
16:10  Tvárou v tvár
16:45  Fokus rodina
17:30  Správy RTVS 
 z regiónov
17:40  ArtSpektrum

Piatok
15. 5. 2015

17:45  Správy - Hírek
17:55  Národnostné správy
18:05  Televíkend
18:30  Zákulisie slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek, králiky 
 z klobúka II
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek
19:10  Tao Tao
19:35  Zázračný ateliér
19:45  Narodení v divočine
19:50  100 názorov 2014
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Skryté kráľovstvá 
 zvierat
20:55  Umenie
21:20  Kinorama
21:50  Horiaci sneh
23:35  Správy RTVS
00:20  ArtSpektrum

04:10  Dr. House
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:05  Dr. House
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VI
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:15  Susedia
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:45  Ako ukradnúť nevestu
00:50  Šiesty zmysel
01:45  Bostonské vraždy
02:25  Pán a pani Smithovci
03:10  Žalobca a obhajca
03:55  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

04:30  Súdna sieň
05:20  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
08:35  DIVOKÉ KONE
09:55  Keby bolo keby 
 - Láska, sex a šťastie
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  Van Helsing
23:20  X-Men 2
02:05  Oceľová pasca
03:40  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas

04:15  Dámsky klub

Sobota
16. 5. 2015
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18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Colombiana
22:40  Chladná pomsta
01:00  Colombiana
02:45  Chladná pomsta

04:25  Súdna sieň
05:10  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:20  Rýchla rota Chipa 
 a Dala
08:25  Denník ľadovej 
 princeznej
10:30  Slečna na stráženie 3: 
 Dobrodružstvo v raji
12:35  Prístav nádeje
15:05  Pomsta rytiera
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Jedine ona
22:50  Kráľ Artuš
00:45  Zlo
02:25  Krimi
02:45  El Rey - kokaínový 
 kráľ

04:25  Afričan
06:00  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:05  Počasie
07:15  Levík Raa Raa
07:25  Poštár Pat: Špeciálna 
 zásielková služba 
 (20/26)
07:40  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:55  Garfield
08:10  Ako si vycvičiť drakov 2
08:30  Zázračný ateliér
09:00  Megamozog
09:30  Autosalón
10:00  Čarovné miesta Zeme 
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  Bitka o Britániu
16:25  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:45  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Hokej - MS 2015
23:10  Predĺženie
23:40  Bitka o Britániu
01:45  O 5 minút 12
02:55  Čarovné miesta Zeme
03:50  Križovatky medicíny

04:05  Hokej - MS 2015
06:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:00  Televíkend
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:40  Kapura
09:25  Farmárska revue
09:45  Test magazín
09:55  On air
10:20  Noc v archíve
11:20  O Zorali a dvoch 
 bratoch
12:25  Televízny posol
12:50  Slovo
13:10  Naše poklady
14:00  Anjeli strážni

Nedeľa
17. 5. 2015

14:35  Herecké legendy
14:45  Dvakrát do tej 
 istej rieky
16:00  Hokej - MS 2015
18:40  Večerníček
18:50  Bob a Bobek, králiky 
 z klobúka II
18:55  Trpaslíci
19:00  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  Dielo z depozitára
20:10  Dokumentárny klub 
 - Speer a Hitler: 
 Diablov architekt (2/3)
21:40  Právo na minulosť
23:35  MS v kocke
00:10  Odpískané
00:35  Predĺženie
01:00  Hokej - MS 2015
02:45  Správy RTVS
03:30  Slovo
03:35  Hokej - MS 2015

04:35  Susedia
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:00  Zajac Bugs a káčer 
 Duffy
07:25  Kung Fu Panda II
08:10  Chlpatí kamoši
09:45  Krok za krokom
10:10  Krok za krokom
10:40  Stoj, lebo mamička 
 vystrelí!
12:40  Chart show
15:35  Surfistka
17:50  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Red 2
23:00  Bez súcitu
01:00  Red 2
02:50  Bez súcitu

05:00  Krimi
05:30  Noviny TV JOJ
06:20  Denník ľadovej 
 princeznej
08:30  Timon a Pumbaa I
08:55  Láska vo hviezdach
09:50  Láska vo hviezdach
10:50  Neriadená strela
13:05  Van Helsing
15:50  Slečna na stráženie 3: 
 Dobrodružstvo v raji
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Tsunami
22:40  Ako vylúpiť 
 spermobanku
00:45  Tsunami
02:45  Rocky Balboa

04:35  Správy RTVS
05:20  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky mediciny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
09:50  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5

12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Taxík
14:20  History
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Neskoro večer: 
 Talkshow P. Marcina
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Gombíková vojna
21:50  Sanitka
22:50  Hlavný podozrivý 
 - newyorské prípady
23:35  Policajné oddelenie
00:25  Autosalón
00:50  Gombíková vojna
02:25  Dámsky klub
03:55  Križovatky medicíny

05:15  Umenie
05:45  Kinorama
06:10  Otvárací ceremoniál 
 Medzinárodných 
 saleziánskych 
 športových hier
07:10  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:20  Národnostné správy
07:25  MS v kocke
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Trpaslíci
09:00  Speer a Hitler: 
 Diablov architekt (2/3)
10:35  Jozef Gregor Tajovský
11:00  Tvárou v tvár
11:30  Fokus rodina
12:20  Živá panoráma
12:50  ArtSpektrum
13:00  Bartošova muzika 
 z Čierneho Balogu
13:25  Magazín Ligy majstrov
13:55  Odpískané
14:20  Magazín Ligy majstrov
15:00  Športové ozveny
15:25  Autosalón
15:50  Národnostný magazín
16:20  Profesionál
16:45  Fokus práca
17:30  Správy RTVS 
 z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Vašimi očami
18:30  History
18:35  Necelebrity
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
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Osudy - 70.výročie 
 konca druhej svetovej 
 vojny
20:05  Výnimočné ženy
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat
22:05  Biely tiger
23:50  A predsa sa točí
00:35  On air

04:15  Kredenc
04:40  Smotánka
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
12:05  Dr. House
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk

15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VI
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Kredenc
22:25  Sajrajt sága
00:10  Dva a pol chlapa VI
00:35  Teória veľkého tresku
01:00  Policajti z L. A.
01:45  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:35  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:20  Monk

04:25  Nové bývanie
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  DIVOKÉ KONE
09:55  Keby bolo keby 
 - Láska, sex a šťastie
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:25  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
14:25  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  Inkognito
21:45  Panelák
22:50  Kosti
23:45  Ako vylúpiť 
 spermobanku
01:50  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
02:50  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
03:30  Krimi
03:55  Panelák

04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky mediciny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
09:45  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5

Pondelok
18. 5. 2015

12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Prefíkaná banda
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  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  Prefíkaná banda
01:20  Súboj s časom
02:05  Inšpektor Lynley
02:50  Dámsky klub

07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS 
 z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:00  Pesničky z Hviezdičky
09:05  Výnimočné ženy
09:55  Vašimi očami
10:25  Národnostný magazín
10:55  Fokus práca
11:40  Športové ozveny
12:10  Živá panoráma
12:45  ArtSpektrum
12:50  Z Gemera
13:20  Oslava
13:55  5 minút po dvanástej
14:55  Família
15:35  Televízny posol
16:05  Rusínsky magazín
16:30  Osobnosti Banskej 
 Bystrice: 
 Marek Zákopčan
16:45  Fokus zdravie
17:30  Správy RTVS
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Na ceste po Česku
18:25  Encyklopédia 
 slovenských obcí
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek, králiky 
 z klobúka II
19:00  Trpaslíci
19:05  Bolek a Lolek idú 
 do sveta
19:10  Marvin, stepujúci kôň
19:35  Zázračný ateliér
19:45  Narodení v divočine
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Osudy - 70. výročie 
 konca druhej 
 svetovej vojny
20:05  Keď sa Čína sťahuje 
 do Európy
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy

21:35  Ambulancia
22:05  Večera s Havranom
23:15  Ako sa varia dejiny
00:50  Energetika
01:05  Správy RTVS
01:50  ArtSpektrum

04:10  Dr. House
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:05  Dr. House
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VI
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
03:50  Dva a pol chlapa VI

04:40  Inkognito
05:30  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
06:45  Noviny TV JOJ
07:35  Súdna sieň
08:40  Inkognito
09:55  Keby bolo keby 
 - Láska, sex a šťastie
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:20  Kosti
14:20  Panelák
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:45  Panelák
22:50  Kosti
23:50  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:50  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:50  Lovci väzňov
02:45  Keby bolo keby 
 - Láska, sex a šťastie
03:30  Panelák

Utorok
19. 5. 2015
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Cesta štyroch popradských horolezcov na Kazbeg

Kaukaz 
známy - neznámy

Kaukaz nie je pre členov 
popradského Horolezeckého 
oddielu neznámy a  často sa 
do tohto pohoria vracajú. „Už 
za tzv. socializmu Vilo Kysela 
s Palom Lešundákom boli pod 
Užbou, pod Šcharou, v sever-
nej Osetiji, Mestiji a majú to 
tam pochodené všetko. Len 
v posledných rokoch vyšli na 
Elbrus, vysoký 5  642 metrov 
Majo Pitoňák, Edo Mlynský 
a  Alenka Zagorová. Za rov-
nakým dobrodružstvom sa 
na najvyšší vrchol Kaukazu 
vydali Dušan Medla, Martin 
Mazák a Vlado Monček minu-
lého roku. Žiaľ, poveternostné 
podmienky im to nedovolili,“ 
spomína Braňo a  hovorí, že 
v ostatnej dobe ich viac oslo-
vujú oblasti, kde je menej ci-
vilizácie a ľudia sú tam oveľa 
priateľskejší a úprimnejší. Aj 
preto sa rozhodli pre Kazbek. 

Dostať sa pod Kazbek 
z  Gruzínska bolo oveľa jed-
noduchšie, ako ísť cez Rus-
ko. 10. marca odleteli z  bu-
dapeštianskeho letiska a  po 
približne trojhodinovom lete 
pristáli v Kutaisi, ktoré je od 
hlavného mesta Tbilisi vzdia-
lené 200 km. Na letisku už 
čakali mikrobusy pre 10 – 12 
ľudí, ktorými sa bez akých-

plynule dorozumiete po rusky, 
mladí hovoria po anglicky.“ 
Práve Stepanminde, do kto-
rého sa dostali cez priesmyk 
Kristov pereval (2 395 m) 
bola akoby základňou Pop- 
radčanov. Pri presune z Tbi-
lisi prechádzali cez perfektne 
vybavené lyžiarske stredisko 
Gudauri. „Je to raj pre lyžia-
rov. Lanovky tam idú z 1 900 
až do 3 200 m výšky. Sú tam 
perfektne upravené svahy, se-
dačky, gondoly, apres ski bary, 
akoby ste boli u nás. Ale prí-
stup k stredisku je hrozný. Keď 
prekonáte tieto prekážky, lyžo-
vanie si naozaj užijete.“ 

Príprava na výstup
Zo Stepanminde, odkiaľ 

bol prekrásny výhľad na Kaz- 
beg, dominantný kopec tej-
to oblasti, doplnený o priam 
zázračnú panorámu kláštora, 
začali s postupnými aklima-
tizačnými výstupmi, pretože 
aj päťtisícovky si vyžadujú 
svoje. „Telo je prispôsobené na 
určitú výšku, ale keď cíti, že 
toho má dosť, dá vám to rázne 
vedieť. Tábory mimo cieľa sme 
nerobili, aklimatizovali sme sa 
v smere nášho výstupu, vždy 
vyššie, až na bývalú meteosta-
nicu. Prišli sme od kostolíka 
či kláštora Tsminda Sameba, 
kultového miesta Gruzíncov, 

lyžiach, ale ľadovec bol taký 
vyfúkaný, že tam bolo viac 
skál ako snehu. Na plato vyšli 
už bez lyží, ktoré nechali 200 
– 300 m pod platom, pretože 
zísť s lyžami naspäť na mete-
ostanicu bolo veľmi ťažko. Pri 
jednej aklimatizačnej túre si 
Braňo natiahol lýtko a nech-
cel pokúšať osud a  tak po-
sledný vrcholový deň išli traja 
Popradčania bez Braňa.

 
A sme na vrchole

Posledný výstupový deň, 
keď už chlapci vychádzali na 
Kazbeg, lyže nechali na me-
teostanici. 16. marca pešo, 
po ľadovci Gergeti cez Ka-
zbecké plato, vyšli na Kazbeg 
len v  trojici. „Vlado, Dušan 
a Mišo o 13. hodiny dosiahli 
vrchol a hneď mi zavolali. Ako 
mi po zostupe povedali, bolo to 
náročné, pretože posledný úsek 
išli na mačkách, s cepínmi, na-
viazaný na lane. Teda bol to 
normálny horolezecký výstup 
cez ľadové trhliny a museli dá-
vať ustavične pozor, aby sa do 
nich neprepadli. Ako hovoril 
Dušan, pred sebou videl dve 
čelovky a zrazu jednej nebolo. 
To Vlado sa prepadol tak, že 
nebolo vidno ani čelovku. Bolo 
to nepríjemné a  preto mu-
seli byť veľmi opatrní a vždy 
navazaní.“

ako by to dopadlo. Pomohli ho 
vytiahnuť, zavolali vrtuľník 
a ten ho zviezol do bezpečia“.

Po dosiahnutí vrcholu a do 
odletu lietadla ostávali tri dni. 
Prvou úlohou bolo dostať sa 
čo najskôr cez Kristov pere-
val, na druhú stranu hrebeňa, 
pretože počasie na Kaukaze je 
nevyspytateľné. „V jeden deň 
je krásne, na druhý deň vie-
tor, sneh a celý priesmyk býva 
uzavretý aj týždeň. Toľko času 
sme nemali, pretože sme mu-
seli stihnúť lietadlo a tak sme 
hneď na druhý deň po výstupe 
prešli do lyžiarského strediska. 
Dva dni sme lyžovali a chodili 
po kopcoch v okolí“.

Vysokohorský pes, ktorý 
vedel po slovensky

Počas aklimatizačných túr 
sa ďalším členom sloven-
skej výpravy stal aj pes. Ako 
s úsmevom konštatoval Bra-
ňo, určite vedel po slovenský. 
„Nazvali sme ho vysokohorský 
pes, ktorý nás dvakrát vypre-
vadil až k  meteostanici. Keď 
sme mu uvarili polievku a za-
volal som ho, že má jesť, okam-
žite prišiel. Keď som mu pove-
dal, aby zostal vonku a nešiel 
dnu, zostal pred dverami. Po-
čúval na slovo a tak sme usú-
dili, že vie po slovensky. Aké 
ale bolo naše prekvapenie, keď 
dvakrát po zostupe do Stepan-
minde preskočil plot záhradky, 
zahrdúsil sliepku a  priniesol 
nám ju. Zrejme sa chcel za-
vďačiť, že sme ho kŕmili, keď 
nám robil „sprievodcu“. Potom 
som sa pýtal aj Zvolenčanov, 
či aj s nimi išiel hore... a išiel,“ 
spomína s úsmevom na milú 
príhodu.

Gruzínci sú veľmi 
priateľskí a pohostinní
Domorodci v Stepanminde 

žijú chudobne, len pre svoju 
rodinu. Všetko jedlo si vypes- 
tujú a  dochovajú sami. Od 
mäsa cez vajcia až po chlieb, 
ktorý si pečú v  špeciálnych 
peciach. Nie iba normálny 
chlieb, ale aj sladký, na spô-
sob našej vianočky. V obcho-
doch nedostať, podľa našich 
nárokov, skoro nič, ale oni 
tvrdia, že tam dostať všetko. 
Okrem minerálok a  chleba 
sme tam veľmi čo kúpiť ne-
mali. „Napríklad, chceli sme 

si urobiť praženicu a  začali 
sme po všetkých obchodíkoch 
hľadať vajíčka. Nikde ich ne-
predávali, ale keď sa domáci 
dozvedeli, že chceme kúpiť 
vajíčka, z jedného domu nám 
doniesli tri, z iného štyri a tak 
sme o chvíľu mali 25 vajec a to 
za žiadnych okolností od nás 
nechceli peniaze. Je tam síce 
bieda, ale nie je tam hlad. Je 
tam síce chudoba, ale ľudia 
sú šťastní. Nepotrebujú žiad-
ne výdobytky civilizácie, hoci 
mobily predsa len majú,“ ho-
vorí Braňo. Ale ľudia sú veľmi 
ústretoví, láskaví a pýtajú sa, 
či ešte niečo potrebujete.  Prí-
bytky domorodcov sú veľmi 
skromné, ale štátne budovy, 
ako školy, hasičské a policaj-
né stanice či úrady sú krásne, 
vybudované. Úplne iné, ako 
budovy, kde žijú obyčajní ľu-
dia. Na rozbitých cestách na-
trafíte na prasiatka či kravič-
ky, ktoré sa snažia uchmatnúť 
čosi na zjedenie. Na druhej 
strane som ostal prekvapený, 
keď ma môj domáci pozval 
do hotela pre „inostrancov“, 
teda pre cudzincov. To ako-

Ničivé zemetrasenie pod najvyššou ho-
rou sveta v  Nepále si vyžiadalo tisíc-
ky životov domorodcov. V  dvoch zák- 
ladných táboroch tesne pod Mount Eve-
restom bolo v tom čase približne tristo za-
hraničných horolezcov, medzi nimi i  Tat-
ranci a stovky domácich. Smrť pod lavínou 
našli desiatky ľudí v  základnom tábore 
a  ďalšie desiatky sa zranili. Našťastie, me-
dzi nimi nebol ani jediný Slovák a  viace-
rí sa po týchto nešťastných udalostiach 

vrátili domov. Týmito tragickými uda- 
losťami začal náš rozhovor s horským záchra-
nárom a sprievodcom Branislavom Sikorči-
nom, členom Horolezeckého oddielu TJ Lo-
komotíva Štart Poprad, ktorý sa spolu s Duša-
nom Medlom, Vladimírom Mončekom a Mi-
chalom Piklerom v  druhej polovici marca 
vrátili z úspešnej expedície do pohoria Kau-
kaz, ktoré leží medzi Čiernym a Kaspickým 
morom. Ich cieľom bol 5  047 metrov vysoký, 
básnikmi ospievaný Kazbeg v  Gruzínsku.

koľvek problémov za 5 – 10 
eur mohli cestujúci odviezť 
sa do cieľa svojej cesty. Či už 
do Mestije, Batumi či Soku-
mi. Ich cieľom bolo Tbilisi, 
kde si ešte nakúpili plynové 
bomby, ktoré sa v  lietadle 
prevážať nemôžu a  doplnili 
potraviny. Z hlavného mesta 
pokračovali na sever, naprieč 
Gruzínskom, smerom na rus-
ký Vladikaukaz. Poslednou 
dedinou na gruzínskej strane 
je Stepanminde, ktoré najmä 
tí starší môžu poznať ešte pod 
názvom Kazbeki. „Ani mladí 
Gruzínci už tento názov ne-
poznajú, rovnako ako neovlá-
dajú ruštinu. S ľuďmi nad šty-
ridsať rokov a staršími sa tam 

z 1 900 do 3 700 metrov, čo 
je dosť veľké prevýšenie. Výš-
ka si s nami robila čo chcela. 
Vedeli sme, že pre dobrú akli-
matizáciu tam nemôžeme byť 
dlhšie ako jednu noc. Hneď 
ráno sme zostúpili cez kláštor 
do nášho penziónu v Stepan-
minde. Na druhý deň znovu 
stúpame na meteostanicu. Pri 
tomto výstupe sme mali pocit, 
že ideme len na „pol plynu,“ 
úplne ľahko napriek tomu, 
že po prvýkrát sme išli ako 
„ťažkotonážnici“. 

Na druhý deň z meteosta-
nice robili výstup cez ľadovec 
Gergeti na Kazbecké plato vo 
výške 4  480 metrov. Mysleli 
si, že až na Kazbeg pôjdu na 

by som prišiel do Kempin-
ského – moderný, čistý hotel 
s  perfektným personálom. 
Keď som sa môjho domá-
ceho opýtal, pre koho to je?, 
s úsmevom odpovedal – pre 
teba! Okrem nás tam bola len 
talianska posádka vrtuľníka 
s  obsluhou, možno štyria–
piati bohatší Rusi a očakáva-
li ešte Francúzov. Vraj viac 
návštevníkov mávajú v  lete, 
Rusov, Turkov, ale aj ďalších 
Európanov, ktorých cieľom je 
práve výstup na Kazbeg. Ka-
zbeg je vlastne pre Gruzíncov 
to, čo Matterhorn pre Švaj-
čiarov. Ale Gruzínsko, to nie 
sú iba nádherné hory. Sú tam 
zaujímavé obydlia v skalách, 
v ktorých síce ľudia nebýva-
jú, ale sú nádherným histo-
rickým klenotom Gruzínska. 
Určite človeka očarí vodopád 
v blízkosti Gudauri, nádher-
né národné parky a ďalšie je-
dinečné prírodné výtvory. „V 
Gruzínsku je určite čo vidieť 
a už v lete by som sa tam chcel 
vrátiť, tentokrát s bicyklom,“ 
zakončil svoje rozprávanie 
Braňo Sikorčin.  (reš)Pod Kazbegom 

boli aj Zvolenčania
Pôvodne mali ísť naši 

chlapci na Kaukaz spolu 
s  horolezcami zo Zvolena, 
len nedokázali zladiť termíny 
odchodu a  tak Zvolenčania 
prišli päť dní po nich, keď 
už schádzali dolu. Chlapci 
im tak mohli poradiť a uľah-
čiť výstup. „Keď Zvolenčania 
robili aklimatizačnú túru na 
Kazbecké plato a  vracali sa 
dole, stretli dvoch Švajčiarov, 
z ktorých jeden bol zapadnutý 
v šesťmetrovej trhline a neve-
del sa odtiaľ dostať. Mal vykĺ-
bené rameno a jeho kamarát 
mu nedokázal pomôcť. Keby 
tam neboli prišli oni, neviem, 

Na vrchole.

Začiatok postupu cez ľadovec Gergeti,
Slovákov vedie vysokohorský pes.

Dušan Medla, Mišo Pikler, Braňo Sikorčin a Vlado Monček.
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   Z hokejových pamätníkov 
to bol Július Tenkáč a Franti-
šek Duda, z aktívnych hráčov 
Daniel a Ján Brejčákovci, De-
nis Godla a Ľuboš Bartečko. 
Na úvod všetkých prítomných 
pozdravil primátor Kežmarku 
Ján Ferenčák: „Rád som prijal 
pozvanie hotela Hviezdoslav 

a som veľmi rád, že ku kež-
marskému hokeju inklinujú aj 
ďalšie subjekty. V prvom rade 
treba povedať, že hokej a Kež-
marok sú úzko späté minulos-
ťou, aj súčasnosťou. Kežmarskí 
hráči dokázali odohrať na ná-
rodnej, ale aj medzinárodnej 
úrovni veľké zápasy. Ako mesto 

Ďalší krok Kežmarčanov k dostavbe štadióna
sme, čo sa týka hokeja, dopadli 
veľmi zle. Doplatili sme na ne-
šťastnú deaflympiádu, kedy sa 
rozobrala podstatná časť nášho 
štadióna a už sa neposklada-
la naspäť. Snažíme sa získať 
zdroje na dostavbu. Veľa bude 
záležať od Slovenského zväzu 
ľadového hokeja. Od predstavi-
teľov zväzu viem, že Kežmarok 
nebol zaradený v rokoch 2014 
a 2015 do dotačnej schémy 
obnovy štadiónov. Veľkú šan-
cu máme v roku 2016, kedy sa 
budeme môcť uchádzať o tieto 
zdroje.“ 

Mesto vyhlásilo dobrovoľnú 
zbierku na dostavbu štadióna 
a do tejto kasičky po sobote 
pribudlo niekoľko stoviek eur 
po dražbe hokejových arte- 
faktov (dresov a výstroje), 
ktoré do Kežmarku priniesli 
hráči. „Kým bol kežmarský 
štadión funkčný, trénovalo 
v ňom vyše 200 hokejových 
talentov športových tried. Mo-
jou snahou je vrátiť štadión 
hokejistom a verejnosti a kvi-
tujem úsilie majiteľov hotela 
Hviezdoslav, že táto dnešná 
akcia pomáha oživiť slávu kež-

marského hokeja,“ dodal Ján 
Ferenčák. Hrať v Kežmarku 
využívali v poslednom ob-
dobí hlavne popradskí hráči, 
ktorí prechádzali z juniorky 
k seniorom a nedostali sa do 
základného kádra popradské-
ho A mužstva. V žltomodrom 
drese sa Daniel Brejčák preds- 
tavil v sezóne 2005/2006 po 
boku známejších Richarda 
Šechného, Slavomíra Pavlička 
a niekoľko zápasov odohral 
spolu s Ľubošom Bartečkom. 
Ján Brejčák trénoval v Kež-
marku pod vedením trénera 
Dudu. Začal ako brankár, ale 
neskôr sa z neho vykľul ob-
ranca, ktorý oblieka slovenský 
reprezentačný dres. Svoje ho-
kejové začiatky s Kežmarkom 
má aj Denis Godla. Tu tréno-
val a v kežmarskom drese hral 
počas základnej školy, potom 
prešiel do Sp. N. Vsi a neskôr 
do Slovana Bratislava. Kež-
marskému rodákovi zavesili 
na posledných majstrovstvách 
sveta juniorov v ľadovom ho-
keji na krk bronzovú medailu 
a vyhlásili ho za najlepšieho 
brankára a najužitočnejšieho 

hráča šampionátu. V dre-
se Kežmarku odohral prvú 
seniorskú sezónu aj Ľuboš 
Bartečko, vtedy pod vedením 
trénera Juraja Bondru. „Som 
vďačný kežmarskému klubu, 
že som tu mohol začať s veľ-
kým hokejom. Aj po odchode 
do zahraničia, som vždy rád 
pomohol a prišiel odohrať nie- 
koľko zápasov pred mojim 
odchodom do Švédska. Kež-
marok potrebuje hokejový šta-
dión, aby mali mladí kde hrať 
hokej, aby nemuseli denne ces-
tovať do Popradu alebo iných 
miest. Verím, že sa to podarí,“ 
vyslovil na záver myšlienku Ľ. 
Bartečko.

Hotel Hviezdoslav je zná-
my večierkami, spojenými 
s poéziou či stretnutiami so 
spisovateľmi. Prečo športová 
téma, objasnila manažérka 
hotela Maja Brezinová. „Ne-
chali sme sa strhnúť majst- 
rovstvami sveta a chceli sme 
podporiť myšlienku primáto-
ra mesta, dostavať kežmarský 
zimný štadión. Aj nášmu hote-
lu záleží na budúcnosti hoke-
ja. Ďakujeme hokejistom, kto-
rí prijali naše pozvanie a za to, 
že nezištne priniesli svoje dresy 
a výstroj do dražby, ktorej vý-
ťažok poputuje do dobrovoľnej 
verejnej zbierky na obnovu 
štadióna.“     (sps)   

Atmosféru majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji, spojenú 
so živým vysielaním a s úspešnými športovcami, si moh- 
li Kežmarčania vychutnať v sobotu popoludní v exkluzív-
nych priestoroch štvorhviezdičkového hotela Hviezdos- 
lav. Pozvanie medzi fanúšikov hokeja prijali hráči, ktorí  
v Kežmarku kedysi hrávali. 

Autogramiáda kežmarských hokejistov.

Popradskí futbalisti nastúpili do šieste-
ho kola nadstavbovej časti DOXXbet ligy 
doma proti rezerve MŠK Žilina. Odovz- 
daným dojmom pôsobili najmä v prvej 
polhodine zápasu a práve to rozhodlo. Po 
22 minútach svietilo na tabuli skóre 0:3 
a bolo po zápase. Zlepšená hra v druhom 
polčase priniesla atraktívnejší futbal a aj 
skorigovanie výsledku, ale na kvalitného 
súpera to nestačilo.

Hneď od úvodu sa hostia tlačili do 

Poprad naďalej bez bodu
koncovky a začalo sa hrať prakticky na 
jednu bránu. Už v tretej minúte sa Ži-
linčania radovali z gólu po prvýkrát, 
keď sa presadil Tomáš Hučko. Aktívni 
hostia domácich zavreli v šestnástke 
a pokračovali v nátlakovej hre. V 15. 
minúte bolo 0:2, keď si gólovú čiarku 
pripísal na svoje konto Martin Králik. 
Obom presným zásahom predchádza-
li štandardné situácie. Klinec do rakvy 
zarazil Popradčanom paradoxne ich 
spoluhráč Erik Šuľa v 22. minúte, keď 
po tretej štandardnej situácii Žiliny si 
vrazil loptu do vlastnej siete. Až potom 
sa osmelili domáci. Po dlhých nakopá-
vaných loptách za obranu si vytvárali 
príležitosti, ale do polčasu sa skóre ne-
menilo a 430 divákov na tribúne dôvod 
na radosť nemalo.

Do druhého dejstva urobil tré-
ner FK Poprad menšie rošády v zos- 
tave a prinieslo to oživenie. Najmä 
striedajúci Peter Melek robil vietor v 
šestnástke žltozelených. Po skrumá-

ži v šestnástke súpera sa v 60 minúte 
zdalo, že to bol práve Melek, kto zaz- 
namenal čestný úspech domácich, na-
koniec bol však jediný gól Popradu 
pripísaný obrancovi Jozefovi Troppovi.  
Popradčanom sa snaha uprieť nedala, 
ale ich aktivita prišla neskoro. Neza-
chyteným úvodom sa pripravili o lepší 
výs-ledok a po prehre 1:3 sa aj naďalej 
len bezradne prizerajú na ostatných sú-
perov nadstavby zo spodu tabuľky.

FK Poprad - MFK Žilina B 1:3 (0:3), 
góly: Tropp - Hučko, Králik, Šuľa (vl.)

„Prvé tri štandardné situácie a v 
dvadsiatej minúte za stavu 0:3 bolo 
prakticky po zápase. S takým mužst- 
vom ako je Žilina môžeme potom len 
ťažko veriť v zázrak. Snažili sme sa 
dôstojne dohrať zápas a v druhom pol-
čase sme začali hrať svoju hru. Zmeny v 
kádri priniesli oživenie, ale za stavu 0:3 
už súper hral to, čo potreboval,“ zhod-
notil duel tréner FK Poprad Vladimír 
Lajčák.                     (red)

Hasičská liga začala vo Svite 
Aj v  tomto roku si hasiči 

pripomenuli sviatok svojho 
patróna sv. Floriána usku-
točnením viacerých akcií, 
aby čo najviac priblížili verej-
nosti svoju činnosť. Jednou 
z nich bola súťaž hasičských 
družstiev O  putovný pohár 
primátora mesta Svit, ktorej 
24. ročník sa konal v  prvú 
májovú sobotu.  Prítomných 
privítala za organizátorov sú-
ťaže predsedníčka Dobrovoľ-
ného hasičského zboru Svit 
Adriána Dlugošová a  pri-
mátor Svitu Miroslav Škva-
rek. Pozdravným listom OV 
DPO Poprad pri príležitosti 
80. narodenín bol ocenený 
dlhoročný člen Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR Barto-
lomej Kozák zo Svitu.

Do prvej tohtoročnej sú-

ťaže sa zapojilo 11 družstiev 
mužov a 5 družstiev žien. Päť 
tímov dorastencov a  troch 
dorasteniek súťažili v  oso-
bitných  kategóriách. Medzi 
dorastenkami bola najlepšia 
Hranovnica a kategóriu do-
ranstencov vyhral Spišský 
Štiavnik. V hasičskom útoku 
do kopca pri svitskej Koli-
be bola medzi mužmi prvá 
Štôla, druhé miesto obsadil 
Ekospol Sp. Stará Ves a  tre-
tie Smižany. U  žien zvíťazil 
Sp. Štvrtok pred Sp. Sobotou 
a Smižanami.Táto atraktívna 
súťaž bola prvou v tohtoroč-
nej sezóne z  troch desiatok, 
organizovaných OV DPO 
Poprad v spolupráci s DHZ.

Mladí hasiči zbierali ďalšie 
body do tabuľky Podtatran-

skej olympiády. Súťaž bola 
jednou zo sprievodných ak-
cií, konaných na počesť sv. 
Floriána (4. apríl) – patróna 
hasičov. S  troma súťažnými 
disciplínami (štafeta 5  x 30 
m, uzlová štafeta a  štafeta 
dvojíc) sa najlepšie popaso-
vali chlapci DHZ ZŠ Šuňava 
I pod vedením Žofie Šebesto-
vej a Mgr. Henricha Barilllu. 
Aj medzi dievčatami patrilo 

prvenstvo DHZ ZŠ Šuňava 
I pod taktovkou Jána Kallu. 
O ceny bojovali aj jednotlivci 
v behu na 50 m s prekážka-
mi.V súťaži chlapcov zvíťazil 
Tomáš Štinčík zo Svitu a  z 
dievčat Radka Červeňová zo 
Sp. Teplice. Najväčšiu radosť 
z ocenenia prejavili najmladší 
účastníci súťaže Magdaléna 
Fridmanová a  Vratko Saloň 
z Podolínca.    Ondrej Klimo

Miestna organizácia Slo-
venského rybárskeho zväzu 
(MO SRZ) v Kežmarku uspo-
riadala 7. -  10. mája 2. roč-
ník štvordňového maratónu 
v  love rýb na vodnej nádrži 
Žakovce. Podujatia sa zúčast-
nilo 15 dvojčlenných družs- 
tiev. Rybárov z  Prievidze 
okrem športového rybolovu 
sem prilákala aj nádherná sce-
néria Vysokých Tatier v poza-
dí vodnej nádrže. „Boli sme na 
prvom ročníku a veľmi sa nám 
tu páčilo. Aj keď sa nám veľmi 
nedarí, zatiaľ máme iba nie-
koľko nebodovaných kapríkov, 
ten pohľad, keď ráno vyšlo sl-
niečko a zasvietilo na Tatry bol 
úžasný. Chodievame po celom 
Slovensku a  boli sme chytať 
aj v zahraničí, ale Kežmarok 
so svojou okolitou prírodou 
je nádherný. Po zime je to 
prvá rybačka, spoznali sme sa 
s ďalšími rybármi  z Popradu 
a Kežmarku a je nám tu fajn,“ 
povedal prievidzský rybár. Je-
den zo svojich úlovkov nám 
ukázal Viktor Mazurek člen 
a funkcionár miestnej organi-
zácie SRZ. Do sobotňajšieho 
poludnia vytiahli z vody 5 bo-
dovaných kaprov, najväčší mal 
72 cm a vážil 5,7 kg. „Rybárče-
nie je môj celoživotný koníček, 
aktívne sa mu venujem vyše 20 

rokov. S Vladom Vráblikom sa 
poznáme už roky, dohodli sme 
sa na schôdzi, že pôjdeme spo-
lu do jedného tímu. Myslím, 
že sa nám vcelku darí. Máme 
stanovište číslo jeden s plytkou 
vodou, kde bol minulého roku 
ulovený najväčší kapor súťa-
že. Veríme, že sa nám podarí 
niečo podobné,“ vyslovil žela-
nie tímu V. Mazurek. Orga-
nizátora pretekov Rastislava 
Hadzimu prekvapili výsledky 
mladších rybárov. Celkovým 
víťazom sa stalo družstvo 
z  Prešova v  zložení Štefan 
Štefaňák a  Marcel Marton 
(na snímke), ktorý sa stal lov-
com najväčšieho kapra. Ka-
pitálny úlovok mal dĺžku 78 
cm a hmotnosť 10,12 kg. Pre-
šovčania sa zúčastnili dopo-
siaľ každého ročníka súťaže. 
Spolu počas štyroch dní vy-
tiahli z vody ryby s celkovou 
hmotnosťou 37,92 kg. Medzi 
prvým a druhým družstvom 
v súťaži rozhodlo iba 6 dkg. 
Na druhom mieste skončili 
Popradčania Martin Jerdo-
nek a  Lukáš Mendel (37,86 
kg) a  tretie miesto obsadila 
dvojica zo Sp. Belej Pavličko 
– Zemančík (29,25 kg). Rybá-
ri z Levoče Vladimír Čudejko 
a Martin Petrinec obsadili 4. 
miesto.       (sps)

Žakovský kapor 2015

DHZ Šuňava.


