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Prvý ročník 
svitského festivalu

Poprad nepochodil 
u lídra nadstavby

Voľba strednej školy 
je dôležitý krok

Osudy rodiny Czóbel 
v Kaštieli Strážky

Súboj 
v octagone 
skončil remízou          
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Rozprávkový víkend 
v Nestville Parku
Máte radi prekvapenia a  rozp- 

rávky? Tak príďte cez víkend 23.- 
24. mája 2015 do Nestville Parku 
v  Hniezdnom. Bude sa tu konať 
Rozprávkový víkend, kde sa budú 
deti doslova presúvať z  rozprávky 
do rozprávky. Pre deti a ich rodičov 
je pripravený mimoriadne pestrý 
program, ktorý premení Nestville 
Park na čarovnú rozprávku, plnú 
prekvapení. Nestville Park tak potvr- 
dzuje, že je atraktívnym cieľom vý-
letov pre rodiny s malými deťmi. 

V úvode deti privítajú obľúbené 
postavičky Maťko a Kubkoa, ktorí 
deti odprevadia do Zvonice, kde za-
zvoní zvonec a... rozprávka sa môže 
začať! Sprievodkyňu im bude robiť 
krásna princezná, ktorá ich preve-
die celým areálom Nestville Parku. 

V kováčskej dielni je pripravený 
ujo kováč, ktorý deťom predsta-
ví, čo všetko dokáže. Stretnúť tu 
budú môcť nielen zlého vlka, ale 
aj čerta. V  debnárskej dielni zase 
ujo debnár deťom ukáže, aké sudy 
vyrábal pre kráľa. Na rad príde aj 
rozprávkový poklad, ktorý je dob-
re ukrytý a nájsť ho môžu len deti. 
Deti sa v  priebehu dňa dostanú 
do všetkých častí areálu Nestville 
Parku. Malí návštevníci tak prej-
dú expozíciou poľnohospodárstva, 
sýpkou, stodolou a  pristavia sa aj  
v ZOO. Na záver, po prehliadke rozp- 
rávkového Nestville Parku, čaká na 
deti divadelné predstavenie.

Nestville Park týmto podujatím 
pre rodiny s  malými deťmi sta-
via koncepciu aktívneho trávenia 
voľného času v regióne Prešovské-
ho kraja, v  atraktívnom prostredí 
a s bohatým programom pre všet-
kých. Rozprávkovo pre deti základ-
ných a materských škôl sa uskutoční  
v Hniezdnom (pri Starej Ľubov-
ni) v areáli Nestville Park  21. a 22. 
mája.  (red)

Ďakovné listy ÚPN
Ústav pamäti národa (ÚPN), 

pod záštitou primátora mesta a  
v spolupráci s Cirkevnou spojenou 
školou pripravili slávnostné verej-
né odovzdávanie Ďakovných listov 
predsedu Správnej rady ÚPN Ond- 
reja Krajňáka, ktoré sa uskutoční 
vo štvrtok 28. mája o 10. h na Mest-
skom úrade v Poprade.  V úvode 
slávnostného programu Ondrej 
Krajňák uvedie projekciu autorské-
ho filmu Prežili sme Gulag.  

O 11.10 h začína slávnostný prog- 
ram venovaný oceneným osobnos-
tiam, ktoré bojovali proti komunis-
tickému režimu a zaslúžili sa o slo-
bodu a demokraciu, ktorým budú 
odovzdané ďakovné listy a medaily. 
Program bude uvádzať Jozef Šimo-
novič a vystúpia v ňom žiaci Zák-
ladnej umeleckej školy Janka Silana 
a Gymnázia Pavla Ušáka Olivu.

 V pondelok ráno odštartovali cyklisti prvý ročník projektu Od Tatier k Du-
naju, ktorý zorganizovalo Občianske združenie sclerosis multiplex – Ná-
dej. Pacienti a dobrovoľníci sa vydali od Štrbského Plesa na viac ako 300 
kilometrovú trasu naprieč Slovenskom. Akciou chcú pacienti poukázať na 
to, že aj so sklerózou multiplex sa dá žiť a prekonávať výzvy. „Je to veľ-
mi ťažká neurologická choroba, nevyliečiteľná. Zasahuje celú rodinu, ako 
všetky nevyliečiteľné choroby, znižuje radikálnym spôsobom kvalitu života. 
Najhoršie na chorobe je, že si človek pri plnom vedomí uvedomuje, ako sa 
mení. Verím tomu, že my piati, ktorí štartujeme tu, zo Štrbského Plesa, to 
dokážeme a po ceste sa  pridajú aj ostatní,“ povedala Jaroslava Valčeková, 
autorka myšlienky, predsedníčka OZ sclerosis multiplex – Nádej a zároveň 
pacientka, ktorej túto chorobu diagnostikovali pred deviatimi rokmi. Počas 
šiestich dní a šiestich etáp by mali pacienti zdolať náročnú cestu od Tatier 
k Dunaju. V prvej etape pacientov prišli podporiť minister zdravotníctva 
Slovenskej republiky Viliam Čislák, predseda výboru NR SR pre zdravot-
níctvo Richard Raši, herec Ivan Vojtek či speváčka Katarína Ščevlíková, na 
snímke spolu s Jaroslavou Valčekovou, iniciátorka myšlienky. 

Od Tatier k Dunaju...

Sestra roka 2014 v Nemocnici Poprad

Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier 
a pôrodných asistentiek udelila Nemocnica Po-
prad, a.s. už po ôsmykrát  titul Sestra roka. Vo 
štvrtok 14. mája ocenilo vedenie nemocnice tri 
sestry titulom Sestra roka 2014. Generálny riaditeľ 
Nemocnice Poprad Jozef Naščák vo svojom prí-
hovore poďakoval všetkým sestrám za ich nena-
hraditeľnú, odbornú a obetavú prácu a zablaho-
želal im k stúpajúcej kvalite ošetrovateľstva v na-
šej krajine. „Vyjadril presvedčenie, že táto úroveň 
bude i naďalej rásť k spokojnosti pacientov, sestier, 

ale i ostatných zdravotníckych pracovníkov. Spolu 
s riaditeľkou úseku ošetrovateľstva nemocnice Evou 
Muškovou odovzdali ocenenie trom sestrám. Viera 
Vantrubová (vľavo)  získala titul Sestra roka 2014 
v chirurgických odboroch, Monika Mazureková (v 
strede) titul Sestra roka 2014 v interných odboroch 
a Beáta Lazaráková ävpravo) titul Sestra roka 2014 
v spoločných vyšetrovacích a liečebných zložkách. 
Ocenené sestry získali okrem finančnej odmeny aj 
strieborný šperk v tvare srdca - Biele srdce. Šperk, 
vyhotovený zo strieborného drôtu technikou šitej 

čipky, vyhotovila pre ocenené sestry Ing. Marta Fi-
lová, ktorá sa drotárskemu umeniu venuje od roku 
1995. Podľa Slovenskej komory sestier a pôrodných 
asistentiek je tvar srdca prejavom humánnej komu-
nikácie a súčasne miestom, odkiaľ pramení kvalita 
ošetrovateľskej starostlivosti sestier. Symbol bieleho 
srdca charakterizuje starostlivosť, poznanie a ľud-
skosť, ktoré sú najobsiahlejšou časťou duše a práce 
sestry. Zároveň biele srdce svojim symbolom spája 
a zjednocuje sestry z celého sveta,“ informovala 
Sylvia Galajda z popradskej nemocnice.

V závere minulého týždňa sa 
konal vo Svite dvojdňový festival, 
na ktorom sa prezentovali miestne 
komunity, firmy, organizácie a ob-
čianske združenia, ktoré pôsobia na 
území mesta. Piatkové popoludnie 
začala konferencia v dome kultúry.

 Str. 2

Minulý týždeň v pondelok a štvr-
tok sa konali vo väčšine stredných 
škôl prijímacie skúšky. Stredná od-
borná škola technická (SOŠT) na 
Kukučínovej ulici v Poprade patrí 
k najstarším a najsilnejším školám 
v regióne a už vyše 50 rokov pripra-
vuje odborníkov v oblasti strojárs- 
kej výroby a informačných techno-
lógií.   Str. 7

Do Noci múzeí a galérií sa pridal 
aj Kaštieľ v Strážkach, ktorý svojim 
návštevníkom ponúkol netradičný 
zážitok. V celodennom programe 
nechýbali predstavenia pre deti, ale 
i skôr narodené ročníky.  Str. 4

Futbalisti Popradu cestovali na 
odvetnú časť nadstavby II. ligy k lí-
drovi tabuľky na Záhorie. Nepocho-
dili ani  v  Skalici a  domov odišli 
s prehrou 0:1.   Str. 12
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Poprad má nový odbor urbanizmu
Mestský úrad v Poprade má 

od 1. mája novú organizač- 
nú zložku - odbor urbanizmu 
a  priestorového plánovania 
(OUPP). Vznikol rozdelením 
pôvodného odboru výstav-
by na dva odbory –  odbor 
urbanizmu a  priestorového 
plánovania a odbor výstavby. 
Odbor urbanizmu a priesto-
rového plánovania predsta-
vuje strategicko–plánovací 

odbor, ktorého vedením bola 
dočasne poverená Ing. Edita 
Molnárová. Zároveň je dočas-
ne poverená aj vedením od-
delenia územného plánovania 
a oddelenia investičného roz-
voja, ktoré sú spolu s oddele-
ním dopravy súčasťou OUPP.  
Vedúcou oddelenia dopravy 
je Ing. Gabriela Záremská. 

Odbor výstavby zostáva 
v  novom definovaní výkon-

ným odborom, do štruktúry 
ktorého sú zaradené  odde- 
lenia stavebného poriadku 
a  životného prostredia. Ve-
dením odboru je dočasne po-
verený Ing. Martin Pitoňák, 
ktorý zároveň dočasne vedie 
aj oddelenie stavebného po-
riadku. Vedúcim oddelenia 
životného prostredia je Ing. 
Marek Bystrý. 

„Rozdelenie odboru výs- 

tavby na dva odbory je pri- 
rodzeným dôsledkom toho, 
že vedenie mesta si ako jed-
nu zo svojich priorít stano-
vilo práve dôkladnú prípravu 
koncepčného rozvoja mesta. 
Všetky organizačné zmeny 
sme uskutočnili bez potreby 
prijímania nových zamest-
nancov,“ uviedol prednosta 
MsÚ v Poprade Róbert Bujal-
ka.  (mga)

Štátna polícia
Celokrajská dopravná ak-

cia. Počas stredajšieho po-
poludnia sa konala na území 
Prešovského kraja celokraj-
ská dopravná akcia. Policajti 
sa zamerali na kontrolu dodr-
žiavania pravidiel cestnej pre-
mávky nemotorovými účast-
níkmi, používanie reflexných 
prvkov cyklistami a chodca-
mi, dodržiavanie povinnosti 
vodičov voči chodcom, ale aj 
chodcov voči vodičom a na 
dodržiavanie zákazu používať 
telefónny prístroj počas vede-
nia vozidla. Zistili celkom 282 
priestupkov, z ktorých 239 vy-
riešili v blokovom konaní, 41 
napomenutím a na príslušné 
dopravné inšpektoráty ozná-
mili 2 priestupky. U 2 nemo-
torových účastníkov cestnej 
premávky a 2 vodičov moto-
rových vozidiel (z toho jeden 
trestný čin ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky) bolo zis-
tené požitie alkoholu. Policajti 
zadržali 12 vodičských preu-
kazov, 2 osvedčenia o eviden-
cii vozidla a v jednom prípade 
aj tabuľky s EČ vozidla. 

Psa ubil na smrť. Policajti 
zo St. Ľubovne obvinili 20-roč-
ného muža z Jakuban z pre-
činu týrania zvierat. Obvinený 
v stredu okolo 0.10 h prišiel 
na dvor 78-ročného majite-
ľa a z dreveného oplotenia 
záhradky vytrhol dosku, kto-
rou začal biť psa, zabezpeče-
ného reťazou k stĺpiku oplote-
nia záhradky. Udieral ho, až 
pokiaľ ho neusmrtil. Usmrte-
ným psom bol kríženec nezis-
tenej rasy vo veku 9 rokov. 

Elektronické služby. Ob-
čania, ktorí zmenia trvalý 
pobyt a sú zároveň držiteľmi 
občianskeho preukazu s elekt- 
ronickým čipom (eID karta), 
budú môcť pravdepodobne 
od 1. júla požiadať o vydanie 
nového dokladu cez internet 
prostredníctvom portálu Elekt- 
ronické služby MV SR. Rov-
nako tak budú môcť urobiť dr-
žitelia občianskych preukazov 
s elektronickým čipom, ktorým 
končí platnosť dokladu a to 
najskôr 180 dní pred skonče-
ním platnosti. Umožní to nove-
la zákona č. 224/2006 Z. z. o 
občianskych preukazoch, kto-
rú 14. mája schválil parlament. 

Grécky premiér Alexis 
Tsipras pri riešení problémov 
svojej krajiny požiadal úniu, 
aby konečne začala venovať 
pozornosť „humanitárnej 
kríze v Európe“, ktorá je výs- 
ledkom úsporných opatre-
ní v  dôsledku celosvetovej 
ekonomickej krízy. Úspor-
né opatrenia podľa únie vraj 
znížia deficit a  rastúci dlh 
európskych krajín, ale opak 
je pravdou. Vo väčšine štátov 
sa dlh neznižuje, naopak, stú-
pa a jediným efektom úspor-
ných opatrení je zvyšujúca sa 
nezamestnanosť, v dôsledku 
ktorej sa čoraz viac občanov 
únie ocitá pod hranicou chu-
doby. Počet ľudí, zápasiacich 
s chudobou alebo vylúčením 
zo spoločnosti v únii sa podľa 
Eurostatu v roku 2013 zvýšil 
na 122,6 milióna zo 116,6 mi-
lióna v roku 2008. A to sa ne-
týka len východoeurópskych 
krajín či skupiny PIGS, teda 
krajín ohrozených dlhovou 

krízou, akými boli v časoch 
nedávnych Portugalsko, Ta-
liansko, Grécko a Španielsko. 
Tu sa kríza už prejavila naplno 
a priniesla so sebou množst- 
vo štrajkov a  demonštrácií, 
ktoré majú spoločného me-
novateľa –  sociálnu nespo-
kojnosť a  dovtedy pre nich 
nepredstaviteľnú chudobu. 

Ale v ostatnom období ras-
tie chudoba a sociálna izolá-
cia aj v  takých ekonomicky 
silných krajinách, akou sú 
USA a štáty západnej Európy, 
medzi nimi aj Nemecko. Tu 
dosiahol počet ľudí, ktorí sa 
ocitli pod prahom chudoby 
16,2 milióna obyvateľov. Aj tu 
ich už čoraz viac živorí a vo 
výkladnej skrini Európy neus- 
tále stúpa počet detí, ktoré sú 
ohrozené chudobou. Podľa 
údajov Bertelsmannovej na-
dácie, v Nemecku sa pod pra-
hom chudoby nachádza 2,1 
milióna detí a ďalších asi 480 
tisíc detí sa pomocou štátnej 

podpory drží tesne nad hra-
nicou chudoby. 

Na Slovensku je podľa šta-
tistického úradu ohrozených 
chudobou viac ako 650 tisíc 
obyvateľov a až 200 tisíc detí 
a  mladistvých do 18 rokov. 
Podľa prístupných údajov žije 
pod hranicou chudoby naj-
viac ľudí v Prešovskom kraji, 
najmenej v Bratislavskom. 

Keď už teda píšeme o chu-
dobe, treba sa opýtať, aká je 
vlastne hranica chudoby? Tá 
sa odvíja od reálnych príjmov 
v krajine a do tejto kategórie 
patria tí, ktorí majú príjmy 
nižšie než 60 %  priemernej 
mzdy v národnom hospodár-
stve. V Nemecku predstavu-
je hranicu chudoby 979 eur 
čistého mesačného príjmu 
domácnosti pre jednu osobu 
a 2 056 eur pre rodinu s dvo-
ma deťmi do 14 rokov. U nás 
je to 346 eur pre jednu osobu 
a pre rodinu 707 eur! Takže 
aj hranica chudoby ako taká 

je opäť diskutabilná, preto-
že byť chudobný v Nemecku 
znamená, že na Slovensku sú 
chudobní všetci, ktorí zará-
bajú priemernú hrubú mzdu. 
A chudoba vôbec nie je po-
rovnateľná, ak si k sebe dáme 
sumy 979 a  346 eur, alebo 
2 056 a 707 eur. Podľa údajov 
štatistického úradu je na Slo-
vensku medián rodín s deťmi 
približne len 500 eur mesač-
ne. A aké typy domácnosti sú 
u nás najviac ohrozené chu-
dobou? Priemerný mesačný 
príjem domácnosti s jednom 
rodičom a  jedným dieťaťom 
je len 295 eur na člena a u do- 
mácnosti s  oboma rodičmi, 
troma a viac deťmi je to iba 
249 eur, no celoslovenský 
priemer je 370 eur na člena 
domácnosti. 

Naša štatistika by nebola 
úplná, keby sme na tomto 
miestne nespomenuli aj 
dôchodcov, z ktorých väčšina 
žije buď pod hranicou, resp. 

tesne nad hranicou chudoby. 
Z  našich platov, dôchodkov 
a sociálnych dávok si môže-
me zaplatiť akurát tak stre-
chu nad hlavou a potom už 
len živoriť. Iste. Už počujem 
argumenty, že v Nemecku je 
všetko drahšie, najmä býva-
nie a služby, aj preto sú príj-
my vyššie! Tí, ktorí to tvrdia 
vedia najlepšie, že tento argu-
ment nie je celkom v poriad-
ku a už vôbec neobstojí, keď 
porovnáme kvalitu a  ceny 
základných potravín v západ-
ných štátoch Európskej únie 
a  u  nás. Adekvátny daniam 
a odvodom nie je ani servis, 
aký štáty poskytujú svojim 
obyvateľom –  v  Nemecku 
a na Slovensku. Keď hovorí-
me o chudobe, asi len ťažko 
si aj chudobní Američania, 
Nemci, Francúzi, Briti kupujú 
sviečkovú, luxusné oblečenie 
známych značiek, ktoré pre 
celý svet aj tak šijú v Číne za 
nepredstaviteľne nízke mzdy, 

Chudobných a sociálne vylúčených pribúda 

V závere minulého týždňa 
sa konal vo Svite dvojdňový 
festival, na ktorom sa prezen-
tovali miestne komunity, fir-
my, organizácie a občianske 
združenia, ktoré pôsobia na 
území mesta. Piatkové po-
poludnie začala konferencia 
v  dome kultúry, ktorá bola 
venovaná možnostiam zlep-
šenia kvality života miestne-
ho obyvateľstva vo vidieckych 
oblastiach, s  dôrazom na 
životné prostredie a  témami 
miestneho rozvoja. 

„Hlavnou témou je hľadať 
spoločné riešenia, spoznať sa 
navzájom a prezentovať miest-
nych producentov a remeselní-
kov. Myšlienky, ktoré sa nesú 
festivalom, sa viažu nielen na 
komunity mesta Svit, ale aj 
okolia, ktoré do toho spadá,“ 
uviedol primátor Svitu Miros- 
lav Škvarek. V dome kultúry 
sa okrem iných hostí predsta-
vili žiaci Strednej odbornej 
školy vo Svite a na tému spra-
covanie odpadu pripravili ne-

tradičnú módnu prehliadku. 
„Na túto tému sme vypraco-
vali modely šiat, na ktoré sme 
ponašívali ozdoby z PET fliaš, 
aby šaty vyzerali módne, spo-
ločensky a boli pestré. Názov 
kolekcie bol Ples na smetisku. 
Pripravovali sme ich veľmi 
dlho, ale výsledok bol pekný 
a  efektný. Každý kvet z  fľaše 
mal iný tvar a farbu,“ pove-
dala Ing. Alica Skokanová, 
majsterka odborného výcviku 
SOŠ vo Svite. 

V  sobotu festival pokra-
čoval predstavením činností 
miestnych občianskych zdru-
žení, zaoberajúcimi sa kultúr-
no-spoločenskými témami, 
športovými alebo inými čin-
nosťami. Na akcii sa prezen-
tovalo CVČ so svojimi krea-
tívnymi dielňami, plastikoví 
modelári, záhradkári, ochra-
nári, ale i seniori či mestská 
knižnica s burzou kníh. Pre 
Sviťanov bol pripravený bo-
hatý kultúrny program, na 
ktorom nechýbala cimbalová 

hudba Tomáša Kokyho, FS 
z  Batizoviec, DFS Poprad-
čan, DH Sviťanka, FS Jáno-
šík, Úsmev, Bystrianka, Pod-
tatranskí Alexandrovovci, 
Klub seniorov Svit, ZUŠ Svit 
Mlátok a Kolovrátok. Večer-
ný koncert skupiny Paralen 
ukončil prvý ročník festivalu. 
Na svoje si prišli aj milovníci 
dobrého jedla a  kvalitného 
pitia a pochutnali si na výrob-
koch miestnych producentov 
potravín. V stánkoch organi-
zátori vytvorili priestor pre 
predajcov potravín, súkrom-
ne hospodáriacich roľníkov, 
farmy, remeselných produ-
centov a poskytovateľov po-
hostinských či reštauračných 
služieb, ktorí pripravili festi-
valové menu z lokálnych su-
rovín. Medzi nimi nechýbali 
Spolcentrum Svit či Mäso-
kombinát Nord, ktorí už tra-
dične ponúkajú nielen kvalit-
né služby, ale i kvalitné výrob-
ky od domácich dodávateľov. 

Súčasťou festivalu boli 

kultúrne podujatia, Svitská 
knižná burza v  podaní NO 
Pro Meliori i  fotografi, ktorí 
ozvláštnili stromy parku Jána 
Antonína Baťu. 

Myšlienka usporiadania 
komunitného festivalu nad-
väzuje na predchádzajúce 
aktivity miestnych pobočiek 
medzinárodného hnutia 
Slow Food a  zrodila sa na 
jeseň minulého roka. „Hlav-
ným cieľom je, aby ľudia nav- 
zájom vedeli o  sebe i  o tom, 
 čím sa zaoberajú,“ pove-
dal Ivan Zima, viceprimá-
tor mesta. Samospráva chce 
Sviťanov takýmto spôsobom 
podnietiť k tomu, aby sa za-
pojili do programu rozvoja 
mesta. „Všetky témy, ktoré boli 
prezentované, mali spoloč-
ného menovateľa, ktorým je 
ochrana životného prostredia. 
Všetky ponúkané riešenia sú 
navrhované tak, aby mohli 
byť aplikované pre mesto Svit 
a okolie,“  ukončil primátor 
mesta.  (pks)

Prvý ročník svitského festivalu
Vždy, keď niečo napíšem 

o Rómoch, prídu rôzne re-
akcie. A to je dobre, pretože 
viem, že premýšľate o tom, 
čo píšeme. Preto aj tento 
týždeň prinášam ďalší, „iný“ 
pohľad na túto, pre mňa 
veľmi fascinujúcu komunitu. 
Zuzana Polášová, metodič-
ka projektu Zdravé komuni-
ty totiž o Rómoch v rozho-
vore pre časopis NotaBene 
povedala: „Oni sú dobrí 
takí, akí sú. Ich hodnotový 
rebríček majorita nikdy mať 
nebude. Podmienky, v kto-
rých žili, spoločná história, 
prenasledovanie, ich spra-
vili súdržnejšími. Oveľa viac 
sa môžu jeden na druhého 
spoľahnúť, lebo boli a sú na 
jednej lodi. Vedia si oveľa 
viac vážiť a užívať život tým, 
že si ho proste cenia. Nemr-
hajú ním. Sú oveľa bližšie 
k prírode. My sme závislí od 
výdobytkov civilizácie. Keď 
nám odíde elektrina, plyn, 
klimatizácia, je to pre nás 
katastrofa. Oni sa to maxi-
málne dozvedia z Nového 
času. To ich robí veľmi sil-
nými, lebo v dnešnom svete 
sa môže stať čokoľvek a oni 
prežijú. My možno nie.“ 

Pozná život v osadách 
a obdivuje ako Rómovia 
dokážu desiati prežiť me-
siac zo sumy, ktorá by jej 
samej nestačila na týždeň. 
A ako sa vedia zariadiť voči 
úžerníkom tým, že naprí-
klad minú dávky čo naj-
rýchlejšie, aby im nebolo čo 
zobrať, z čoho sa my, ma-
jorita, tak často vysmieva-
me. Alebo deti nepošlú do 
školy, aby ich príjem išiel na 
osobitného príjemcu a as-
poň niečo im ostalo. Čo tiež 
my, väčšinoví, vidíme úplne 
inak. 

Počet rómskych študen-
tov v stredných i vysokých 
školách, napriek všetké-
mu i našim predsudkom,  
rastie. Zamestnávatelia, 
ako košická oceliareň U. 
S. Steel, ktorá má povesť 
najväčšieho zamestnáva-
teľa Rómov na Slovensku, 
potvrdzujú, že aj oni chcú 
pracovať, zvyšovať si kvali-
fikáciu a podporovať vzde-
lanie svojich detí. A mnohí 
z nás poznajú, alebo v za-
hraničí stretli rómske rodi-
ny zo Slovenska, ktoré sa 
v multietnickom zahraničí 
začlenili do bežného živo-
ta a sú z nich milí a slušní 
ľudia, motivovaní pracovať 
a učiť sa.

Viem, čo je každé ráno 
„telo na telo“ cestovať v au-
tobuse plnom Rómov z osa-
dy. Poznám pocit, keď vás 
v noci v ľudoprázdnom mes-
te napadne mladý Cigán 
s nožom v ruke. A zbieram 
smeti po ich nákupoch v ob-
chodných centrách, keď po 
ceste domov vyhadzujú do 
jarkov hlava-nehlava obaly 
potravín, oblečenie i spotre-
biče. No aj človek, ktorý má 
vši, je špinavý alebo opitý, 
má tie isté ľudské práva ako 
my a preto k nemu treba byť 
slušný. Lebo aj s nimi je to 
ako v živote – aké dáte, 
také dostanete... 

Petra Vargová 
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Detičky a ich rodičia môžu 
spoločne osláviť Deň detí už 
30. mája 2015 v Hoteli Pa-
norama Resort. Je pre nich 
pripravený fascinujúci svet 
rozprávky a hudby. Od 14.00 
hod. si malí diváci 
užijú interaktívne 
divadelné predsta-
venie Dorotky z Fi-
dorkova spolu s jej 
kamarátmi. Rodičia 
si vychnutnajú voľ-
ný čas na letnej te-
rase pri grilovaných 
špecialitách a od 
17.00 hod. sa môžu tešiť na 
rockové zoskupenie Sliačske 
Mokváne.

Dorotka príde navštíviť 
malých divákov so svojim 
veľkým kufrom a porozpráva 
im veselé a poučné príbehy 
z mestečka Fidorkovo. Spolu 
s Dorotkou malých divákov 
rozveselí Zorka a Šašo z Fi-
dorkova s balónovou šou. 

Šťastný koniec rozprávky sa 
oslávi detskou diskotékou a 
Šašovým prekvapením, baló-
novou šou. Po detskom pred-
stavení bude nasledovať kon-
cert rockovej kapely Sliačske 

Mokváne, ktorá poteší nejed-
no dospelácke srdce. 

Popri programe bude na 
vonkajšej terase prebiehať 
letná grilovačka. Deti sa budú 
môcť vyšantiť aj na detskom 
ihrisku či zaskákať si na tram-
políne. Radostný Deň detí 
pre deti, ale aj ich rodičov je 
pripravený práve v Hoteli Pa-
norama Resort.

SPRAVODAJSTVO

Kosba verejnej zelene

Vrátené dane a 2 percentá

Pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa sestier sa 29. mája 
uskutoční v Dolnom Smo-
kovci odborný seminár Tatry 
sestrám 2015. V kinosále 
Šrobárovho ústavu detskej 
tuberkulózy a respiračných 
chorôb (TaRCH) pri tejto 
príležitosti udelia ocenenia 
Biele srdce nominovaným 
sestrám v rámci regiónu 
Vysokých Tatier. Valné zhro-
maždenie Regionálnej ko-
mory sestier a pôrodných 
asistentiek V. Tatry, ktoré 
sa konalo v marci, schválilo 
nominácie na ocenenie Bie-
le srdce. V kategórii sestra 
v praxi sú to Darina Plačková 
(Vyšné Hágy), PhDr. Andrea 
Zavacká (Dolný Smokovec), 

Jana Demčáková (Nová Po-
lianka), Anna Valigová (Tat-
ranská Kotlina) a v kategó-
rii sestra manažérka Mgr. 
Zuzana Hrabovská (D. Smo-
kovec), Mgr. Viera Plačková 
(ADOS) a Anna Reinhardto-
vá (T. Polianka).   

Slávnostný program zač- 
ne o 8.30 h. Po privítaní 
a odovzdaní ocenení si 
účastníci od 10. h v rámci 
seminára vypočujú odborné 
prednášky. Na záver podu-
jatia, organizovaného Re-
gionálnou komorou sestier 
a pôrodných asistentiek vo 
Vysokých Tatrách a Šro-
bárovým ústavom detskej 
TaRCH, sa uskutoční disku-
sia k prezentovaným témam.

Finančná správa spraco-
vala do 7. mája všetky da-
ňové priznania, na ktorých 
boli preplatky na daniach. 
Občanom či firmám príde na 
účty viac ako 292 miliónov 
eur. Pracovníci daňových 
úradov spracovali daňové 
priznania, ktoré odovzdali 
firmy a občania do konca 
marca 2015 a uviedli v nich, 
že majú preplatok na dani. 
Išlo o 492 490 daňových 
priznaní. Preplatky je podľa 
zákona potrebné poslať na 
účty daňovníkov do 40 dní 
od termínu na podanie da-
ňového priznania, čo tento 

Tatry sestrám 2015

v celej Európe
kupujú najluxusnejšie mode-
ly áut, kozmetiku svetových 
značiek, alebo sa stravujú len 
v  reštauráciách a  využívajú 
ostatné služby. 

Dôvodom prehlbujúcej sa 
chudoby je jednoznačne eko-
nomika na úkor kvality živo-
ta občanov všetkých štátov. 
Práve ekonomike a  ziskom 
sme podriadili celý náš život. 
Svet funguje na spotrebe a za-
dlžovaní nielen štátov, ale aj 
občanov. Preto máme toľko 
bánk, ktoré nám s  radosťou 
požičiavajú. S  radosťou sa 
zadlžujeme, lebo „musíme“ 
mať luxusné autá, víly, znač-
kové oblečenie. A potom nás 
už majú „v hrsti“ do konca ži-
vota. Pre úplnosť ešte dodaj-
me, že svet, najmä ten najvys- 
pelejší i  napriek tvrdeniam 
všetkých európskych lídrov, 
ako do roku 2020 znížia úro-
veň chudoby na 20 mil., je 
absolútne nereálny a nikoho 
z nich to ani netrápi. Z ich úst 

opäť počúvame len o úspor-
ných opatreniach, ktoré sa 
týkajú tých druhých, ich 
nie. Svet totiž vždy fungoval 
a bude fungovať na vykoris-
ťovaní najchudobnejších kra-
jín, ktoré sú len zdrojom su-
rovín a lacnej pracovnej sily. 
K  týmto štátom sa zaradili 
aj štáty východnej Európy, 
vrátane Slovenska. Rozkrad-
li a rozpredali sme si všetko, 
čo bolo konkurencieschopné 
a najmä dokázalo nás uživiť, 
a  Európska únia nikdy ne-
mala v úmysle nám pomáhať. 
Veď prečo aj? Prečo by nám 
kapitalisti, ktorým vždy išlo 
len o  zisky, mali pomáhať? 
Im išlo len o odbytište svo-
jich výrobkov, oni pomáhali 
a  vždy budú pomáhať len 
sebe. Touto svojou krátkozra-
kosťou a  nenažranosťou ale 
už ohrozujú aj svojich vlast-
ných občanov a chudoba sa 
zvyšuje aj u nich doma. Do- 
kedy ešte?  Ľ. Rešovská

V hoteli Tatra sa 13. mája uskutočnil deň energetickej efek-
tívnosti. Prezentovali sa na ňom firmy, realizujúce moderné 
technológie pre efektívne využívanie energii. Zvýšený záujem 
o využitie moderných technológií bol hlavne zo strany súkrom-
ného sektora. Veľmi nízky záujem prejavili štátne, verejné 
a miestne organizácie, pre ktoré by využitie moderných tech-
nológií pre energetickú efektívnosť malo byť prioritou. Veľmi 
príjemnou bodkou na záver, čo ocenili aj zahraniční účastníci, 
bola exkurzia vo firme Tatramat – ohrievače vody, s. r. o. Ďa-
kujeme vedeniu firmy, že sprístupnilo svoje výrobné priestory 
a umožnilo tak záujemcom o technológie 21. storočia vidieť, 
ako sa tieto špičkové zariadenia vyrábajú.  Ján Pahut

Minulý týždeň, od pondel-
ka do piatku, sa  na celom úze-
mí Slovenska konala doprav-
no – preventívna akcia Jablko 
–  citrón. Cieľom projektu je 
upozorniť vodičov motoro-
vých vozidiel, ale aj deti a os-
tatných účastníkov cestnej 
premávky na porušovanie 
pravidiel cestnej premávky, 
predovšetkým na nedodržia-
vanie maximálnej povolenej 
rýchlosti jazdy. Tým, že polí-
cia do tejto akcie zapája deti, 
praktickou dopravnou vý-
chovou ich ovplyvňuje aj ako 
účastníkov cestnej premávky 
a budúcich vodičov. Prítom-
nosťou detí na cestách zase 
preventívne vplýva na vodičov 
a vedie ich k zodpovednejšej 
jazde. 

Počas piatich májových dní 
na 54 stanovištiach po celej SR 
polícia kontrolovala dodržia-
vanie maximálnej povolenej 
rýchlosti. Vo štvrtok policajti 
z okresného dopravného inš- 
pektorátu spolu s deťmi Zák-
ladnej školy v Spišskej Sobote 
mali svoje stanovište na Širo-
kej ulici v Popade–Veľkej, pri 
Súkromnej strednej odbor-
nej škole. Motoristov, ktorí 
porušili dopravné predpisy 
pokutovali deti netradične. 

Deti „odmeňovali“ motoristov
Každý vodič, ktorému by ino-
kedy hrozila finančná pokuta, 
tentoraz dostal od detí citrón 
a maľovaný obrázok. Vodičov, 
ktorí jazdili podľa predpisov, 
deti odmenili jabĺčkom, ob-
rázkom a malým darčekom. 

Deti zo základnej školy 
spolu s policajtmi skontrolo-
vali celkom 20 vodičov mo-
torových vozidiel Porušenie 
pravidiel BaPCP bolo zistené 
u 6 vodičov, prevažne mužov. 
Najvyššia povolená rýchlosť 
na stanovisku nebola prekro-
čená. „Vzhľadom k nepriazni-
vému počasiu je ťažko hodnotiť 
akciu, ale aj napriek tomu ví-
tame takéto akcie. Bezpečnosť 
na cestách je jednou z priorít 

policajného zboru a každý pro-
jekt, ktorý napomáha zvyšovať 
bezpečnosť a zachraňovať ľud-
ské životy vždy vítame. Každý 
z nás sa denne stretáva s hro-
zivými následkami dopravných 
nehôd, kde častou príčinou 
ich vzniku je aj nedodržanie 
rýchlosti jazdy. Veríme, že ta-
káto netradičná forma rieše-
nia porušení pravidiel cestnej 
premávky bude mať ešte väčší 
účinok, ako prípadné ulože-
nie sankcie príslušníkom PZ,“ 
uviedol pplk. Mgr. Štefan Ši-
pula, riaditeľ okresného do-
pravného inšpektorátu Okres-
ného riaditeľstva Policajného 
zboru v Poprade.        (pks)

Vyčerpaná slovenská 
turistka. Náhodní turisti po-
žiadali v stredu horských zá-
chranárov o pomoc pre star-
šiu pani. Počas túry na žltom 
turistickom chodníku, smeru-
júcom zo Smokovca na Sliez-
sky dom, 70-ročnú Slovenku 
postihla náhla nevoľnosť. 
Vyčerpanú turistku po ošet-
rení transportovali záchranári 
HZS za pomoci nosidiel Kong 
do Tatranských Zrubov, kde ju 
prevzala posádka RZP.

Po páde si Slovenka zra-
nila tvár. Záchranári HZS po-
máhali vo Vysokých Tatrách 
aj 27–ročnej turistke sloven-
skej národnosti, ktorá v nede-
ľu spadla v blízkosti Poprad-
ského plesa a spôsobila si 
krvácajúce poranenie v tváro-
vej časti. Zranenú ženu ošet-
rili a pomocou terénneho vo-
zidla ju transportovali k Domu 
HZS v Starom Smokovci, kde 
ju prevzala privolaná posádka 
RZP.

Záchranári v akcii

Samospráva v Poprade začala s prvou kosbou trávnatých 
plôch v správe mesta. Ide o súčasť opatrení pri vytváraní 
a ochrane zdravého životného prostredia pre občanov mes-
ta. „Kosenie trávnatých porastov je vykonávané z estetic-
kého a hlavne zo zdravotného hľadiska. Trávy a buriny sú 
najrozšírenejšími a najväčšími alergénmi v mestskom pros-
tredí. Iba systematickým ošetrovaním – kosením verejných 
priestranstiev sa alergizujúce účinky peľu rastlín negujú,“ 
uviedla Daniela Polaštiková z oddelenia životného prostre-
dia MsÚ v Poprade. Samospráva z rovnakých dôvodov žia-
da vlastníkov trávnatých plôch na území mesta o súčinnosť 
a kosbu plôch v ich vlastníctve. Ako prvé prišli v meste na 
rad pri kosení lokality Centrum a Západ, následne sa kosci 
presunú na sídliská Juh a do  ostatných častí mesta.  Ko-
senie plôch vykonáva pre mesto spoločnosť Brantner s. r. 
o. Poprad. Kosba verejnej zelene sa v závislosti od počasia 
uskutoční tri až štyrikrát.

rok vyšlo na 7. mája 2015. 
Finančná správa v druhom 
májovom týždni preplatky 
postupne rozposlala. Celko-
vá výška vrátených preplat-
kov z dane z príjmu bola 292 
747 015 eur.

Na správcov dane  čaká 
spracovanie vyhlásení o pou- 
kázaní 2 % pre neziskové 
organizácie. Ide asi o 600 
tisíc dokumentov. Finančná 
správa je povinná previesť 
podiely zaplatenej dane na 
účet neziskových organizácií 
do troch mesiacov po lehote 
na podanie vyhlásenia, t. j. 
do 30. júna 2015. (pkr, mga)

Veselý Deň detí pre deti 
aj rodičov

Vyčerpaný horolezec pod 
Rumanovým štítom. V pon-
delok poludní letela posádka 
Vrtuľníkovej záchrannej zdra-
votnej služby ATE z Popradu 
do V. Tatier na pomoc 37-roč-
nému slovenskému horolez-
covi. Nachádzal sa približne 
30 m pod Rumanovým ští-
tom, bol vyčerpaný a nedoká-
zal pokračovať v túre. Vďaka 
priaznivému počasiu mohol 
vrtuľník po prijatí výzvy okam-
žite vzlietnuť. Lekár leteckých 
záchranárov poskytol mužovi 
v teréne neodkladnú zdravot-
nú starostlivosť a následne 
ho vrtuľníkom previezli do 
Popradu.
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Podtatranský školák
Prešovský samosprávny 

kraj a Podtatranská knižnica 
v Poprade vyhlásili 1. ročník 
súťaže školských časopisov 
Podtatranský školák pre žia-
kov základných škôl Prešov-
ského a  Košického samo-
správneho kraja. Jej cieľom 
je podporiť a rozvíjať tvorivé 
aktivity detí a mládeže v ob-
lasti literárnej tvorby. 

Uzávierka súťaže je 30. jú- 
na 2015. Do súťaže je potreb-
né zasielať školské časopi-
sy, vydané v  školskom roku 
2014/2015. Každý účastník 
musí poslať minimálne dve 
rôzne čísla v dvoch vyhoto-
veniach. Prihlásiť časopis je 
možné zaslaním prihlášky 
spoločne s časopismi, alebo 
odoslaním vyplnenej pri-
hlášky na e-mailovú adresu 
knižnice bibliografia@kniz-
nicapp.sk. Školské časopisy 
musia byť zaslané v tlačenej 
podobe s  označením „Sú-
ťaž“ do 30. 6. 2015 na adresu: 

Podtatranská knižnica  Po-
prad, Podtatranská 1548/1, 
058 01 Poprad. 

Hodnotená bude literárna 
aj grafická úroveň časopisov 
a  samostatnosť žiakov pri 
zostavení časopisu. Doru-
čenie časopisu a  zaradenie 
do súťaže bude potvrdené 
e-mailom. Časopisy bude 
posudzovať odborná porota 
pod vedením Mgr. Veroniky 
Fitzekovej, tlačovej hovor-
kyne Prešovského samo-
správneho kraja. Výsledky 
budú vyhlásené 30. septem-
bra v Podtatranskej knižnici 
v  Poprade a  zverejnené na 
webovej stránke knižnice a v 
regionálnych periodikách. 
Víťazné redakcie získajú 
diplomy a  budú odmenené 
vecnými cenami. Súčasťou 
vyhlásenia výsledkov bude 
beseda s porotcami a výstava 
prihlásených časopisov. Zo 
súťaže bude zostavený a vy-
daný zborník.  (pkr)

CENA 
POBYTU 

len  89 ,- EUR

HHHooottteeelll   SSSpppooolllccceeennntttrrruuummm*********   vvvooo   SSSvvviiittteee   VVVááásss   pppooozzzýýývvvaaa   nnnaaa    
 

 

 

V rámci pobytu máme pre Vás pripravené: 
- 2x ubytovanie pre 2 osoby na 2 noci  (dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko  zdarma), 

- 2 x večera (výber z 3 jedál), 
 

Navyše GRÁTIS pre Vás: 
- neobmedzený vstup do wellness, 
- neobmedzený vstup do fitness, 
- 15 min. masáž tváre alebo 15 min. bankovanie,  
- ½ hod bowling, 
- ½ hod stolný tenis, 
- wifi pripojenie a parkovanie, 
- v deň odchodu predĺžený check-out do 12:00.  
 

Ďalšie služby:  
- stolný futbal 
- tenis/bedminton, 
- masáže – klasická, lávové kamene, lymfodrenážna, 
- solárium, wacuwell , lymfodrenáž. 
 

Taktiež ponúkame: 
- akcie, oslavy, školenia, stužkové a svadby. 

-  

Pobyt je možné objednať prostredníctvom 

e-mailu: rreecceeppcciiaa@@ssppoollcceennttrruumm..sskk, alebo tel: ++442211  5522  771155  22000033. 
 

Tešíme sa na Vašu návštevu! 

Májový koncert
Žiaci a učitelia ZUŠ v Levo-

či sa predstavia verejnosti na 
Májovom koncerte dnes, 20. 
mája o 16. a 18. h v divadel-
nej sále. Vstupné 1 €.
Rozprávanie i premietanie

V kaviareni a čajovni U vlka 
v Starom Smokovci čaká návš- 
tevníkov dnes rozprávanie 
a prezentácia Ivany Figovej 
o putovaní za Príbehmi tisíc 
a jednej náušnice V. Vstup-
né 2 €. V sobotu 23. mája je 
v programe repríza filmového 
premietania festivalu Hory 
a mesto – Himaláje, chodník 
do neba. Vstupné 1 €. Oba 
programy začnú o 18. h.

  Pozvánka do divadla
Spišské divadlo v Sp. 

Novej Vsi uvedie 20. mája 
o 10. h rozprávku J. Milčáka 
Jakub s veľkými ušami 
(vstupné 2 €), o 19. h G. 
B. Shaw: Don Juan v Pek-
le (Štúdio SD, vstupné 2 €), 
vo štvrtok 21. mája o 10. h 
A. Marec, K. Žiška, T. Kubič-
ka: Spišské rozprávky (2 €), 
o 18. h 70. reprízu hry J. G. 
Tajovského: Ženský zákon 
(po spišski, 5 €), v piatok 22. 
mája o 9.30 h J. Milčák: Jakub 
s veľkými ušami (2 €), o 19. h 
M. Gavran: Všetko o mužoch 
(4 €), v pondelok 25. mája 
o 9.30 h A. Marec, K. Žiška, 
T. Kubička: Spišské rozprávky  
(2 €), v utorok 26. mája o10. h 
J. Mokoš: Jánošík alebo prav- 
da je len jedna (pre dôchod-
cov z mesta a okolia, 3 €) 
a v stredu 27. mája o 19. h 
F. M. Dostojevskij: Biele noci 
(Štúdio SD, 2 €).

Galakoncert H. Zagorovej
Hana Zagorová, jedna z naj- 

väčších hviezd česko–slo-
venskej hudobnej scény, vys- 
túpi na galakoncerte 21. má- 
ja o 19. h v Aréne Poprad 
spolu s Petrom Rezekom 
a skupinom Boom!Band Jiří-
ho Dvořáka. Vstupné od 12 €. 
Predpredaj vstupeniek: tic-
ketportal a MIK, t. č. 052/772 
13 94.

Lucie Bílá
V Chráme sv. Jakuba 

v Levoči bude vo štvrtok 21. 
mája o 19. h koncertovať Lu-
cie Bílá, sprevádzať ju bude 
Peter Malásek. Vstupné 
v predpredaji 25 €, v deň kon-
certu 30 €.

Elán v Poprade
S druhou časťou Tour the 

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

Májová veselica
Obec Ľubica a členovia 

kultúrnej komisie pozývajú  
23. mája o 17. h na stavanie 
mája pred hasičskou zbroj-
nicou a májovú veselicu. 
V programe vystúpia FS Ma-
gura Kežmarok a Zvonárka 
Ľubica. Májová veselica zač- 
ne o 21. h v spoločenskom 
dome Cultus. Vstupné 1 €.
Divadlo mydlových bublín

Jedinečné a unikátne 
divadlo obrovských myd-
lových bublín, prvýkrát na 
Slovensku, môžete vidieť 
v Dome kultúry vo Svite 
v sobotu 30. mája o 15. h. 
Vstupenky na veľkú bul-
-bul show sú v predpredaji 
v oboch základných a ma-
terských školách vo Svite. 

Počas tohto víkendu sa 
uskutočnil 11. ročník Noci 
múzeí a galérií. V jeden deň 
boli na celom Slovensku otvo-
rené múzeá a galérie pre návš- 
tevníkov do neskorých noč-
ných hodín, aby im umožnili 
netradičné prehliadky svojich 
expozícií. Aktivity múzeí a 
galérií boli orientované naj-
mä na rozšírenie tradičnej 
ponuky na činnosti, ktoré po 
celý rok zostávajú pred verej-
nosťou ukryté. Boli to pre-
hliadky depozitárov, ukážky 
reštaurovania, odborné pora-
denstvo v rôznych oblastiach, 
od umeleckých až po príro-
dovedné, či nočné prehliadky 
expozícií s pútavým výkla-
dom kurátorov. 

Do Noci múzeí a galérií sa 

pridal aj Kaštieľ v Strážkach, 
ktorý svojim návštevníkom 
ponúkol netradičný zážitok. 
V celodennom programe 
nechýbali predstavenia pre 
deti, ale i skôr narodené roč-
níky. Od rána sa konali lekto-
rované prehliadky pre verej-
nosť a nádvorie kaštieľa patri-
lo deťom, pre ktoré bol prip- 
ravený animačný program. 
„Počas podujatia, ktoré má 
celoslovenskú alebo až celoe-
urópsku pôsobnosť, sme  pri-
pravili bohatý program pre 
návštevníkov, ktorých láka za-
žiť niečo netradičné. Program 
sme koncipovali tak, aby oslo-
vil malých aj veľkých a snažili 
sme sa pripraviť nový, ktorý 
tu ešte nebol. Príprava začala 
už koncom marca. V insce-

Osudy rodiny Czóbel v Kaštieli Strážky oslovili množstvo divákov
šie životné okamihy rodiny.  
V komnatách kaštieľa účin-
kovali herci ochotníckeho 
divadla z Malého Slavkova, 
ktorí v kostýmoch z čias mi-
nulých pútavo zahrali členov 
rodiny a zachytili množstvo 
drobností, ktoré rodine život 
priniesol.

 V rámci Noci múzeí a ga-
lérií pripravilo Podtatranské 
múzeum zážitkovú prehliad-
ku vo svoje pobočke v Spiš-
skej Sobote, ktorá bola spo-
jená s prehliadkou remesiel. 
„Toto podujatie je tento rok 
špecifické, pretože sa nekonalo  
v našej hlavnej budove, ktorá 
sa práve rekonštruuje. Vďaka 
tomu, že máme aj tento objekt, 
presunuli sme sa do múzea by-
tovej architektúry,“ povedala 

Magdaléna Bekessová, riadi-
teľka Podtatranského múzea 
v Poprade. Podujatie spestrili 
remeselníci, včelár, rezbár a 
hrnčiarky, ktorí prezentovali 
nielen svoje výrobky, ale i prá-
cu. Návštevníci si pozreli ex-
pozície múzea Vznešenosť a 
pokora, cechy a remeslá, meš-
tianske bývanie a osobnosti 
Spišskej Soboty. „Sme veľmi 
prekvapení, koľko ľudí nás na-
vštívilo hlavne večer. Mali sme 
trošku obavu, ale bola zbytoč-
ná. Veľmi si vážime, že náv-
števníci našli naše múzeum v 
Spišskej Sobote, ktoré je predsa 
len mimo hlavnej trasy. Ľudia k 
nám prišli a znovu objavili tie-
to komorné priestory,“ ukon-
čila Magdaléna Bekessová.                                                                                   
 (pks) 

nácii sme dali priestor hlavne 
mladým ľuďom. Divadelné 
predstavenia majú vždy veľký 
úspech, tak sme sa rozhodli aj 
tento rok podujatie ozvlášt-
niť, ale niečím novým,“ uvie-
dol Dominik Čupka, lektor  
Kaštieľa Strážky. 

V parku zasa na návštev-
níkov čakala novoinštalova-
ná šachovnica s figúrkami. 
Poobede sa konala netradič-
ná prehliadka pod názvom 
Spoznajte barónku Margitu 
Czóbelovú, spojená s tvori-
vou dielňou pre deti. V pod- 
večer a večer odohrali v pod-
zemných priestoroch kaštieľa 
pohybovú inscenáciu Nyuli 
– Zajko. Naštudovali ju štu-
denti Vysokej školy múzic-
kých umení v Bratislave. Ins- 
cenácia autorskej monodrá-
my Juraja Baka bola inšpi-
rovaná denníkovými zápis-
kami svetoznámeho maliara 
Ladislava Mednyánszkeho 
a venovala sa jeho vzťahu k 
dlhoročnému priateľovi Bá-
lintovi Kurdimu. Zajko zožal 
veľký úspech hlavne u skôr 
narodeného publika. Osudy 
a život rodiny Czóbel pri-
niesla netradičná večerná 
prehliadka, na ktorej sa návš- 
tevníci vydali po stopách 
ľudí, žijúcich v kaštieli. Počas 
týchto prehliadok ožili členo-
via rodiny Czóbel priamo v 
priestoroch kaštieľa a vyrozp- 
rávali „svoj“ príbeh, ktorý 
zachytával najvýznamnej-

Presne 46 583 žiakov zo 
726 stredných škôl absolvuje 
od 18. mája do 5. júna skúšku 
dospelosti - ústne maturity. 
Všetci študenti budú povinne 
maturovať z cudzieho a slo-
venského jazyka a literatúry, 
v prípade škôl s vyučovacím 
jazykom maďarským zo slo-
venského jazyka a slovenskej 
literatúry. V školách s vyučo-
vacím jazykom maďarským, 
resp. ukrajinským aj z tohto 
jazyka. Ústna odpoveď je 
verejná. V jeden deň môže 
predmetová maturitná ko-
misia vyskúšať najviac dvad-
saťštyri žiakov. Študent môže 
vykonať ústnu formu internej 

časti maturitnej skúšky bez 
ohľadu na výsledok externej 
časti a písomnej formy časti 
maturitnej skúšky. Pri cel-
kovom hodnotení sa berú 
do úvahy výsledky z ústnej 
i písomnej časti maturitnej 
skúšky.  

Ak z ústnej odpovede žiak 
dostane známku 3 a lepšiu, 
pre úspešné zvládnutie celej 
maturitnej skúšky je potreb-
né, aby v písomnej forme in-
ternej časti maturitnej skúšky 
získal viac ako 25 percent z 
celkového počtu bodov, alebo 
v externej časti získal viac ako 
33  perc. z celkového počtu 
bodov.  (pkr)

Tri týždne ústnych maturít
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Vernisáž
Vernisáž – 6. ročník maliar-

skych a fotografických prác 
amatérskych umelcov orga-
nizujú Kúpele Ružbachy s té-
mou Moje naj... vo Vyšných 
Ružbachoch. Autori fotogra-
fií alebo malieb môžu svoje 
práce zaslať do súťaže do 
31. mája na emailovú adresu 
marketing@ruzbachy.sk.

Letnička „strieborná“, Maguráčik „zlatý“
Na tradičnej prehliadke 

detských  folklórnych súborov 
Prešovského kraja v Raslavi-
ciach, na ktorú sa z okresných 
a  regionálnych kôl prebojo-
valo trinásť kolektívov, náš 
región  reprezentovali začiat-
kom mája Letnička Poprad 
a kežmarský Maguráčik. Let-
nička sa predstavila pásmom 

Najkrajšie z Važca v choreo-
grafickej úprave vedúcej Niny 
Krigovskej, v ktorom predsta-
vila najznámejšie a najkrajšie 
tanečné motívy známej folk- 
lórnej obce z  Liptova. Let-
nička po víťazstve v  okrese 
Poprad zanechala i  v  Rasla-
viciach pekný dojem a  od-
borná porota ju zaradila 

do Strieborného pásma. 
Maguráčik sa na prehliadke 

predstavil pásmom z goralskej 
oblasti Horného Spiša Go-
ralská jar  v úprave vedúceho  
súboru J. Švedlára, v hudob-
nej úprave vedúcej hudby Ive-
ty Pavlíkovej a s  hudobným 
sprievodom detskej ľudovej 
hudby s  primáškou Timeou 
Poľanovskou. Najkrajšie jarné 
hry detí zo Zamaguria tvorili 
kostru programového čís-
la. Najnovšie pásmo súboru 
zaznamenalo ďalší výrazný 
úspech, keď sa po šiestykrát 
po sebe za posledných dva-
násť rokov (dvojročná period-
icita súťaží) Maguráčik prebo-
joval do finále na celoštátny 
festival detských folklórnych 
súborov  v Likavke. Odborná 
porota zaradila Maguráčik do 
Zlatého pásma s návrhom na 
postup. Ocenenie si vyslúžila 
ďalšia generácia tanečníkov 
a hudobníkov, ktorí sa venujú 

tradičnej kultúre. Úsilie vede-
nia súboru a neustála syste-
matická práca s deťmi prináša 
svoje ovocie v podobe výsled-
kov. Je potrebné poďakovať 
všetkým, ktorí podporujú 
úsilie učiteľov, pedagógov, 
vedúcich pri tvorbe a  práci 
s deťmi za neustálu starostli-
vosť o najmladšiu generáciu 

folkloristov. Taktiež všetkým 
rodičom za pomoc a podporu 
činnosti Maguráčika. Všet-
ci svojim dielom prispievajú 
k úspechom súboru, ktorý si 
v  tomto roku pripomína 40. 
výročie vzniku. Oslavy vyvr-
cholia premiérovým progra-
mom 17. októbra v  MsKS 
Kežmarok.  (dlr)

Spišský Jeruzalem
V Spišskej Kapitule sa 22. 

až 24. mája uskutoční Top 
podujatie programu Terra 
Incognita, festival Spišský 
Jeruzalem 2015. Budú sa 
konať viaceré akcie - verni-
sáž výstavy Sp. Jeruzalem 
očami detí, terénne exkurzie 
v oblasti histórie, fauny a flóry 
zamerané pre ZŠ – pamiat-
ky UNESCO, vystúpi detský 
spevácky zbor, divadelný 
súbor Poetica Muzica, Katka 
Koščová, ľudová speváčka 
Mária Mačošková a trio Svit-
kových, ženská skupina La 
Speranza, v klavírnom recitáli 
budú účinkovať Martin Babjak 
a Daniel Buranovský, usku-
toční sa rockový koncert a ď. 
Súčasťou festivalu je živá krí-
žová cesta a ďalší program. 
Sprievodným podujatím je 
Hradná strela – historický vlá-
čik do Spišského Jeruzalema 
(cestovný poriadok a bližší 
program festivalu na www.
osvetasnv.sk).

Majáles v Štrbe
12. ročník Majálesu v Štr-

be sa uskutoční v sobotu 23. 
mája od 9. h. V programe je 
súťaž vo varení gulášu a det-
ské súťaže. Od 20. h bude 
v reštaurácii ľudová veselica 
so skupinou Vilema. Vystúpi 
aj speváčka Hanka Servická.

Stavanie mája
Na Námestí sv. Egídia 

v Poprade bude v sobotu 
23. mája od 10. h veselo. 
Folklórny sprievod mestom 
a predstavenie ľudovej tradí-
cie Stavanie mája na Turíce 
uvidia Popradčania i návštev-
níci mesta v podaní domácich 
folklórnych súborov Vago-
nár, Letnička, Popradčan a 
Venček.

Piesne a tance regiónu
Program piesní a tan-

cov podtatranského regiónu 
Stavanie májov pripravujú vo 
Veľkej Lomnici na sobotu 23. 
mája od 17. h pred základnou 
školou. Vystúpi v ňom domáci 
DFZ Lomničanik.

Slepá dôvera
Príbeh nevidiaceho chlap-

ca, ktorý sa v horách a živote 
snaží prekonávať svoje 
vlastné vrcholy, uvidia hostia 
kaviarne Zlatá brána v St. 
Smokovci v sobotu 23. mája 
o 18.30 h. Uskutoční sa tiež 
beseda k filmu Slepá dôvera 
s kameramanom a režisé-
rom Rasťom Hatiarom. Vstup 
voľný.

Majáles rallye
Celoštátna, dopravno-

výchovná automobilová súťaž 
Rodičia jazdite opatrne!, 2. ko- 
lo majstrovstiev SR, májo-
vá bezpečná jazda – 3. kolo 
ôsmeho ročníka Belianskych 
bezpečných jázd sa uskutoč-
ní v sobotu 23. mája v Štrbe. 
Prezentácia na Majáles rallye 
Štrba je od 8.15 h, o 8.40 h, 
otvorenie a o 9. h štart orien-
tačnej jazdy. Od 12. h bude 
na parkovisku pri cintoríne 
jazda zručnosti pre verejnosť 
a o 13. h začne súťažná.

Príbeh víly a škriatka
Divadlo Tamariky z Ban-

skej Bystrice v nedeľu 24. má- 
ja o 10. h uvedie v divadelnej 
sále DK v Poprade krehký 
a voňavý príbeh plný prekva-
pení a nezbedného chichota-
nia. V Príbehu víly a škriatka 
malým divákom škriatok s ví-
lou prezradia tajomstvá príro-
dy. Vstupné 1,50 €.  (red)

Fanúšikovia skateboardin-
gu v Poprade pomôžu samo-
správe s prípravou návrhu bu-
dúceho skateparku. V stredu 
minulého týždňa sa konalo 
v priestoroch Mestského úra-
du v  Poprade stretnutie ve-
rejnosti a mládeže s vedením 
mesta s  cieľom vypočuť si čo 
najviac pripomienok a pod-
netov od tých, ktorí majú záu- 
jem podieľať sa na budúcej 
podobe tohto športoviska.  
„Išlo o to, aby sme si povedali aj 
so skateboardistami, čo vlastne 
chceme zrealizovať. Skatepark 
bol riešený už v minulosti a vy-
berali sa aj rôzne lokality pre 
jeho výstavbu. Nastal čas, aby 
sme sa pohli ďalej. Chceli sme 
sa stretnúť s  mladými ľuďmi 
a som rád, že prišli v hojnom 
počte,“ uviedol primátor Pop- 
radu Jozef Švagerko. 

Samospráva navrhla ako 
najvhodnejšiu lokalitu pre 
výstavbu skateparku vlastný 
pozemok, ktorý sa nachá-
dza neďaleko cyklistického 
chodníka, v  blízkosti budú-
ceho športoviska ACTIVE 
ZONE pri ceste 1/18. „Mesto 
bude hľadať rôzne možnosti, 
ako financovať tento projekt. 
Chceme objekt oplotiť a zabez-
pečiť, zvažujeme aj vyberanie 

vstupného. Dôležité bude, 
aby investícia bola prospešná 
a objekt sa využíval. Nebude 
to len pre skaterov, ale aj pre 
bikerov a in-linerov,“ doplnil 
primátor. 

Vedenie mesta vníma tento 
projekt ako ďalší z krokov na 
rozšírenie ponuky športovísk 
pre aktívne trávenie voľného 
času v  Poprade. „Je načase 
niečo postaviť, pretože dvad-
sať rokov sa o to mnohí ľudia 
snažili a vždy to dopadlo zle. 
Veríme, že sa dočkáme, aby 
mala mládež kde tráviť čas 
a  nerobila neporiadok inde. 
Pred 15 rokmi existoval klub, 
ktorý zastrešoval asi 200 ľudí. 
Park bol vtedy prisľúbený, ale 
dopadlo to zle a klub sa rozpa-
dol,“ povedal člen popradskej 
komunity skaterov Dušan Ja-
rošík. „Park by mal mať „jaz-
diteľné“ prekážky, nemusí byť 
obrovský. Hlavne, aby sa tam 
dalo jazdiť, pretože pri MAXe 
sme to skateparkom ani naz- 
vať nemohli,“ doplnil Jarošík.

 Mladí ľudia oceňujú prís- 
tup samosprávy a  na spo-
ločnom stretnutí vyjadrili 
presvedčenie, že skatepark 
sa podarí postaviť. Momen-
tálne skateboardisti cestujú 
do iných miest a aj do Poľska. 

Aktuálne majú dva týždne na 
to, aby sústredili svoje pri-
pomienky, podnety a požia-
davky, týkajúce sa projektu 
budúceho skateparku. „Do-
hodli sme sa s  chlapcami, že 
28. mája, t. j. vo štvrtok o 15. 
hodine sa stretneme na pôde 
mestského úradu s  vybranou 
skupinou a „učešeme“ celý ná-
vrh, ako by mal skatepark reál-
ne vyzerať,“ uzavrel poslanec 
MsZ v Poprade Milan Baran. 

Pôvodný skatepark, ktorý 
vybudoval investor obchod-
ného centra v  lokalite Dlhé 
hony v roku 2006, bol odst- 
ránený v roku 2014 kvôli vý-
stavbe ďalších obchodných 
prevádzok. Samospráva za-
čala ešte v  tom istom roku 
hľadať lokalitu pre výstavbu 
nového skateparku. Ako naj-
vhodnejší priestor s vlastným 
pozemkom bol vybratý areál 
ZŠ na Tajovského ulici. Po 
vypracovaní projektovej do-
kumentácie bolo všetko prip- 
ravené na začatie verejného 
obstarávania na zhotoviteľa 
stavby. Petícia obyvateľov by-
tových domov z okolia areá-
lu však spôsobila, že vedenie 
mesta sa rozhodlo od reali-
zácie skateparku na tomto 
mieste upustiť. V roku 2015 

Od vízií k realizácii

schválilo MsZ prostriedky na 
vypracovanie štúdie skate-
parku na novom mieste. Na 
verejnom stretnutí sa jedna 
občianka vyjadrila proti vý-
stavbe skateparku, pretože 
podľa jej slov by malo mesto 
efektívnejšie využiť finančné 
prostriedky. Suma na vybu-
dovanie skateparku sa odha-
duje na 80 000 eur. 

„Môj pohľad na proble-
matiku popradského skate- 
parku je vcelku špecifický. Je 
dôležité vytvárať podmienky 
pre rozvoj mladých ľudí, tre-
ba podporovať všetky športy, 
ktoré majú reálne zastúpe-
nie v Poprade a medzi ktoré 
skateboarding právom patrí. 

Netreba však zabúdať ani na 
racionalizáciu iných oblastí, 
v ktorých mesto finančne pô-
sobí, napr. systém fungovania 
mestskej hromadnej dopravy.  
Keďže sa to môže staršej gene-
rácii občanov mesta pozdávať 
ako zbytočná investícia, ako 
sme mohli vidieť aj na tejto 
otvorenej diskusii občanov 
s  vedením mesta, treba ve-
rejnosť vzdelávať, sprostred-
kovať im pohľad do fungo-
vania mesta a ukázať im, že 
mesto rovnakým podielom 
podporuje aktivity a vytvára 
podmienky pre všetky vekové 
kategórie obyvateľov mesta,“ 
dodal  Martin Mlynár, štu-
dent vysokej školy.  (pks) 

V Starej Ľubovni v piatok 
22. mája o 18. h slávnostne 
odhalia pred Kostolom sv. 
Michala tabuľu na pamiat-
ku obetí svetových vojen, 
nespravodlivo odsúdených 
politických väzňov a násilne 
odvlečených do sovietskych 
gulagov. V galérii Provinčný 
dom sa o 19. h uskutoční ve-
rejná diskusia Na pamiatku 
obetí.

Na pamiatku obetí

Infraštruktúra lokálnych 
hráčov sa neustále rozrastá 
a naberá na spoľahlivosti 
a dôveryhodnosti. Cestou 
utilizácie a podpory takejto 
infraštruktúry sa rozhodol ísť 
aj jeden z mála telekomuni-
kačných operátorov s výlučne 
slovenským kapitálom - Slo-
vanet.

„Infraštruktúra lokálneho 
ISP (internet service provi-
der) naberá čoraz väčšmi na 
význame. Svojím dosahom  
a spoľahlivosťou sa vyrovná aj 
silnej konkurencii a zároveň 
prináša obojstranné výhody jej 

utilizácie. Takéto partnerstvá 
sa nám osvedčili a môžeme ich 
označiť ako win-win,“ hovorí 
Miroslav Kacz, obchodný zás- 
tupca spoločnosti Slovanet 
zodpovedný za veľkoobchod-
né služby rady x:GATE. 

Produkty radu x:GATE 
sú navrhnuté pre operátorov, 
ktorí popri štandardnej služ-
be zahraničnej a slovenskej 
konektivity potrebujú vyriešiť 
vo svojej sieti napríklad Tri-
pleplay služby, alebo moderné 
cloudové služby. Tie sú čoraz 
viac stredobodom pozornos-
ti viacerých biznis klientov. 

9. medzinárodná konferencia lokálnych telco operátorov 
V Poprade sa už po deviatykrát konala medzinárodná 
konferencia lokálnych telekomunikačných operátorov na 
Slovensku – Slovanet Metro ON Line. V rámci podujatia, 
ktoré sa konalo 14. mája pod záštitou primátora mesta 
Poprad Jozefa Švagerka, boli predstavené najmodernejšie 
telekomunikačné služby pre biznis sféru, ako aj najnovšie 
technológie budovania a prevádzky metropolitných sietí.

Práve dátové a hlasové pro-
dukty x:GATE od Slovanetu 
sú určené poskytovateľom 
internetových služieb, ale aj 
alternatívnym hlasovým ope-
rátorom a prevádzkovateľom 
ostatných telekomunikačných 
služieb. 

„Máme pripravený model 
ako zefektívniť serverovne lo-
kálnych operátorov, prípad-
ne ako vyriešiť vyššiu úroveň 
spoľahlivosti a georedundancie 
dát. Kaskádový model clustra 
našich cloudových služieb po-
súva ťažko dostupné riešenia 
bližšie k zákazníkom do miesta 
ich pôsobenia,“ uvádza Marek 
Engler, manažér pre stratégiu 
spoločnosti Slovanet.

Bol to práve Slovanet, 
ktorý úspešne na slovenský 
trh uviedol vlastnú cloudovú 
platformu cloud:LINK. Výni-
močnosť tejto platformy spo-

číva v jednoduchom a pritom 
maximálne funkčnom ergo-
nomickom používateľskom 
prostredí, ktoré prináša nový 
spôsob práce s virtuálnou 
technológiou a v konkurenč-
nom prostredí nemá obdoby. 

Na konferencii Metro ON 
Line sa diskutovalo aj o aktuál- 
nych témach, ktoré súvisia 
s televíznymi právami a pop- 
latkami za vysielanie v HD 
kvalite. Vysielatelia a zástup-
covia telekomunikačných ope- 
rátorov v rámci panelovej dis-
kusie nadviazali na tému mi-
nuloročnej konferencie a ho- 
vorili aj o tom, kam sa za os-
tatných dvanásť mesiacov po-
sunula problematika spoplat-
ňovania nelineárnych služieb 
vo vysokej kvalite.

Viac informácií nájdete 
na www.metroonline.sk

DFS Letnička z Popradu.

DFS Maguráčik z Kežmarku.
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Sen jedného duba
S predstavením Sen jed-

ného duba vystúpi v Dome 
kultúry v Starej Ľubovni v 
nedeľu 24. mája divadlo Ba-
badlo z Prešova. Pútavý 
príbeh duba na motívy roz-
právky H.CH. Andersena je 
interaktívnym predstavením s 
environmentálnou tematikou, 
ktoré je určené detskému 
divákovi. Môže si „zahrať“ s 
hercami, či dokonca ovplyvniť 
záver rozprávky o záchrane 
stromov a ich osude. Vstup-
né 2 €. Rodinné vstupné 5 € 
(2deti a 2 dospelí).

Ovčiarska nedeľa
V Múzeu liptovskej dediny 

v Pribyline je v nedeľu 24. 
mája slávnostný program, 
venovaný ovčiarstvu a sa-
lašníctvu. Ovčiarsku nedeľu 
spoluorganizujú s LPKK, poľ-
nohospodárskymi družstvami 
a Zväzom chovateľov oviec 
a kôz na Slovensku. V sobotu 
23. mája tu bude medziná-
rodná výstava slovenských 
čuvačov.
Leto v hradnom hrnčiarstve

Spišské múzeum v Levoči 
organizuje od 19. do 26. mája 
Leto v hradnom hrnčiarstve. 
Tvorivé dielne keramiky pre 
detské kolektívy (od pred-
školákov až po študentov) sa 
konajú v pracovné dni od 10. 
do 13. h. Maximálny počet 
osôb v skupine je 30. Vstup-
né 1,50 €/osobu (v cene je 
materiál i vlastný výrobok). 
Na program je potrebné sa 
vopred objednať. Kontakt: 
Amália Holíková, t. č. 0904 
549 796.

Možno príde aj kúzelník
V divadelnej sále v Levoči 

sa v utorok 26. mája o 16. h 
uskutoční akadémia žiakov 
ZŠ Štefana Kluberta pod ná-
zvom Možno príde aj kúzel-
ník. Vstupné 1 €.

Broadwayský hit 39° C 
Slovenská  d ivade lná 

premiéra broadwayského hitu 
39 Steps naznačila, ako si 
rožňavské mestské divadlo 
Actores predstavuje najbližšie 
roky ďalšej dvadsaťročnice 
svojej existencie. S hrou 39 
°C vystúpi v Dome kultúry 
v Poprade v utorok 26. mája 
o 19. h. Vstupné: 7 €/9 €

Richard Müller 
Legendárny koncert Rich-

arda Müllera a vokálnej kape-
ly 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.
Fragile v Drevenom kostole

V Drevenom artikulárnom 
kostole v Kežmarku opäť vy-
stúpi vo štvrtok 28. mája o 19. 
h slovenská hudobná skupina 
Fragile. Vstupné 12 € (čle-
novia Kruhu priateľov hudby 
10 €). Predpredaj MsKS, t. č. 
0904 496 442 a 052/452 21 
65, Kežmarská informačná 
agentúra, www.mskskezma-
rok.sk a ticketportal.sk. 

Kráska a zviera
Mestské kultúrne stredisko 
Kežmarok pozýva 31. mája 
o 16. h všetky milé detičky 
na rozprávkovú nedeľu. Her-
ci Divadla na hojdačke zo 
Žiliny sa predstavia s hrou 
Kráska a zviera. Vstupné 2 
€. Predpredaj: MsKS Kežma-
rok, Starý trh 47, tel. 052/452 
21 65 a 0904 496 442, Kež-
marská informačná agentú-
ra, www.mskskezmarok.sk.

Pestrofarebná Dúha v Starej Ľubovni
Celoslovenská súťaž vý-

tvarnej a literárnej tvorby detí 
Dúha má 19 rokov. Slávnost-
né vyhodnotenie a vyhlásenie 
výsledkov sa tradične koná 
v  predvečer osláv konca 2. 
svetovej vojny a víťazstva nad 
fašizmom. Aj tento rok sa  
7. mája 2015 stretli v obradnej 
sieni MsÚ v  Starej Ľubovni 
deti zo všetkých kútov Slo-
venska, aby si prebrali ceny 
za svoje literárne a  výtvarné 
dielka. Témy Moje koníč-
ky, záľuby a Mesto, v ktorom 
bývam, poskytli mladým 
umelcom širokú škálu mož-
ností na sebarealizáciu. Počet 
ocenených svedčí o  vysokej 
úrovni zaslaných príspevkov. 
Prednosta MsÚ Aleš Solár, 
riaditeľ Ľubovnianskeho osve-
tového strediska Martin Karaš, 

Eva Končeková za výtvarnú 
časť poroty a Eva Kollárová za 
literárnu časť odprevadili do 
života 19. zborník literárnych 
a výtvarných prác, do ktorého 
organizátori vložili to najlep-
šie, čo v  tohtoročnej DÚHE 
dozrelo v  perách a  štetcoch 
detí. O  kultúrny program sa 
postarali žiaci a učitelia ZUŠ 
Jána Melkoviča a Zbor pre ob-
čianske záležitosti Človek člo-
veku, ktorý pracuje pri MsZ. 

V jednotlivých kategóriách 
boli udelené ocenenia pre au-
torov najlepších prác za prvé 
tri miesta a  viacerým čestné 
uznania. V  literárnej súťaži 
zvíťazili Martina Vilinová, ZŠ 
Za vodou Stará Ľubovňa, Sa-
muel Flickinger, 10 rokov, ZŠ 
Podzáhradná Bratislava, Lívia 
Furtkevičová, ZŠ Plavnica, 

Soňa Hlaváčová, ZŠ Za vodou 
St. Ľubovňa, Mária Barnovská, 
ZUŠ J. Melkoviča, St. Ľubov-
ňa. Za výtvarnú tvorbu patrili 
prvé miesta Anne Vírovej, ZŠ 
sv. Cyrila a Metoda St. Ľubov-
ňa, Jurajovi Jankurovi, ZŠ Za 
vodou St. Ľubovňa, Márii Ma-
tfiakovvej, ZŠ sv. Cyrila a Me-
toda St. Ľubovňa, Alexandre 
Chamillovej, S-ZUŠ St. Ľubov-
ňa, Marcelovi Debremu, ZUŠ  
A. Cígera Kežmarok a Nikole 
Halákovej, ZUŠ P. M. Bohúňa 
Dolný Kubín. 

Udelené boli aj viaceré mi-
moriadne ceny. Cenu ministra 
školstva SR v literárnej súťaži 
získala Soňa Sokolová, ZŠ Za 
vodou St. Ľubovňa a  vo vý-
tvarnej tvorbe Gabriel Kuriľak, 
ZŠ Ul. J. Švermu Michalovce. 
 (pkr)

Krojované 
bábiky

 Bohatý program krojo-
vaných bábik 2015 začne 
v piatok 5. júna výchovnými 
koncertami pre žiakov ZŠ.  
O 9. a 10.30 h v MsKS Kežma-
rok vystúpia Folk Ensemble 
Museteanca z Insuratei v Ru-
munsku a  DFS Maguráčik 
Kežmarok. V ZŠ Veľká o 10. h 
budú účinkovať DFS Jitřen-
ka, Dolní Čermná z  Českej 
republiky a  DFS Popradčan 
Poprad. Tanečný workshop 
sa bude konať o  17. h  na 
futbalovom štadióne vo Veľ-
kej Lomnici. Na stretnutí do-
mácich a zahraničných súbo-
rov sa budú vyučivať tradičné 
tance a hry. 

Otvárací  galaprogram 
festivalu Krojované bábiky 
je plánovaný v  sobotu. Od 
10.30 h  na Nám. sv. Egídia 
budú účinovať DFS Goralik 
a prípravka DFS Maguráčik 
z Kežmarku, DFS Lomniča-
nik V. Lomnica, Venček, Let-
nička, Popradčan a Gerlaštek 
z Popradu, Jánošíček zo Svi-
tu a Grbarčieta z Bratislavy. 
Hosťami programu budú 
Folk Ensemble Museteanca 
z Insuratei z Rumunska, DFS 
Jitřenka Dolní Čermná, ČR,-
Sudaruška Kaliningrad, Rus-
ko, KUD Branko Radicevic 
Sirig a Dr. Mladen Stojanovic 
Bački Jarak, obaja Srbsko. 
O 17. hodine pre dôchodcov 
v  Dome kultúry v  Poprade 
vystúpia DFS Venček a  Po-
pradčan Poprad a  Jitřenka 
z  ČR. Primátor Kežmarku 
prijme účastníkov festivalu 
Krojované bábiky v  nedeľu  
7. júna o  11. h  v obradnej 
sieni mesta. O  15. h  sa na 
nádvorí Kežmarského hradu 
uskutoční záverečný gala-
program všetkých domácich 
a zahraničných súborov s ak-
tom výmeny krojovaných 
bábik. Ceny a diplomy odo-
vzdajú vo Veľkej Lomnici.

Ďalšie tvorivé dielne – vý-
chovné koncerty pre žiakov 
ZŠ budú v pondelok 8. júna 
o 9.30 a 11. h vo Svite Folk En-
semble Museteanca Insuea- 
tei, Rumunsko, DFS Suda-
ruška Kaliningrad, Rusko, 
DFS Jánošíček a TS Štýl Svit.  
V utorok 9. júna v DK Strop-
kov (FS Stropkonvčan, DFS 
Venček Poprad, Folk Ensem-
ble Museteanca Insuratei, Ru-
munsko). Krojované bábiky 
uložia do múzeá v Stropkove.

Prednosta MsÚ Aleš Solár a Eva Končeková, členka poroty, kto-
rá hodnotila výtvarnú tvorbu detí pri krste 19. zborník literár-
nych a výtvarných prác.              Snímka www.staralubovna.sk
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Stretnutie s intuitívnou 
pedagogikou

Pre rodičov aj učiteľov je 
určené stretnutie s intuitívnou 
pedagogikou vo štvrtok 21. 
mája o 16. h v Domčeku na 
Starom trhu v Kežmarku.Lek-
torka je Ing. Andrea Molčá-
ková z Košíc. Priniesť je pot- 
rebné pohodlné oblečenie a 
prezúvky. Vstupné dobrovoľ-
né, počet miest je limitovaný. 
Prihlásiť vopred sa môžete 
na t. č. 0911 448 665 a info@
domcekdc.sk.

Tatranský večer
Občianske združenie Kež-

marská chata, kežmarskí nad-
šenci Tatier a priaznivci obno-
venia Kežmarskej chaty pozý-
vajú v piatok 22. mája o 19. h 
do Domu slovensko-poľského 
stretávania Euroregiónu Tatry 
(Hradná 30, Kežmarok) na 
XXVIII. tatranský večer, veno-
vaný téme Kežmarská chata 
21. storočia. V programe je 
okrem iného historický auten-
tický záznam slávnostného 
otvorenia Kežmarskej chaty, 
videozáznam z horolezeckého 
výstupu prof. Alfréda Grosza s 
kežmarskými priateľmi a žiak-
mi na Jahňací štít a ich účasť 
na otvorení Kežmarskej chaty. 
Hovoriť sa bude aj o architek-
tonickej súťaži na projekt no-
vej Kežmarskej chaty. Vstup 
voľný.

K výročiu A. V. Scherfela
V rámci 180. výročia naro-

denia a 120. výročia úmrtia 
Aurela V. Scherfela otvoria 
v piatok 22. mája v Základ-
nej škole vo Veľkej botanický 
chodník. 

Fujaristi
V Galérii ÚĽUV v Tatranskej 

Lomnici vystavujú súčasní vý-
robcovia fujár. Výstavu z tvor-
by fujaristov, ktorí využívajú 
umeleckú fantáziu pri výrobe 
hudobných nástrojov rôzny-
mi technikami a výtvarnými 
prvkami, otvorili 19. mája. 
Pozrieť si ju môžete v uto-
rok až piatok od 10. do 16. h 
a v sobotu od 9. do 14. h.

Kovačická insita
V galérii Encián v budove 

visutej lanovky na Skalnatom 
Plese je inštalovaná výstava 
Kovačická insita. Tvorba insit-
ných maliarov rodiny Knjazo-
vic je prístupná denne od 10. 
do 15. h.

Nepál každodenný
Do konca mája je v nákup-

nom centre MAX v Poprade 
sprístupnená výstava fotog- 
rafií Dany Husárovej Nepál 
každodenný. U čiteľka, cesto-
vateľka a fotografka z Popra-
du v roku 2010 cestovala po 
Ázii a niekoľko týždňov učila 
v Základnej škole v nepál-
skom Kathmandu.

Radošinci pod Tatrami
V Dome kultúry vo Svite 

vystúpi vo štvrtok 11. júna 
Radošinské naivné divadlo 
s najnovším predstavením 
Sláva. Vstupné v predpredaji 
15 €, v deň predstavenia 17 €. 
Predpredaj: MsÚ Svit, t. č. 
052/787 51 14, UA Bell Can-
to, t. č. 0903 966 327 a pre-
dajne na Nám. sv. Egídia 
v Poprade – Christiania, t. č. 
052/772 29 44 a Muzik hit, t. č. 
0905 650 999. S dobovou 
hrou Sláva vystúpi Radošin-
ské naivné divadlo aj v DK 
Poprad v pondelok 8. júna o 
19. h (vstupné 13 €). Radošin-
ci vystúpia aj v St. Ľubovni v 
stredu 10. júna o 19. h (vstup-
né 13 €).

1. máj v Tatrách plný retro odborárov
Retro 1. máj vo Vysokých 

Tatrách mal aj tohto roku 
svojich skalných. Veľká sku-
pina manifestujúcich zastu-
povala našich českých bratov, 
ktorí sa každoročne, od roku 
2007, zúčastňujú ROH po-
bytov v  hoteli Morava, kde 
majú pripravený program 
presne ako z  čias socializ-
mu so všetkým, čo k  tomu 
patrí. Kultúrny referent sa 
stará o program dovolenká-
rov a športový zasa dbá o ich 
športové aktivity. „Ide už o 27 
turnus a každý rok zorgani-
zujeme iba tri takéto turnusy. 
Prichádzame vlakom, ako sa 
jazdilo v  tom čase a  scenár 
je veľmi podobný napr. filmu, 
ktorý sa natáčal práve v hoteli 
Morava – Andĕl na horách,“ 
povedal Peter Krč, obchodný 
a produkčný riaditeľ žlto–ze-

lenej cestovnej kancelárie 
z Bruntálu. 

Účastníci pobytu znova 
zažívajú spoločný budíček, 
rozcvičku, nasledujú raňaj-
ky. Dopoludnia je priprave-
ná pre dovolenkárov brigá-
da alebo celodenné výlety 
v okolí, napríklad Spišský či 
Pieninský okruh. Program 
je doplnený o  zoznamovací 
a rozlúčkový večierok. Počas 
pobytu sa premietajú filmy, 
ktoré pripomínajú staré časy. 

„Snažíme sa navodiť pres-
ne tú istú atmosféru, aká 
tu panovala za socializmu 
a hotel je v  tom čase vyzdo-
bený dobovými rekvizitami. 
Musím povedať, že tieto zá-
jazdy ROH majú u ľudí veľký 
úspech. Prichádzajú už s tým, 
že je to veľká recesia. Nejde 
o žiaden politický podtón, ide 

čisto iba o zábavu a ako sa dá 
vidieť, ľudia si z domu donesú 
aj kostýmy. Každý to vníma 
ako recesiu a všetci si to uží-
vajú. V tomto turnuse prices-
tovalo na Slovensko okolo 80 
dovolenkárov, na august je už 
predaných zhruba 120 miest. 
V priemere dovezieme na Slo-
vensko, na tento komponova-
ný produkt, okolo 400 klientov 
ročne,“ ozrejmil Peter Krč. 

Autor myšlienky Peter 
Krč, koordinátor  kompo-
novaných zájazdov, spolu 
s riaditeľkou, ktorá ma hotel 
Morava v  súčasnosti v  pre-
nájme, našli v  pivničných 
priestoroch hotela hotové 
poklady. Staré „relikvie“, 
v podobe uterákov, príbory, 
jedálne lístky, poháre, ta-
niere, všetky s  logom ROH. 
„Pani riaditeľka to chcela dať 

na vlečku a vyviesť na skládku 
odpadu. Napadlo ma, že by to 
bola obrovská historická ško-
da a tak sa zrodila myšlienka 
organizovať týždenné retro 
zájazdy. Alfred Nébus, ktorý 
už nie je medzi nami, robil 
celý život kultúrneho referen-

ta. Pomohol nám, skoncipoval 
sa program, ktorý stále vy-
lepšujeme. Ľuďom sa to páči 
a  máme klientov, ktorí cho-
dia na Slovensko pravidelne, 
mnohí už po jedenástykrát,“ 
s  úsmevom opísal začiatky 
Peter Krč.   (pks)

Žiaci, ktorí ukončili 9. roč- 
ník povinnej školskej do-
chádzky, si podávali pri-
hlášky na stredné školy či už 
študijného alebo učebného 
odboru. V Prešovskom kraji 
je 148 škôl,  z toho 15 v okre-
se Poprad, 7  v Levoči, 7  v 
Kežmarku a 6 v okrese Stará 
Ľubovňa. 

 Minulý týždeň v pondelok 
a štvrtok sa konali vo väčši-
ne stredných škôl prijímacie 
skúšky. Stredná odborná ško-
la technická (SOŠT) na Kuku-
čínovej ulici v Poprade patrí 
k  najstarším a  najsilnejším 
školám v regióne a už vyše 50 
rokov pripravuje odborníkov 
v  oblasti strojárskej výroby 

a informačných technológií. 
Škola dosiahla v  hodnotení 
kvality pedagogického proce-
su, ktorý vykonáva prestížna 
medzinárodná organizácia 
International Education So-
ciety (IES) London, rating BB 
- kvalitná inštitúcia na veľmi 
dobrej profesionálnej úrovni. 
Absolventi študijných od-
borov majú možnosť získať 
okrem maturitného vysved-
čenia a  výučného listu aj 
medzinárodne uznávané cer-
tifikáty. V škole vychovávajú 
a pripravujú absolventov pre 
strategické firmy, pôsobiace 
na celom území Slovenska. 
Čo znamená, že ich žiaci sa 
dokážu takmer stopercentne 

Voľba strednej školy je v živote človeka dôležitý krok
stavuje až 40 percent študen-
tov. Pretože maturita má tú 
istú úroveň, ako z inej strednej 
školy či gymnázia,“ uviedla 
Beáta Bodišová. 

Každoročne robí škola 
prieskum, ako sa žiaci zaradia 
do života. Z toho vyplýva, že 
10 až 15 percent žiakov si ne-
dokáže nájsť prácu z dôvodu, 
že pracovať nechce, alebo ne-
musí. Medzi nimi sú však aj 
žiaci, s ktorými počas celého 
štúdia nedokázala škola nad-
viazať kontakt. 

Na základe získaných me-
dzinárodných certifikátov si 
žiaci veľmi ľahko nájdu uplat-
nenie v zahraničí, kde sa stá-
vajú kvalifikovanými pracov-
níkmi a platy sú diametrálne 
odlišné od nekvalifikovaných 
zamestnancov. 

Počas štúdia škola žia-
kom umožňuje rozvíjať sa 
aj v  mimoškolských aktivi-
tách, alebo v športovej čin-
nosti. Mnoho úspešných 
pretekárov, ktorí absolvovali 
štúdium na tejto škole, sa aj 
vďaka podpore a individuál-
nemu prístupu vypracovali 
na špičkových športovcov. 
Napríklad hokejista Peter 
Bondra, ktorý výraznou 
mierou pomohol slovenskej 

reprezentácii k  zisku titulu 
majstra sveta, Martin Klem-
pa, hokejový bránkar či sán-
kár Jozef Čekovský. „Máme 
tu veľa hokejistov, hokejba-
listov,  futbalistov, veď v škole 
máme 450 chlapcov, takže je 
na čom stavať. Našou snahou 
je, aby cítili podporu a  zá-
zemie a  ak sú spokojní oni 
a niečomu zmysluplnému sa 
aj venujú, je to aj naša vizit-
ka a  naša propagácia školy. 
Vychovávame z chlapcov sa-
mostatných a schopných ľudí 
pre život a keď sú k tomu aj 
úspešní, o to viac nás to teší,“ 
ukončila riaditeľka Beáta 
Bodišová.

Riaditelia stredných škôl 
pri rozhodovaní o  prijatí 
zohľadňujú, či je uchádzač 
úspešným riešiteľom pred-
metovej olympiády alebo 
víťazom súťaže, ktorá súvi-
sí s  odborom vzdelávania, 
o ktorý sa uchádza. Rovnako 
prihliada aj na výsledky, do-
siahnuté v  celoslovenskom 
testovaní žiakov 9. ročníkov 
základných škôl. V prípade, 
ak žiak nebol prijatý v riad-
nom termíne na žiadnu SŠ, 
môže si podať ešte jednu pri-
hlášku do školy, ktorá prijíma 
v druhom kole.  (pks)

Rekonštrukcia dvoch víl vo Vysokých Tatrách sa začne už tento mesiac
Mesto Vysoké Tatry plá-

nuje zrekonštruovať v tomto 
roku dva historické objekty. 
Na rekonštrukciu víl Flóra 
(na snímke) a Ilona mesto 
získalo peniaze z eurofondov 
a práce by mali začať už ten-
to mesiac. „Do konca mája by 
sme chceli začať s prácami, ak 
dovtedy bude vykonaná admi-
nistratívna kontrola a podpí-

saná zmluva so zhotoviteľom,“ 
uviedol Ján Mokoš, primátor 
Vysokých Tatier. 

Hoci peniaze na komplet-
nú rekonštrukciu týchto ob-
jektov odsúhlasili ministerskí 
úradníci mestu ešte vlani na 
jeseň, pôvodné plány začať 
v zime aspoň s búracími prá-
cami v  interiéroch, nevyšli. 
„Verejná súťaž na zhotoviteľa 

bola veľmi zdĺhavá a kompli-
kovaná, čo spôsobili aj samot-
ní uchádzači, pretože nepred-
ložili svoje ponuky dostatočne 
jasne, chýbali im niektoré 
doklady, prípadne referencie 
a takisto aj samotné stavby sú 
veľmi komplikované,“ objasnil 
vedúci oddelenia investič-
nej činnosti, opráv a údržby 
mesta Vysoké Tatry Jozef Gál. 
Obe vily plánujú opravovať 
súčasne, aby stihli termíny, 
keďže hotové musia byť do 
konca septembra. Momentál-
ne sa realizuje oplotenie sta-
veniska. Náročnejšia rekon-
štrukcia bude u  Vily Ilona, 
ktorá je v súčasnosti značne 
poškodená vzhľadom k tomu, 
že na údržbu sa nevykladali 
niekoľko rokov žiadne finanč-
né prostriedky. Vilu Ilonu po-
stavili v roku 1889 neďaleko 
Vily Alica, odkiaľ ju neskôr 
presunuli na nové miesto, nad 
Grand hotelom. Robotníci 

budú musieťchátrajúcu hraz-
denú stavbu zrejme takmer 
kompletne rozobrať a posta-
viť nanovo. Mesto sa snažilo 
obe historické pamiatky ob-
noviť už od roku 2005. Nájsť 
peniaze na rekonštrukciu, 
ktorú samospráva vyhrala 
v  súdnom spore, sa podari-
lo až pred troma rokmi, keď 
radnica získala z dotačného 
programu Ministerstva kultú-
ry SR Obnovme si svoj dom 
7  500 eur na vypracovanie 
projektovej dokumentácie pre 
realizáciu stavby. Vlani k tejto 
čiastke pribudlo vyše 880 000 
eur, z  ktorých zafinancujú 
kompletnú rekonštrukciu 
Vily Ilona. Za viac ako 780 
000 eur sa zrealizujú stavebné 
úpravy, zvyšné prostriedky 
chce mesto použiť na vnú-
torné vybavenie priestorov.  
Za ďalších takmer 408 000 
eur sa opraví aj neďaleká 
Vila Flóra, ktorá je rovna-

ko na zozname národných 
kultúrnych pamiatok a nut-
ne potrebuje kompletnú re-
konštrukciu. Vo vile z  roku 
1861 boli naposledy výstav-
né priestory, ale už tretí rok 
je prázdna. Do projektovej 
dokumentácie tatranská sa-
mospráva investovala pred 
ôsmimi rokmi 8  000 eur.  
Na oboch budovách už bol 
vykonaný dendrologický 
prieskum, keďže ide o  dre-
vené objekty a  tiež aj pa-
miatkový prieskum, aby sa 
zachoval pôvodný vzhľad 
oboch víl. Vila Flóra bude po 
obnove opäť využívaná ako 
galéria, Vila Ilona sa zme-
ní na školiace stredisko pre 
mesto, prípadne iné organi-
zácie. Zaujímavosťou podľa 
Gála je, že obe vily v  mi-
nulosti stáli úplne inde ako 
dnes. Vila Flóra bola niekedy 
v  popradskej mestskej čas-
ti Kvetnica.                 (pks)

uplatniť na trhu práce nie-
len doma, ale i  v zahraničí. 
Na štúdijné odbory školy sa 
v  tomto roku prihlásilo 240 
žiakov,  z toho mohli prijať 
140 žiakov 9. ročníkov. 

„Pripravujeme žiakov pre 
trh práce, ktorí sa okamžite po 
skončení vedia uplatniť a za-
čať pracovať. Najvychytenej-
ším odborom je programátor 
obrábacích a zváracích strojov 
a zariadení, kde je naozaj do-
pyt po absolventoch zo strany 
zamestnávateľov veľký,“ kon-
štatovala Mgr. Beáta Bodišo-
vá, riaditeľka SOŠT.

 Škola spolupracuje so 
všetkými strategickými pod-
nikmi. Podľa jej slov nema-
jú problém s  umiestnením 
žiakov aj z  iných odborov. 
Veľkým vkladom je, že ab-
solventi končia s  výučným 
listom a maturitnou skúškou. 
„Na základe výučného listu si 
môžu zakladať živnosti a za-
čať podnikať. Na rozdiel od 
štúdia napríklad v priemys-
lovke žiaci takúto možnosť 
nemajú, lebo majú iba ma-
turitné vysvedčenie. No a na 
základe u  nás dosiahnutého 
maturitného vzdelania žiaci 
pokračujú vo vysokoškolskom 
štúdiu, čo v  súčasnosti pred-
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 ◆ Kuchár/ka, TATRA - ples-
nivec, s.r.o. Štúrova 73/25, 
059 41 Tatranská Štrba.

 ◆ Obsluha člnkov a predaj-
ca v športových obchodoch 
na Štrbskom Plese, Tatry 
mountain resorts, a.s. Tel.: 
0902 932 652.

 ◆ Pracovníčka/pracovník 
doplnkového (butikového) 
tovaru,  ASKO - Nábytok, 
Poprad, Svitská cesta 3.

 ◆ Odborný predajca, VE-
GAS Group s.r.o., Hraničná 
22, Poprad.

 ◆ Pre d aj c a  s p o l o č n o s -

ti Orange Slovensko, a.s. 
Miesto práce: Stará Ľubov-
ňa. ELSIG s.r.o., Biela voda 
1054/11, Kežmarok.

 ◆ 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

 ◆ O b c h o d ný  z á stup c a , 

miesto práce: Levoča, Poprad, 
Svit, Kežmarok, Spišská Nová 
Ves, okolie. Müller a Müllero-
vá s.r.o. Tel.: 0376 564 175

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

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

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

zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

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

ZAMESTNANIE

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 89 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-

 ◉ Do nášho tímu LAHOD-
NOSTÍ v Poprade hľadáme 
zopár ľudí. Čašníkov, čaš-
níčky, niekoho do kuchy-
ne, brigádnikov na všetko 
a pani na upratovanie.  
Nehľadáme len vyučených 

Predám zrekonštruovaný 
2-podlažný rodinný dom 
s  úžitkovou plochou 297 
m2 vo veľmi dobrom sta-
ve v podtatranskej obci, aj 
rómskej rodine za 89 tis. 
eur. T.č.: 0907 025 116.

SLUŽBY
 ◉ Doučujem opatrovateľky  

a hotelový personál NJ  
a AJ. Hľadáme opatrova-
teľky a zdravotné sestry. 
Kontakt 0903 398 003. 

 ◉ Navrhu jem,  r enovu-
jem, staviam KRBY, 
KACHĽOVÉ PECE, 
ZÁHRADNÉ KRBY, 
Michal - 0915 826 525. 

Tradícia vo varení gulášu
Okresná organizácia Jed-

noty dôchodcov na Sloven-
sku v  Poprade chce založiť 
tradíciu súťaže vo varení se-
niorského gulášu a usporia-
daním prvého ročníka bola 
poverená Základná organi-
zácia JDS Gánovce. Súťaž sa 
uskutoční 23. mája v  areáli 
Materskej školy v  Gánov-
ciach. Prezentácia bude o 8. 
h a od 9. do 12. h varenie sú-
ťažných gulášov JDS a obec-
ného zastupiteľstva. Medzi 
10. a 12. h sa uskutočnia hry 
pre gánovské deti. Porota 
bude hodnotiť uvarené guláše 
od 12. do 12.30 h. Od 13. do 
15. h  sú plánované súťaživé 
hry pre seniorov (pamäťové 
hry, chôdza s loptičkou, hod 
na cieľ, rybičky, ceruza vo 
fľaši korálky), o 15.30 h vy-
hodnotenie gulášu a  súťaží 

a od 16. h nasleduje kultúrny 
program, diskotéka a  voľná 
zábava 

Pravidlá pre varenie gulášu:  
súťažné 4-členné družstvá 
s vedúcim, každé si zabezpečí 
najmenej 15 l kotlík a vlast-
né ingrediencie okrem mäsa 
a chleba. Organizátor zabez-
pečí miesto, drevo, vodu a 3 kg 
mäsa, zabaleného mäsiarom, 
pre každé súťažné družstvo. 
Trojčlenná odborná porota si 
pripraví systém hodnotenia, 
organizátori zabezpečia vec-
né ceny a diplomy. 

Súťaže vo varení seniorské-
ho guláša sa zúčastnia MsO 
JDS Poprad, ZO JDS Poprad–
Juh, ZO JDS Gánovce, ZO 
JDS Kežmarok, ZO JDS Stará 
Lesná, ZO JDS Svit, ZO JDS 
Toporec, obec Gánovce a ď. 
prihlásení.  (red)

Renault seRvis
Ceny sú vrátane originálnych náhradných dielov Renault, práce a DPH. Cena kontroly a čistenia klimatizácie platí v rámci trvania tejto akcie. 
Tieto akciové ponuky nie je možné kombinovať s inými zľavami. Presnú cenu pre vaše vozidlo konzultujte so svojím prijímacím technikom.

Čas vYČistiŤ 
KliMatiZÁCiu?

www.renault.sk

do 31. 5. 2015

KOntROla a Čistenie  
KliMatiZÁCie
16 €

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, spál-
ňa a detská izba drevené 
parkety, druhá kúpeľňa 
keramická dlažba. Ná-
klady na bývanie 140 
€ nesačne + spotreba cca 
20m3 dreva. 90 tis. €, do-
hoda možná. T.č.: 0908 
327 288.

profesionálov, hľadáme 
v prvom rade príjemné 
osobnosti, prozákaznícky 
orientovaných, komunika-
tívnych, vtipných a usmie-
vavých ľudí, ktorí budú s 
nami rásť a fandia zdra-
vému životnému štýlu. 
Do kuchyne,  človeka 
tvorivého s fantáziou, 
čo vie počúvať, ale aj byť 
samostatný. Človeka čo 
rád študuje a tvorí a je 
nadšenec zdravej stravy. 
Brigádnika/čku schop-
ného/ú zaskočiť, odniesť, 
priniesť ,  umyť,  zaba-
viť, očariť. A na uprato-
vanie dôchodkyňu, čo 
ne má  r áno  sp an i a . . . 
Životopisy ale hlavne mo-
tivačné listy prosím posie-
lajte na: astrum@astrum.
sk
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19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Piráti Karibiku: 
 Truhlica mŕtveho muža
23:40  X-Men: Posledný vzdor
02:00  Walking Zombies
03:35  Noviny TV JOJ

05:30  Drišľakoviny
06:20  Správy RTVS
07:05  Góly - body - sekundy
07:20  Levík Raa Raa
07:35  Poštár Pat
07:50  Včielka Maja
08:05  Garfield
08:15  Ako si vycvičiť drakov 2
08:40  Fidlibumove rozprávky
09:10  Trpaslíci
09:45  Daj si čas
10:10  Muž s poslaním
11:00  On air
11:30  Moje dcéry
13:15  Blázni zo štadióna
14:50  Fetiše socializmu II
15:20  Čo ja viem
16:45  Víkend
17:20  Postav dom, 
 zasaď strom
17:55  Slovensko chutí
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nečakané stretnutia
21:15  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:45  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:35  Blázni zo štadióna
00:00  Elisa z Rivombrosy
01:30  Moje dcéry
03:10  Elisa z Rivombrosy

07:25  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:35  Správy - Hírek
07:45  Správy RTVS z regiónov
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
08:55  Skryté kráľovstvá zvierat
09:50  Halali
10:05  Tempo
10:20  Cesta
10:45  Kvarteto
11:15  Nano-revolúcia
12:05  5 minút po dvanástej
13:05  Magazín Ligy majstrov
13:35  Pred rokmi...
14:15  GENERÁCIA - zlaté 
 roky života
14:40  Kapura
15:25  Farmárska revue
15:45  Test magazín
16:00  Detektívka;Elán
16:30  Neobyčajné všedné dni
17:25  Neobyčajné všedné dni
18:30  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek 
19:10  Marvin, stepujúci kôň
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Narodení v divočine
19:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Osudy - 70. výročie 
 konca 2. svetovej vojny
20:05  Apokalypsa - Hitler
21:00  History
21:10  Anjeli strážni
21:35  Posledné dni 
 Sophie Schollovej
23:35  Československý 
 filmový týždenník
23:50  Nano-revolúcia
00:40  Správy RTVS

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
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Chart show
22:35  Arrow
23:30  Arrow
00:25  Policajti z L. A.
01:20  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:45  Monk
03:30  Dva a pol chlapa VI
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
09:55  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
01:45  Lovci väzňov
02:45  Keby bolo keby - 
 Láska, sex a šťastie
03:30  Panelák

04:30  Zomierajú postojačky
04:50  Správy RTVS
05:40  Góly - body - sekundy
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:10  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
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Postav dom, 
 zasaď strom
14:40  Prefíkaná banda

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:10  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  Hurá do záhrady
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  Firma
22:45  Neviditeľná
00:30  Policajné oddelenie
01:20  Prefíkaná banda
02:15  Dámsky klub
03:45  Križovatky medicíny

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  Fidlibum
08:55  Trpaslíci
09:00  Keď sa Čína sťahuje 
 do Európy
09:55  Rusínsky magazín
10:25  Fokus zdravie
11:10  Ambulancia
11:35  Libanon nepoznaná 
 krajina
12:10  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:50  Hrochoťská dolina
13:30  Večera s Havranom
14:50  Vat
15:25  Kvarteto
15:55  Maďarský magazín
16:25  Tempo
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  Marvin, stepujúci kôň
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
20:00  SK DEJINY 
 - Oslobodenie
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Zánik samoty Berhof
23:15  Môj otec Gulag
00:20  Polícia
00:30  Profesionál
00:50  Autosalón
01:15  Správy RTVS
02:00  ArtSpektrum
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Štvrtok
21. 5. 2015

15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Hlavu hore - mučeníci 
 z Fiesole
21:55  Reportéri
22:25  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:05  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:50  Policajné oddelenie
00:40  Prefíkaná banda
01:35  Hlavu hore - mučeníci 
 z Fiesole
03:05  Dámsky klub

07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Zázračný ateliér
08:55  Trpaslíci
09:00  Poškolák
09:35  Odkrývanie minulosti
10:05  Maďarský magazín
10:30  Fokus spotrebiteľ
11:15  Pred rokmi...
11:50  Živá panoráma
12:20  ArtSpektrum
12:25  Čaro melódií
13:00  Spolok klobúkových dám
13:45  SK DEJINY
14:40  Jazda bez bŕzd - 2.časť
15:25  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
15:55  Rómsky magazín
16:25  Polícia
16:45  Fokus právo
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:40  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Svet zvierat III
18:25  Halali
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek
19:10  Marvin, stepujúci kôň
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Narodení v divočine
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Osudy - 70. výročie 
 konca 2. svetovej vojny
20:05  Úžasné stavby III
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Família
22:00  Oznamuje sa 
 láskam vašim
23:40  Ambulancia
00:05  Správy RTVS

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
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
00:10  Myšlienky vraha
01:10  NCIS
02:45  Monk
03:30  Dva a pol chlapa VI
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
08:25  DIVOKÉ KONE
09:45  Keby bolo keby 
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  Kolabs
22:25  Kosti
23:25  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
01:25  Lovci väzňov
02:20  Keby bolo keby
03:20  Krimi
03:40  Kolabs

04:40  Križovatky medicíny
05:20  Správy RTVS
06:10  Góly - body - sekundy
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky medicíny
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  Slovensko chutí
14:40  Nečakané stretnutia
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  Čo ja viem
21:40  Fetiše socializmu II
22:10  Mlčanie jahniat
00:05  Nikto nie je dokonalý
01:15  Neskoro večer: 
 Talkshow P. Marcina
02:05  Mlčanie jahniat
03:55  Dámsky klub

06:25  Polícia
06:40  Profesionál
07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS z regiónov

Piatok
22. 5. 2015

07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:10  Trpaslíci
09:15  Úžasné stavby III
10:05  Svet zvierat III
10:35  Rómsky magazín
11:00  Fokus právo
11:45  Televízny klub 
 nepočujúcich
12:20  Živá panoráma
12:50  ArtSpektrum
13:00  Primite s radoscú
13:15  Pasodoble pre infarkt
14:15  Kamaráti
15:40  Tradície v súčasnosti
16:10  Tvárou v tvár
16:45  Fokus rodina
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:40  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
17:55  Národnostné správy
18:05  Televíkend
18:30  Zákulisie slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek
19:10  Marvin, stepujúci kôň
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Narodení v divočine
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Osudy - 70. výročie 
 konca 2. svetovej vojny
20:05  Skryté kráľovstvá zvierat
21:00  Umenie
21:25  Kinorama
21:55  Bojovali za vlasť
00:30  BJD 2014
01:30  Správy RTVS

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

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
09:45  Keby bolo keby 
10:50  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:10  Top star
13:35  Kosti
14:40  Kolabs
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Súdna sieň

Sobota
23. 5. 2015
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05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS
06:45  Medvedík Yogi
06:50  Zajac Bugs a káčer Duffy
07:20  Kung Fu Panda II
07:40  Splnený sen
09:50  Krok za krokom
10:15  Krok za krokom
10:45  On je fakt božský!
12:50  Popoluška
14:40  Ona je on!
16:50  Susedia
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Cesta na tajomný ostrov
22:15  Sabotáž
00:30  Swordfish: 
 Operácia Haker
02:25  Sabotáž

04:15  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
04:55  Noviny TV JOJ
05:40  Krimi
06:10  Noviny TV JOJ
07:00  Timon a Pumbaa I
08:25  Barbie Mariposa 
 a Kvetinová princezná
10:10  Chyťte to dievča
12:15  Zabudnutý ostrov
14:25  Horúce strely
16:10  Gulliverove cesty
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  A-Team: Posledná misia
23:10  Rallye smrti 3
01:35  Zviazať, mučiť a zabiť!
03:15  Tanečnica

04:40  Drišľakoviny
06:05  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:10  Počasie
07:20  Levík Raa Raa
07:30  Poštár Pat (22/26)
07:45  Včielka Maja 
08:00  Garfield
08:15  Ako si vycvičiť drakov 2
08:35  Zázračný ateliér
09:05  Megamozog
09:35  Autosalón
10:05  Čarovné miesta Zeme II
11:00  Slovensko v obrazoch
11:20  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:35  Agatha Christie : Poirot
14:30  Most pri Remagene
16:30  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo 
 mojej kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Slovenka roka 2015
22:00  Frida
00:00  Agatha Christie : Poirot
00:50  O 5 minút 12
02:00  Most pri Remagene
03:50  Križovatky medicíny

07:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma

Nedeľa
24. 5. 2015

08:30  Kapura
09:15  Farmárska revue
09:35  Test magazín
09:45  Família
10:10  Formát A5
10:30  Slávnosť Zoslania 
 Ducha svätého
12:35  Apokalypsa - Hitler
13:30  On air
13:55  Orientácie
14:20  Sviatočné slovo
14:35  Spomíname 
 na Ivana Krajíčka
16:15  Východná zostrihy
17:25  Herecké legendy
17:40  Amok
18:20  Anjeli strážni
18:45  Večerníček
18:55  Bob a Bobek
19:00  Trpaslíci
19:05  Bolek a Lolek
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 2. svetovej vojny
20:00  Dielo z depozitára
20:10  Dokumentárny klub 
 - Speer a Hitler: 
 Diablov architekt (3/3)
21:45  Noc v archíve
22:45  Odpískané
23:20  Vivaldianno II
00:15  Umenie
00:40  Kinorama
01:05  Dielo z depozitára

04:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS 
06:45  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy
07:10  Kung Fu Panda II
07:35  Popoluška: 
 Sladkých šestnásť
09:20  Krok za krokom
09:50  Ona je on!
12:00  Cesta na tajomný ostrov
13:45  Chart show
16:00  Taxi 4
17:45  Domov na kľúč
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Nezastaviteľný
22:35  Merkúr
01:00  Nezastaviteľný
02:35  Merkúr

04:50  Noviny TV JOJ
05:30  Krimi
06:00  Noviny TV JOJ
06:55  Barbie Mariposa 
 a Kvetinová princezná
08:35  Timon a Pumbaa I
09:00  Láska vo hviezdach
10:05  A-Team: Posledná misia
12:35  Bláznivé pytačky
14:45  Piráti Karibiku: 
 Truhlica mŕtveho muža
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Stážisti
23:20  Bláznivá služobka
01:15  Zabudnutý ostrov
03:10  Zviazať, mučiť a zabiť!

04:35  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
09:50  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
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Zázračné deti
21:55  Policajti z centra
22:50  Policajné oddelenie
23:45  Prefíkaná banda
00:35  Autosalón
01:00  Zázračné deti
02:35  Dámsky klub

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Národnostné správy
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:00  Trpaslíci
09:05  Speer a Hitler: 
 Diablov architekt (3/3)
10:35  Tvárou v tvár
11:00  Fokus rodina
11:45  Turčianski zemani dnes
12:15  Živá panoráma
12:50  ArtSpektrum
12:55  Samko Dudík
13:25  Jurát
14:00  Magazín Ligy majstrov
14:25  Odpískané
14:50  Športové ozveny
15:30  Autosalón
15:55  Národnostný magazín
16:20  Profesionál
16:45  Fokus práca
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Vašimi očami
18:25  History
18:35  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek
19:10  Marvin, stepujúci kôň
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Osudy - 70. výročie 
 konca 2. svetovej vojny
20:00  Špión z Parížskeho 
 námestia
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat špeciál - vedec roka
22:15  Dozvuky
00:05  A predsa sa točí
00:50  On air
01:10  Správy RTVS

04:15  Kredenc
04:40  Smotánka
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:40  Ordinácia 
 v ružovej záhrade
10:55  Susedia
12:10  Dr. House
13:05  NCIS
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  Útok mimozemšťanov
00:15  Dva a pol chlapa VI.
00:40  Teória veľkého tresku
01:10  Votrelci
01:50  NCIS
03:25  Monk

04:40  Krimi
05:05  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
13:25  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  Bláznivá služobka
01:45  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
02:40  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
03:20  Krimi
03:45  Panelák

04:05  Križovatky mediciny
04:55  Správy RTVS
05:40  Góly - body - sekundy
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky mediciny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
08:55  Počasie
09:00  Nash Bridges
09:50  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS

Pondelok
25. 5. 2015

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
17:50  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
01:15  Súboj s časom
02:05  Inšpektor Lynley

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  Špión z Parížskeho 
 námestia
10:00  Vašimi očami
10:25  Národnostný magazín
10:55  Fokus práca
11:35  Športové ozveny
12:10  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:50  Takú nám,hudba,zahraj
13:30  Dobrodružstvo v hoteli
13:55  5 minút po dvanástej
14:55  Família
15:35  Orientácie
16:00  Ukrajinský magazín
16:30  Portréty vedcov - 
 prof. RNDr. Ondrej 
 Šedivý CSc.
16:45  Fokus zdravie
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Koniari sveta
18:25  Encyklopédia 
 slovenských obcí
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek, 
 králiky z klobúka
18:55  Trpaslíci
19:00  Bolek a Lolek 
 idú do sveta
19:10  Marvin, stepujúci kôň
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Osudy - 70. výročie 
 konca druhej 
 svetovej vojny
20:00  Záhada miznúcich včiel
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Ambulancia

22:05  Večera s Havranom
23:15  Nesvadbovo
00:35  Kvarteto
01:00  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
00:10  Myšlienky vraha
01:10  Votrelci
02:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:40  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:25  Monk

04:30  Inkognito
05:20  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
08:35  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
01:45  Lovci väzňov
02:45  Keby bolo keby 
 - Láska, sex a šťastie
03:30  Panelák

Utorok
26. 5. 2015
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Petras a Kožik víťazmi tretieho kola
Priaznivci bowlingu sa 

stretli v stredu 6. mája v tre-
ťom kole jarnej časti Bowling 
Tour. Turnaj, ktorého sa zú-
častnilo 27 hráčov, odohrali 
v dvoch rundách. 

V  kvalifikácii skupiny 
A dominoval Verner Gerde-
nits, ktorý dosiahol výkon 
1 173  a čakal na svojho finá-
lového súpera. Do finále sa 
prebojovali hráči Vladimír 
Pavlikovský (6.miesto), Alena 
Baluchová (5.), Igor Lendác-
ky (4.), František Kuziel (3.) 
a  Ján Petras (2.). V  prvom 
finálovom kroku sa stretli 
Pavlikovský 151, Lendácky 
158 a Baluchová 178 (vráta-
ne handicapu). Do druhé-
ho  postupovala Baluchová. 
Stretli sa v  ňom Baluchová 
191 (vrátane handicapu), Ku-
ziel 130  a Petras 242, ktorý 

postúpil do  finále. Vo finá-
lovom kroku potvrdil svojú 
dobrú formu a  zvíťazil nad 
Gerdenitsom výkonom 236 
a s priemerom 203,38. Druhé 
miesto patrilo Vernerovi Ger-
denitsovi  (výkon 198, prie-
mer195,86) a tretie Alene Ba-
luchovej (priemer 179).

V  B skupine sa víťazom 
kvalifikácie stal Ľubomír Ko-
žik s výkonom 1 060 a čakal 
na svojho súpera. Do finále 
sa prebojovali Volker Kessler 
(8. miesto), Tomáš Malatin 
(7.), Roman Gavalér (6.), Ju-
raj Dubaj (5.), Ondrej Bočkay 
(4.), Juraj Venglár (3.) a Jozef 

Exhibícia futbalových legiend v NTC Poprad
Národné tréningové centrum Pop- 

rad bude v piatok 29. mája od 16. do 
22. h miestom zaujímavého podujatia, 
ktoré sa koná v spolupráci s britskou 
PFA (The Professional Footballer´s 
Association), zastrešujúcou najlepších 
svetových hráčov a zástupcami Armády 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie. 

O 16. h sa uskutoční exhibičný zápas 
Armády SR a Armády Veľkej Británie 
(vstup len s platnou vstupenkou na ve-
černú exhibíciu legiend). Od 18. do 20. 
h bude sprievodný program (Marcel 
Forgáč & Marcel Merčiak, The Pastels 
Kali) a o 20. h futbalová exhibícia le-
giend Premiere League a hráčov Čes-

ka a Slovenska. V zápase legiend PFA 
z 90-tych rokov a bývalých futbalistov 
SR a ČR sa na trávniku NTC predstavia 
Andrew Cole, Luis Saha, Karel Pobor-
ský, Vladimír Šmicer, Ľubomír Morav-
čík, Miroslav Karhan, Szilárd Németh 
a ďalšie futbalové legendy. Vstupné 5 € 
(vstupenky na ticketportal.sk).

Hegenbart (2.). V prvom fi-
nálovom kroku sa stretli Du-
baj 171, Kessler 160, Gavalér  
179 a Dubaj 171. Do druhého  
postupoval Gavalér a tam sa 
stretli Bočkay 117, Venglár 
155, Hegenbart 157 a Gavalér 
172. Do finále postúpil Ga-
valér a jeho súperom bol Ko-
žik. V skupine B sa celkovým 
víťazom stal Ľubomír Kožik 
výkonom 192 a s priemerom 
178,86. Druhý Roman Gavalér 
dosiahol výkon 126 a priemer 
163,33 a tretí skončil Jozef He-
genbart s priemerom 173,43.

Najvyšší náhod dosiahol 
v šiestej hre prvej rundy Ján 
Petras, keď hodil 252 bodov 
a získal aj jackpot.

Štvrté  kolo jarnej časti 
Bowling Tour je na programe 
20. mája a bude to už 16. kolo 
Bowling Tour 2014/2015.  (ily)

Central najlepším klubom v ČR
V českom Jeseníku sa 

9. mája uskutočnili otvo-
rené majstrovstvá Moravy 
a Sliezska v karate. V kon-
kurencii vyše 200 karatistov 
z Čiech, Slovenska a Poľska 
sa Central karate klub Poprad 
stal najúspešnejším klubom 
súťaže so ziskom 12 medailí 
(2 – 4 – 6 ). 

V kategórii kata dorasten-
cov si 3. miesto vybojoval 
Jozef Jacob Jurčík. To isté 
umiestnenie medzi staršími 
žiačkami obsadila Nikola 
Bušovská a v kata žien sa 
o ďalšiu tretiu priečku po-
starala Ivana Kucová. Súťaž 
pokračovala zápasmi kumi-
te, kde v najmladšej kategó-
rii (mladší žiaci -35 kg) sa 

Branislav Dudek umiestnil 
taktiež na 3. mieste. Aj ďal-
ší karatisti Centralu obsadili 
3. miesta – medzi st. žiakmi 
(+60 kg) Matej Kordovaník 
a dorastencami (-63 kg) Jo-
zef Jacob Jurčík. Do finále 
sa prebojoval Antonín Krem-
paský, ale súperovi podľahol. 
Ďalšie striebro získali Andrej 
Skokan v kat. dorastencov 
(-70 kg), Katarína Dudeko-
vá  medzi st. žiačkami (+50 
kg) a Ivana Kucová (ženy -53 
kg). 

Absolútnymi víťazmi 
a majstrami Moravy a Sliez-
ska sa stali Nikola Bušovská 
v kumite st. žiačok (-50 kg) 
a Kristián Kotlár medzi st. 
žiakmi (-52 kg).  (ikc)

Dobrovoľný hasičský zbor 
v Spišskej Sobote usporiadal 
uplynulú sobotu 10. ročník 
súťaže o Putovný spišskoso-
botský kotlík vo varení guláša 
za účelom zábavy a recesie pre 
obyvateľov Spišskej Soboty 
a zvyšku sveta. Súťaž sa usku-
točnila na nádvorí hasičské-
ho zboru v Sp. Sobote. Všet-
ky suroviny a  ingrediencie, 
potrebné na varenie guláša, si 

zabezpečili súťažné družstvá. 
Množstvo nebolo limitované, 
jedinou podmienkou bolo, 
aby bol guláš varený z mäsa. 
Začiatok a ukončenie varenia 
bolo oznámené znelkou z ha-
sičskej trúby. Hlavnú cenu, 
Putovný spišskosobotský 
kotlík získalo družstvo, kto-
rého veliteľ v dražbe za prvé 
miesto ponúkol a  okamžite 
zaplatil najvyššiu cenu. Vý-

nos dražby sa stal príjmom 
DHZ Spišská Sobota na roz-
voj jeho činnosti.

Miestny DHZ organizoval 
prvé tri ročníky v  jarnom 
a  jesennom termíne, až ne-
skôr pristúpil k  organizo-
vaniu súťaže iba jedenkrát 
v roku. Jarné slnečné počasie 
prilákalo na hasičské nád- 
vorie do starobylej Spišskej 
Soboty 29 súťažných družs- 
tiev. „Prišli k  nám družstvá 
z Českej republiky, konkrétne 
z Prahy, jedno je z Bratislavy 
a ostatní sú z celého východ-
ného Slovenska. Potešilo ma, 
že sa prihlásilo aj šesť ha-
sičských družstiev a  takisto 
dva kluby - klub Veličanov 
a  klub Strážanov. Škoda, že 
sa nezúčastnil domáci klub 
Sobotčanov. Prekvapením 
bolo, že svoj guláš varili za 
mesto Poprad  viceprimátori 
a  prednosta mestského úra-
du. Prišiel k nám aj primátor 
Jozef Švagerko, ktorý bol ale 
vo Svite na komunitnom fes-
tivale,“ povedal organizátor 
Ján Žabka z miestneho DHZ. 

Príjemnú atmosféru umocni-
lo aj vystúpenie heligonkárov 
z Batizoviec a DJ s  ľudovou 
muzikou. Hoci sa v  sobotu 
konal už 10. ročník vychyte-
nej súťaže, primátorský guláš 
sa varil prvýkrát. „Logisti-
ka a premyslenosť celej akcie 
nás presvedčili, že na súťaži 
nesmieme chýbať. Nie je dô-
ležité kto zvíťazí, zábava je tu 
úžasná. Šéfkuchárom nášho 
družstva je prednosta Bujal-
ka, prihlásil nás viceprimátor 
Wzoš, hlavný sponzor je pri-
mátor Švagerko a my ostatní 
pracujeme,“ povedal s úsme-
vom viceprimátor P. Gašper, 
ktorý jedným dychom dodal: 
„Počas dražby budem hrať na 
harmonike a gitare, ktorú som 
si vzal a  verím, že k  nášmu 
gulášu prilákame veľký počet 
degustátorov.“ Primátorský 
guláš varili z  klišky a  brav-
čového pleca, cibule, papriky 
paradajok a zemiakov.  Z ví-
ťazstva sa nakoniec tešilo 
družstvo z  Bratislavy, ktoré 
bolo účastníkom podujatia 
už po deviatykrát.  (sps)  

Spišskosobotský kotlík vyhrali Bratislavčania

Tatranci v ohrození zostupu
V 26. kole III. ligy sk. 

Východ privítal domáci tím 
FK Vysoké Tatry súpera 
s rovnakým počtom bodov, 
Vyšné Opátske, (okr. Koši-
ce). Prvých dvadsať minút 
malo stretnutie vyrovnaný 
priebeh. Potom prišli zlomo-
vé chvíle, ktoré „posadili na 
koňa“ hostí z východu. V 19. 
minúte videl po šarvátke čer-
venú kartu skúsený obranca 
Tatier Ladislav Šimšaj, čo 
hostia využili po niekoľkých 
minútach, keď z hranice šest-
nástky nedal vybiehajúcemu 
Hájovskému hosťujúci Ban-
džuch žiadnu šancu. Tatranci 
mohli vyrovnať už o tri minú-
ty. Nariadený pokutový kop 
ale Kšenzakovič nepremenil 
- trafil iba žŕdku brány. To 

predznamenalo, že zveren-
ci trénera Lipnického budú 
mať s desiatimi hráčmi v poli 
proti súperovi veľmi ťaž-
kú pozíciu, získať body  zo 
zápasu. Do bodky to potvr- 
dil hosťujúci Steininger, kto-
rý v rozpätí 13 minút (42., 
46. a 55.) zaznamenal hetrik. 
Domáci futbalisti v 70. mi-
núte zásluhou Mička znížili 
po premenenej penalte na 1:4 
a o šesť minút striedajúci Buc 
upravil na konečných 2:4. 

Futbalistom FK Vysoké 
Tatry zostáva do konca sezó-
ny odohrať 5 majstrovských 
zápasov. A či to chcú priznať 
alebo nie, ocitli sa v ohrození 
zostupu. Ich najbližšie zápasy 
sa budú niesť v znamení boja 
o záchranu v III. lige.  (sps)

Bitka o prvenstvo v Regionálnej 
hasičskej lige Spiš (RHLS) odštar-

tuje 30. mája o 13. h v Arnutovciach. 
Obhája víťazstvo v mužskej kategórii 

muži z Revúčky? Predstavia nám spanilú 
jazdu plnú víťazstiev aj tento rok? Určite sa im 

do cesty postavia chlapi zo Štôly, Žakoviec alebo Bijacoviec. 
Nesmieme však zabudnúť ani na ostatných. Minulý rok vy-
hrali ženy z Odorína a aj v tejto kategórii to bude zaujímavé. 
V RHLS sa predstavia družstvá z Odorína, Spišského Štvrtku, 
Spišskej Soboty, Bijacoviec a nové družstvo Mier Spišská Nová 
Ves. Kto si pripíše víťazstvo v tejto kategórii? Netrúfame si ani 
tipovať, bude to vyrovnaná partia.  (red)

Zlato v rukách podtatrancov
Hokejbalový tím MŠK 

Spišská Belá sa v  kategórií 
14-ročných stal majstrom Slo-
venska pre rok 2015. Okrem 
Spišskobeľanov sa majstrovs- 
tiev z podtatranského regiónu 
zúčastnili aj kežmarské kluby 
MŠK a CVČ Worms a taktiež 
MHK Podolínec.  

Výsledky zápasov našich 
zástupcov na M SR - základné 
skupiny: MŠK Kežmarok – 
MHbK CVČ Worms Kežma-
rok 1:5, góly: Majer – Nespa-
la, Džugan po 2, D. Krempas-
ký, MŠK Spišská Belá – MHK 
Podolínec 6: 0, góly: D. Pajer 
3, Pješčák 2, Šoltés, L2 Hoc-
key Gajary Flames – MŠK 
Kežmarok 3: 3, góly: Hercog, 
Pavelka, Petras – Martinko, 
Adamjak, Majer, HBK Bo-
šany – MHbK CVČ Worms 
Kežmarok 0:11, góly: Nespa-
la 6, Krajč, Tyrpák, Kovalčík, 
D. Krempaský, Remiáš, MŠK 
Spišská Belá – ŠK 98 Prus-
ké 2: 2, góly: Krišanda, R. Ho-
hol – Chromiak, Deneš, HBK 
Medokýš Martin – MHK 
Podolínec 11:4, MHbK CVČ 
Worms Kežmarok – L2 Hoc-

key Gajary Flames 4:0, góly: 
Krajč 3, Petriľak, MŠK Kež-
marok – HBK Bošany 3:3, 
góly: Majer 2, Dlugoš – Švaj-
len, Bulák, Gaťár, MHK Po-
dolínec – ŠK 98 Pruské 4:9, 
góly: Hangurbadžo 3, Gabor 
– Hajas, Pažítka, Backo po 
2, Deneš, Chromiak, Kaslík, 
HBK Medokýš Martin – 
MŠK Spišská Belá 3:2, góly: 
Kúdelka, Majeríková, Fedoro-
vá – D. Pajer, Gerhart.

O 7. miesto: Bošany – MŠK 
Kežmarok 4:3, o 5. miesto: Po-
dolínec – Pruské 1:2, o 3. mies-
to: Gajary Flames – MHbK 
CVČ Worms Kežmarok  4:2, 
finále: MŠK Spišská Belá – 
HBK Medokýš Martin 2:1.

Konečné poradie: 1. MŠK 
Spišská Belá, 2. HBK Medokýš 
Martin, 3. L2 Hockey Gaja-
ry Flames, 4. MHbK CVČ 
Worms Kežmarok, 5. ŠK 98 
Pruské, 6. MHK Podolínec, 7. 
HBK Bošany, 8. MŠK Kežma-
rok. Najlepší brankár:  Alex 
Pavličko, MŠK Spišská Belá a 
najužitočnejší hráč: Anton 
Hangurbadžo, MHK Podolí-
nec.       (red)

Družstvo 
mesta Poprad.
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Basketbalistky BAMP so sklonenými hlavami
V semifinálovej sérii 1. ligy 

žien v basketbale hráčky BAM 
Poprad nestačili na Slovan 
Bratislava B a vo finále o po-
stup do extraligy si nezahrajú. 
Rozhodli o tom ich dve pre-
hry na palubovke súpera. Po 
úvodných dvoch dueloch pod 
Tatrami bol stav na zápasy ne-

rozhodný 1:1. Žiaľ v Bratislave 
prehrali Popradčanky obidva 
zápasy a celú sériu 1:3. 

Tréner Popradu Igor 
Skočovski po prvých dvoch 
zápasoch v Poprade povedal: 
„Prvé semifinálové zápasy 
sme zvládli len na 50 percent. 
Sobota priniesla prehru i keď 

Futbalisti Popradu cestovali 
na odvetnú časť nadstavby II. 
ligy k lídrovi tabuľky na Záho-
rie. Nepochodili ani  v Skalici 
a domov odišli s prehrou 0:1. 

Skaličania zdolali Poprad 
rovnako ako v  prvom vzá-
jomnom zápase 1:0.  Nepri-
niesol ale takú kvalitu hry 
a  nasadenie ako prvý zápas 
v Poprade. Domáci boli ak-
tívnejší, od začiatku sa snažili 
prekonať popradskú defenzí-
vu, avšak tá pracovala vcel-
ku spoľahlivo a  bez väčších 
problémov si dokázala pora-
diť s kolmými útokmi i kom-
bináciou domácich. Tí boli 
najnebezpečnejší zo štan-
dardných situácií, pri jednej 
z  dvoch nebezpečných hla-
vičiek sa lopta obtrela o brv-
no popradskej bránky. Strely 
spoza šestnástky išli mimo, 
alebo ich s prehľadom pochy-
tal výborný Malec. Podtat-

ranci sa snažili o rýchle pro-
tiútoky, ktoré sa darili najmä 
aktívnemu Palútkovi. Mali 
niekoľko streleckých pozícií, 
ale čisté šance to neboli. 

V  podobnom duchu 
pokračoval zápas aj v druhom 
polčase. Domáci nedokázali 
dostať Poprad pod súvislý tlak 
a snaženie hostí zase končilo 
na nepresných prihrávkach. 
Individuálne prieniky riešili 
obe obrany spoľahlivo. Situá- 
cia sa zmenila keď aktívny 
Švrček v  70. minúte centro-
val a nepokrytý Jakubek ne-
dal hlavou brankárovi šancu. 
Hostia zvýšili aktivitu, do 
útoku sa presunul Bendík 
a domáci sa začali báť o výs- 
ledok. Najmä po 78. minúte, 
keď Gallovič vysunul Palútku, 
ktorý sa zbavil obrancu a zo 
siedmich metrov vystrelil. 
Jeho strela ale tesne minula 
prázdnu bránu. Napriek sna-

Ďalšia súťaž podtatranskej ligy
Podtatranská hasičská liga 

pokračovala druhou   súťa-
žou O pohár starostu obce 
Spišská Teplica, na kto-
rej súťažilo 37 družstiev 
v   piat ich kategór iách. 
V  najpočetnejšej -  muži do 
35 rokov, dosiahla najlepší 
čas (16,024 s) spomedzi 15 
družstiev Štôla. Druhé skon-
čili Kravany (17,426) a tretia 
Sp. Teplica (18,046).  U  žien 
bol najlepší Sp. Štvrtok 
(21,612 s), druhé miesto 
patrilo Sp. Sobote (22,665) 
a  tretie Šuňave (34,607). 
Zahanbiť sa nedal ani do-
rast, medzi chlapcami zís-
kala prvenstvo Sp. Sobota 
(19,750 s) pred Sp. Štiav-
nikom (21,089)  a  Štrbou 

(23,006). U  dorasteniek do-
siahol najlepšie výsledky tretí 
rok po sebe DHZ Hranovnica 
(24,104 s). Na 2. mieste skončil 
Sp. Štiavnik (24,155) a treťom 
Kravany (28,822). Od roku 
2012 pribudla ďalšia kategória 
–  muži nad 35 rokov. V  nej 
boli najlepší domáci hasiči zo 
Sp. Teplice (25,409 s) pred Sp. 
Štvrtkom (25,630)  a  Šumia-
com (27,931). Najrýchlejší čas 
pri zasiahnutí terča dosiahla 
Lenka Dzivjaková z družstva 
dorasteniek DHZ Hranovnica 
(20,713 s) a Tomáš Džadoň, 
muži Štôla (15,602 s). Oce-
nenia prvým trom v  piatich 
kategóriách osobne odo-
vzdal  starosta obce Radoslav 
Šeliga.  (okl)

Súboj v octagone skončil remízou
Show, plná adrenalínu 

a športového zážitku, program 
ako vždy nabitý vyrovnanými 
zápasmi, v ktorých sa preds- 
tavili fighteri z rôznych klubov 
Slovenska a Poľska. Porciu 
skvelých zápasov v osemuhol-
níkovej klietke (octagone), pri 
ktorých tiekla krv, pripravili 
organizátori z levočského Pit 
gyme v  sobotu večer v  po-
pradskej Aréne. 

Dvanásta séria Pit Cage 
Fighting (PCF) v  MMA 
(Mixed Martial Arst – mix bo-
jových umení) sa niesla v zna-

mení súboja dvoch krajín, 
Poľsko vs. Slovensko. Okrem 
ôsmich zápasov, zarátaných 
do súboja oboch krajín, vide-
la takmer 1 000 divákov aj tri 
zápasy, ktoré zaobstarali mladí 
talentovaní borci. Do Popradu 
sa séria PCF vrátila po tretí 
raz. Podujatie slovom sprevá-
dzala moderátorská špička bo-
jových športov na Slovensku 
a v Česku Ondřej Novotný.

V  pr vom predzápase 
večera zvíťazil v 1. kole Adam 
Nagy (Košice) nad Pavlom 
Tajbošom (Poprad). V  dru-

DHZ Spišský Štiavnik

si naše družstvo dvakrát vy-
budovalo náskok viac ako 7 
bodov. Urobili sme veľa chýb 
v obrane, čo pripisujem zlej 
koncentrácii hráčok. Útok ne-
bol najlepší, ale podarilo sa 
nám držať krok so súperom 
30 minút. Posilnila nás Lu-
cia Kupčíková, ktorá výrazne 
pomohla, ale v závere zápasu 
skončila s výronom, ktorý ju 
odstavil i v nedeľu. Napriek 
tomu sme verili, že ďalší 
duel zvládneme a rýchlo sme 
museli zabudnúť na prehru a 
pripraviť sa. Som rád, že sa 
nám druhý zápas podarilo vy-
hrať, hoci po predĺžení. Bolo to 
priam infarktové stretnutie, v 
ktorom sa družstvá vôbec ne-
šetrili. Od začiatku sme na sú-
pera tlačili a snažili si vybojo-
vať náskok, čo sa nám celkom 
darilo. Žiaľ, zase prišli chvíľky, 
keď hráčky nevedeli sledovať 
pokyny z lavičky a Slovan 

otočil skóre v svoj prospech. 
V závere poslednej štvrtiny sa 
nám podaril hrdinský prevrat. 
Družstvo bojovalo ako o život 
a získalo najskôr predĺženie a 
potom i výhru.”

Do Bratislavy cestoval 
BAM Poprad so zámerom 
zamiešať karty a pokúsiť sa 
vyhrať oba zápasy, aby mali 
šancu na postup do finále. 
Nepredstavili sa ale s najsil-
nejším družstvom. Z rôz-
nych dôvodov im chýbali 
štyri hráčky. Vypadli Jacková, 
Kupčíková, Hamaliarová a 
Handzušová. 

Šanca na postup do ex-
traligy však stále žije, nero-
zhodne sa o  tom na pa-
lubovke, ale za zeleným sto-
lom. Keď Slovan B, Zvolen 
ani Nitra neprejavia záujem 
účasti v extralige, možný je 
ešte postup BAM Poprad. 

(red)

V Hranovnici sa v nedeľu 24. 
mája uskutoční 14. ročník Tu-
ričného turnaja v šachu. Hrá 
sa 2 x 15 minút švajčiarskym 
systémom na 9 kôl.  Súťažia-
ci budú rozdelení do dvoch 
kategórií – registrovaní hráči 
SŠZ a  neregistrovaní v SŠZ. 

Prihlášky: PhDr. Peter Roth, 
PhD., Budovateľská 542, 059 
16 Hranovnica, 0905 349 842, 
resp. e-mail: peter.roth58@
gmail.com do 22. mája. Štar-
tovné 2 €/osoba. Prezentácia 
od 9. do 9.30 h, predpok- 
ladané ukončenie o  16. h.

Poprad nepochodil ani u lídra nadstavby

Jazdecké preteky
V nedeľu 24. mája sa v  jazdeckom areáli vo Veľkej Lom-

nici uskutočnia preteky v parkúrovom skákaní Cena obce. 
V programe, ktorý začne o 12. h, sú tri skokové súťaže.

Turičný turnaj v šachu

he oboch mužstiev sa už do 
konca zápasu stav nezmenil 
a domáci favorit si víťazstvo 
ustrážil.

Na súpiske  chýbali via- 
ceré opory Popradu, konk- 
rétne Huszárik, Ferenc, Kubus 
i Melek. Opäť dostali príleži-
tosť mladé popradské „pušky“ 
- Gallovič už viacmenej nastu-
puje v základnej zostave, Dur-
kot, Biskup a na súpiske sa ob-

javil z B tímu Sluka, spolu traja 
juniori. Včera odohral Poprad 
domáci zápas proti Šali a v so-
botu privíta Senec. Mužstvo 
vďaka dlhodobým kvalitným 
a vyrovnaným výkonom Ben-
díka, Troppa, Jurča, Sedláka 
a  Ramsa si drží  úroveň hry, 
ak sa k nim pridajú ďalší, ako 
v Skalici Palútka, a Malec, po-
tom dokážu byť prospešní 
i neskúsenejší hráči.  (red) 

Snímka: archív FK Poprad

hom nastúpili dvaja mladíci, 
15-ročný Ladislav Koky z Le-
voče a 19-ročný Tibor Halász  
z Košíc. Zápas vyhral Košičan 
Halász.

Po nich nasledovali súboje 
medzi poľskými a slovenský-
mi bojovníkmi. Zápasy boli 
vypísané na 3 x 5 minút. Prvý 
súboj vyhral poľský borec 
Bartosz Klas a aj druhý zápas 
vyznel lepšie pre poľského zás- 
tupcu Adriána  Rozyckého. 
V treťom zápase bod pre Slo-
vensko vybojoval Jakub Fabián 
z Trenčína, ktorý vyhral v 2. 

kole nad svojim súperom tech. 
KO. Po štvrtom meraní síl vy-
hrávali Poliaci už 3:1 zásluhou 
Mateusza Zielinského, ktorý 
vo veľmi vyrovnanom súboji 
zdolal Martina Kostolanského 
2:1 na body. Bod na slovenskú 
stranu v 5 zápase pripísali zás- 
luhou Tomáša Vašíčka z Nit-
ry, ktorý poslal svojho súpera 
Wisniewskeho k zemi po ne-
celej minúte. V ďalšom zápa-
se Glapski vs. Jakubík zvíťazil 
bojovník z Bánoviec a Slováci 
vyrovnali skóre na 3:3. Už 
po ďalšom súboji sme dokon-

ca viedli po tech. KO v 2. kole,  
ktoré svojmu súperovi nadelil 
Ľudovít Klein z Nových Zám-
kov. V  poslednom súboji sa 
stretli dvaja tažkotonážnici, 
Vojciech Bulinski a  Krištof 
Nataška z  Košíc. Nebol to 
pre diváka pohľadný zápas, 
ale bojovalo sa do poslednej 
sekundy. Po nej rozhodcovia 
určili za víťaza poľského borca 
a tak mohol hlavný promotér 
akcie Dávid Kedžuch skonš- 
tatovať, že sme s  Poliakmi 
uhrali prijateľnú remízu 4:4.

 „Ukázali sme, že na Sloven- 
sku máme kvalitných bojov- 
níkov a že vieme byť rovnocen-
nými partnermi aj Poliakom, 

ktorí sú v  MMA kúsok pred 
nami. Tentoraz sme divákom 
ponúkli kvalitu. Medzinárodné 
zápasy, profesionálneho mode-
rátora a všetko s tým spojené. 
Išlo o jeden kvalitný profi tur-
naj. Myšlienka zorganizovať 
medzinárodný zápas Poľsko 
vs. Slovensko bola jasná už pol 
roka vopred. Využil som svoje 
poznatky a kontakty z MMA 
súťaží a myslím si, že sme do 
Popradu pritiahli jedny z naj-
lepších borcov oboch krajín. Vi-
deli sme aj dvoch mladých mu-
žov v Levoče a Popradu. Sú to 
veľmi šikovní chlapci, ale majú 
pred sebou ešte veľa hodín tré-
ningov.“  (sps)             


