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Odhalili pamätnú 

tabuľu

Záver sezóny 

mladých volejbalistov

Festival Viva Italia 

potrvá šesť dní

manželmi Betty a Mirom Gordiakovcami, 
s plaveckými inštruktormi

Tatranské kultúrne 

leto už 13. júna

Titul majsteriek SR

právom patrí
Košiciam
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Tatranský deň detí
Bohatý program k MDD začne na 

Štrbskom Plese už v piatok 29. mája. 
Od 14. h bude registrácia a prezen-
tácia účastníkov Rajec Hight Tatra 
Night Run, o 19. h večerný tréning 
s Marcelom Mataninom a o 19.30 h 
Nočníček -  večerný beh pre deti 
(300 – 1 200 m). V sobotu 30. mája 
bude v  Areáli snov na Štrbskom 
Plese od 8.30 do 18.30 h 3 x Bas-
ket Tour 2015. Od 10. do 16. h sú 
pripravené detské športové súťaže, 
o 11. h Junior Challenge – zážitko-
vý prekážkový beh pre deti, o 13. h 
novinka Funny Run - zábavná na-
fukovacia dráha, od 13. do 15.30 h 
HaZZ predvedie ukážky zása-
hov,  jazda na streche hasičského 
auta a vyvezenie detí na výškovej 
plošine.

Deň plný radosti
Zábavné hry, súťaže, atrakcia, ale 

i stánky so sladkosťami. To všetko 
čaká v  sobotu 30. mája detských 
návštevníkov na Dni plnom radosti 
na Nám. sv. Egídia. Program začne 
o 10. h a po hodinových intervaloch 
sa vystrieda show popradských ta-
nečných skupín, divadlo Clipperton 
B. Bystrica: Zlatá rybka, kúzelník 
Melies z  Topoľčan, divadlo Portál 
Prešov: Pyšná princezná, Fearless 
a Hands Up Crew, Krajina zázrakov 
– Košice, tancovačka s maskotmi, 
Martin Madej, Gnomeo a  Júlia 
– komediálna rozprávka nielen pre 
deti. V nedeľu 31. mája o 10. h bude 
v Dome kultúry v Poprade rockový 
muzikál Popoluška, spracovaný na 
motívy známej rozprávky. O 15. h 
v areáli ZŠ Mládeže je pre deti ur-
čené podujatie Ja a  môj psík. So 
svojím štvornohým kamarátom sa 
môžu zapojiť do pohybovej aktivity 
v rámci agility prekážok, zasúťažiť si 
a získať sladkú odmenu.

Deň detskej radosti
Mesto a  Centrum voľného času 

Svit pozývajú na Deň detskej ra-
dosti v sobotu 30. mája o 10. h pri 
Kolibe. V programe nebude chýbať 
kúzelník D. C. a detský divadelný 
súbor Mladosť pri ÚŽS Pod Skalkou 
sa predstaví s bábkovým divadlom. 
Tanečné vystúpenia predvedú žiaci 
SZUŠ Fantázia, TS Štýl, FS Jánoší-
ček, ZŠ a CVČ a hudobné žiaci ZUŠ 
Svit. Deti čakajú rôzne hry, súťaže 
a atrakcie (Tiger – vojensko-histo-
rický klub, ukážky výzbroje 2. sv. 
vojny aj hasičskej techniky, výstava 
športových áut, originálne maľova-
nie na tvár a zábavná nafukovacia 
atrapa). V  prípade nepriaznivého 
počasia sa podujatie uskutoční v Isk- 
ra aréne.

Baby centrum
Deň detí si v Baby centre vo Svi-

te pripomenú v pondelok 1. júna. 
Oslavy MDD tu chystajú s  hrami 
a sladkou odmenou.

Deň detí

Pokračovanie na 5. strane

V sobotu na Námestí sv. Egídia 
vyrástol tradičný máj. Podujatie 
sa začalo sprievodom mestom od 
domu kultúry. Detský folklórny sú-
bor Venček, FS Popradčan a  folk- 
lórna skupina Vikartovčan z Vikar-
toviec preniesli cez celé námestie 
16-metrový a niekoľko kilogramov 
vážiaci strom, ktorý „ohrali a ospie-
vali“ za veľkej účasti okoloidúcich 
Popradčanov. 

„Bola to fuška, postaviť ho, ale 
doma vo Vikartovcoch staviame aj 
25-metrový máj, ne však majku, ale 

brezu. Postavili sme ho pre všetky slo-
bodné dzifky z Popradu. Skúsenosci 
máme, u nás sa stavjajú teľo raz dluh- 
še, aj hrubše. Inakši dzifkom sa sa-
dzili brezy, aj do dneška sa stavjajú. 
Parobok si vyhľadol najkrajšu brezu 
v chotáru a posadzil ju svojej dziefke. 
U nás sa vybije jama a potom, pred 
pulnocu zme majku ozdobili a posa-
dzili. Toto sa robilo furt na Rusadla. 
Keď je skorej Veľká noc, skorej sú aj 
Rusadla, bo to pohyblivý sviatek,“ vys- 
vetlil David Lavko z Vikartovec. 

V niektorých oblastiach Slovenska 

sa máje stavajú na začiatku mesiaca. 
Na Spiši je tento zvyk spojený s Tu-
rícami. Päťdesiaty deň po veľkonoč-
nej nedeli je nedeľa Turíčna. V kres-
ťanskom ponímaní sa tieto sviatky 
pripomínajú ako Zoslanie Ducha 
Svätého, pri ktorých sa končí veľko-
nočné obdobie. Duch Svätý svojim 
príchodom na apoštolov a  učení-
kov zoslal svetlo  posvätenia krstom 
a tak ich zbavil hriechov. Tieto sviat-
ky poznáme tiež pod názvom Sväto-
dušné sviatky, alebo na východnom 
Slovensku nazývané Rusadle.   (pks) 

Ak máte doma batoliatko, určite 
ste už počuli o  zážitkových kur-
zoch plávania pre bábätká v Popra-
de. Ak poznáte mladú mamičku, 
s  najväčšou pravdepodobnosťou 
má na svojom profile aj fotografie, 
ako sa so svojim dieťatkom potápa 
v  bazéne popradského aquapar-
ku. Už osemnásť rokov manželia 
Gordiakovci učia mladých rodičov 
a  ich bábätká od troch mesiacov 
plávať. Takmer rovnaký čas sa mla-
dým rodičom na materskej dovo-
lenke starajú aj o spoločenské vyži-
tie a nové priateľstvá. A ich plavec-
ký klub Hippo oslávil v nedeľu už 
osemnáste narodeniny. 

„Hippo je dospelý a  chceli sme, 
aby to bola oslava, aká tu ešte ne-
bola. Sme radi, že sa to podarilo 
a prišlo mnoho ľudí, ktorí sú nám 
blízki a máme ich radi,“ usmievali 
sa Gordiakovci, kým osobne vítali 
početných hostí. „Áno, hoci nám 
rukami prešlo takmer dvetisíc detí, 

všetky si pa-
mätáme aj po 
mene,“ prizna-
li, kým s úsme-
vom zdravili 
neustále pri- 
chádzajúcich 
rodičov. 

Nielen pop- 
r a d s k é  m a -
miny, vydaté 
krížom krážom po svete, sa v zah- 
raničí chvália, aký plavecký klub 
v  Poprade máme. Chodia k  nim 
napríklad aj manželia, pracujúci 
v  európskom parlamente, no keď 
sú v  Bruseli, plávať nemajú kde, 
pretože nenašli klub adekvátny 
tomu nášmu. Gordiakovci začína-
li v roku 1997 v malom saunovom 
bazéniku hotela Satel a  v októbri 
to bude už osem rokov, čo plávajú 
v  bazéne Blue Diamond v  Aqua- 
City. „Keď som ešte robil plavčíka 
a trénoval škôlkárov, do rúk sa mi 

dostal časopis 
o tom, ako bra-
tislavské celeb-
rity chodia so 
svojimi deťmi 
plávať. Malo to 
obrovskú rek- 
lamu a   prvé 
kluby plávania 
batoliatok boli 
v Žiline a v Bra- 

tislave. Povedal som si, že naše ženy 
v Poprade nie sú o nič horšie, naj-
mä keď tu máme zariadenie, ktoré 
môžu využívať ľudia v podstate od 
nula do sto rokov. S manželkou sme 
si spravili certifikát v Banskej Byst- 
rici a dnes trénujeme podľa meto-
diky pani Evy Kiedronovej z Třin-
ca, ktorú sme si upravili,“ vysvetlil 
M. Gordiak. S deťmi najmä cvičia, 
hrajú sa a spievajú, aby boli neu- 
stále v  pohybe. Plavecký kurz je 
prvým spoločenským stretnutím 
detí a ich prvým detským kolektí-

vom. Drobcov od troch mesiacov 
delia podľa výkonnosti. V prvom 
kurze sa v  podstate rodič učí, čo 
má s dieťaťom robiť, ako ho držať, 
učí sa riekanky, rozcvičky a dieťat-
ko v prvom rade memoruje. Keď sa 
zosúladia, dieťa napreduje a spolu 
postupujú do vyšších levelov. Deti 
u nich v podstate končia, keď idú 
do prvej triedy.  Samostatne plávať 
je dieťa schopné až od veku piatich 
rokov, u  kojencov a  batoliat teda 
ide skôr o pohybové hry vo vode, 
pri ktorých sa naučia splývať na 
chrbátiku a brušku, ponárať sa so 
zadržaným dychom, orientovať sa 
vo vode i  pod hladinou a  skákať 
z brehu do vody. Takto už v ran-
nom veku získajú cit pre vodu 
a plávať sa potom naučia omnoho 
prirodzenejšie a  rýchlejšie. Žiaľ, 
väčšina dospelých nevie ani zďa-
leka to, čo dokážu napríklad naši 
dvojroční drobci.

Pokračovanie na 6. strane

V piatok minulého týždňa v Starej 
Ľubovni slávnostne odhalili pa-
mätnú tabuľu, umiestnená na kríži 
v areáli Kostola sv. Mikuláša, ktorá 
pripomína obete svetových vojen, 
nespravodlivo odsúdených a násilne 
odvlečených do sovietskych gulagov.
 Str. 2

Mesto Vysoké Tatry  predstavilo 
niekoľko noviniek, ktoré pripravilo 
pre občanov  a  návštevníkov počas 
novej letnej turistickej sezóny vo 
Vysokých Tatrách. V  tomto roku 
ide už o  10. ročník Tatranského 
kultúrneho leta. Str. 5

Festival Viva Italia už neodmys-
liteľne patrí na mapu najvýznam-
nejších letných podujatí v regióne. 
V komornom prostredí začne tohto 
roku v utorok, 16. júna, vernisážou 
v Tatranskej galérii v Poprade, aby sa 
naplno rozbehol na ďalších päť dní.  
 Str. 5

Popradské volejbalové nádeje sa 
10. mája predstavili vo Svidníku 
na záverečnom turnaji mladších 
žiačok. Dievčatá VK Junior 2012 
Poprad obsadili konečné 3. miesto. 
 Str. 12
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Milí ľudia Štátna polícia

Už o pätnásť rokov sa vraj 
na Slovensku nebude mať kto 
postarať o starých a dlhodobo 
chorých ľudí. Podľa Bruselu 
máme len tri možnosti – opäť 
reformovať zdravotníctvo 
a sociálnu oblasť, zvýšiť dane, 
alebo sa pripraviť na bankrot. 
Podľa môjho názoru ani jedna 
z týchto troch možností situá- 
ciu nevyrieši, pretože všetko 
sa odvíja od ekonomiky, nie 
od reforiem, daní a bankrotu.

Čo si Brusel, spolu s post- 
komunistickými vládami 
predstavujú pod ďalšou refor-
mou zdravotníctva na Sloven-
sku, si viem živo predstaviť 
– najviac by zrejme vyhovova-
la eutanázia, pretože dôsledky 
populačného starnutia v eko-
nomickej a  sociálnej oblasti 
predstavujú riziko neudrža-
teľného dôchodkového zabez-
pečenia a zdravotnej starostli-
vosti. A to už ani nehovoríme 
o  oblasti sociálnej ochrany 
a  dlhodobej starostlivosti 
o  našich seniorov. Nespo-

meniem si, ktorý Rakúšan sa 
„prekecol,“ že naše zdravotné 
sestry a opatrovateľky zachra-
ňujú rakúsky sociálny systém, 
pretože sa v  hojnom počte 
starajú o  ich nevládnych se-
niorov. Samozrejme, že zach- 
raňujú, veď Rakúšania túto 
prácu robiť nebudú. Na to 
majú otrokov z bývalého vý-
chodného bloku a štát bohato 
dotuje rodiny, ktoré opatrova-
teľky potrebujú. Akoby nesta-
čilo, že už v súčasnosti pracuje 
v zahraničí až 60 tisíc opatro-
vateliek, ale oproti Slovensku 
v rovnakej pracovnej pozícií 
zarábajú tri až štyrikrát viac. 
Odkiaľ, preboha, na to tieto 
štáty majú, keď na Slovensku 
nemáme na nič? To nám únia 
neprezradí? 

A  čo ešte vlastne máme 
v  zdravotníctve či v  starost-
livosti o  dlhodobo chorých 
reformovať, ostáva záhadou. 
Veď tu sme už zreformo-
vali všetko a  peniaze stá-
le nemáme a  ...ešte veľmi 

dlho ich ani mať nebudeme.
Kedysi, keď ženy odchá-

dzali do dôchodku v 54 či 57 
rokoch, tieto problémy neboli 
výrazné, pretože v tomto ob-
dobí sa začali starať o svojich 
starých a  chorých rodičov, 
odkázaných na ich pomoc. 
Mohli si to dovoliť, veď z dô-
chodku si dokázali zabezpečiť 
svoje potreby, neboli také vy-
stresované a času mali neúre-
kom. Domovy dôchodcov by 
sme mohli spočítať na prstoch 
jednej ruky a zdravotné sest- 
ry, ktoré tam pracovali, mali 
v porovnaní s ostatnými nor-
málne platy a nie žobračenky 
ako dnes. A  za túto starost-
livosť nechceli ani korunu! 
V  tom období by ich nikdy, 
aj keby boli mohli, nenapadlo 
ísť utierať zadky Rakúšanom, 
Nemcom, Britom či Škótom. 
A za žiadne peniaze. Ale keď 
dnes ženy musia robiť do 62 
rokov, akú inú voľbu majú? 
Keď ešte pracujú, nemôžu 
si dovoliť ostať doma a  sta-

rať sa o  rodičov, pretože ne-
budú mať ani na nájom. Ak 
sú nezamestnané a  nemajú 
z čoho žiť, musia odísť a ne-
jako prežiť, aby nemali mini-
málny dôchodok, z  ktorého 
si nebudú môcť rovnako, ako 
ich rodičia,  zaplatiť miesto 
v  akomkoľvek ústave. A  že 
starostlivosť o  nevládnych 
a dlhodobo chorých seniorov 
je náročná nielen na psychi-
ku, zdravie a  fyzickú kondí-
ciu, netreba ani hovoriť. Táto 
práca nebude nikdy zaplatená 
a nie každý ju robiť môže bez 
ohrozenia vlastného zdravia. 
Možno by sa situácia zmenila, 
keby občas do domovov pre 
seniorov zavítal napríklad mi-
nister financií, hospodárstva 
či pôdohospodárstva. Keby 
boli konfrontovaní s  hrôzo-
strašnými stavmi mnohých 
seniorov, asi by ich konečne 
napadlo, odkiaľ zobrať penia-
ze a naplniť štátny rozpočet, 
aby mohli nezaplatenú prácu 
opatrovateliek konečne zapla-

tiť a uľahčiť život našim sta-
rým a chorým. Napríklad tak, 
aby k nám húfne prichádzali 
Rakúšanky, Nemky, Britky či 
Škótky a robili opatrovateľky... 
Alebo, čo tak urobiť konečne 
„reality šou“ zo života senio-
rov v  týchto zariadeniach či 
na geriatriách? Asi by viaceré 
„nákupné maniačky“ a „far-
márky“ prešla raz a  navždy 
chuť na tieto primitívnosti.

A   tak sme sa dostali 
k  druhému návrhu Bruselu, 
k  daniam. A  to komu chcú 
ešte tie dane zvýšiť? Ľuďom, 
ktorí žijú zo 400 či 500 eur 
mesačne? Náklady na život sú 
podstatne vyššie a väčšina na-
šich ľudí totiž už dávno nežije, 
len šetrí a živorí. Človeku je 
až ťažko na srdci, keď vidí dô-
chodkyňu, ktorá si na nedeľný 
obed kúpi dva chrbty z kurčaťa 
a má problém nazbierať euro 
dvadsať v drobných! Keď nám 
chcú ešte zvýšiť dane, tak to 
radšej rovno vyhlásme bank- 
rot, pretože aj my potom bu-

Perspektíva pre Slovensko – reformy, zvyšovanie 

Smrteľná nehoda. K 
vážnej dopravnej nehode 
došlo v okrese Levoča vo 
štvrtok ráno okolo 6.15 h 
na ceste I/18 pri odbočke 
na Kurimany. Osobné auto 
Volswagen Passat, ktoré 
viedla 41-ročná Prešovčan-
ka, išlo smerom do Popra-
du, pričom z doposiaľ ne-
zistených príčin sa zrazilo 
s nákladným vozidlom. Pri 
zrážke utrpela žena ťažké 
zranenia, ktorým na mieste 
podľahla. Cesta v smere z 
Levoče do Popradu  bola 
dlhšie neprejazdná a pre-
mávku policajti odkláňali 
cez parkovisko motorestu. 

Vysypané tehly na ces-
te. Vo štvrtok ráno bola ob-
medzená premávka aj na 
ďalšom úseku cesty I/18. 
Za Popradom, smerom do 
Hozelca sa ráno o 5. h z 
nákladného auta vysypali 
tehly. K zraneniam nedošlo 
a polícia na mieste dopravu 
odklonila cez Poprad, po 
Levočskej ulici.

Lúpež na stanici. Pred-
chádzajúcu nedeľu krátko 
pred 2. h oznámil 53-ročný 
muž na oddelení železnič-
nej polície PZ v Spišskej 
Novej Vsi, že keď prechá-
dzal zo železničnej na au-
tobusovú stanicu v meste, 
prepadli ho  traja Rómovia. 
Príslušníci železničnej po-
lície začali po páchateľoch 
ihneď pátrať a v priebehu 
niekoľkých minút zadržali 
tri podozrivé osoby. Jeden z 
trojice poškodeného muža 
zo Sp. Novej Vsi zozadu 
sotil na zem, kde ho prisa-
dol a držal. Následne mu 
prehľadali vrecká, odkiaľ 
mu odcudzili peňaženku 
s osobnými dokladmi a z 
miesta ušli. Krádežou mu 
spôsobili škodu viac ako 10 
eur. Vyšetrovateľ PZ trojicu 
Markušovčanov vo veku 
15, 20 a 21 rokov obvinil 
zo zločinu lúpeže. Muži boli 
umiestnení v cele policajné-
ho zaistenia s návrhom na 
väzobné stíhanie. Hrozí im 
trest odňatia slobody na tri 
až osem rokov, u mladistvé-
ho sa trestná sadzba znižu-
je na polovicu.

„Dobré ránko, slečin-
ka. Celý alebo polovičný 
lístok?“ pýta sa ma vždy 
môj obľúbený veselý šofér 
autobusu, hoci dobre vie, že 
študentské časy mám dáv-
no za sebou. Na prvej zas- 
távke sa na mňa už vyškie-
ra kamarátka, ktorá mi zasa 
vynadá vždy, keď náhodou 
necestujem tým istým auto-
busom ako ona. „Chýbala si 
mi, chcela som si pokecať,“ 
vyčíta mi s úsmevom.

Keď si kupujem mlieko 
do kávy, spoza kvetinárske-
ho výkladu ma sleduje pani 
predavačka. Kým skontro-
lujem, kto dnes oslavuje 
meniny, veselo mi zamáva 
a moja nálada je hneď o 
niečo lepšia. A potom do 
dverí kancelárie vrazí Má-
ria. Hoci ako sama vraví, 
je hluchá ako peň, má vždy 
dobrú náladu a spoločne 
preberieme tých pár hodín 
života, ktoré prešli odvtedy, 
čo sme sa nevideli. Vôbec   
nám neprekáža, že neovlá-
dam znakovú reč a ona ma 
nepočuje. Pekne sa vystís-
kame, pochválime sa, ktorá 
ako dobre vyzerá a hneď je 
deň krajší. 

Potom vybehnem pre no-
viny a stretnem starú zná-
mu z neďalekej škôlky. Milé, 
vždy dobre naladené žieňa 
stále vie, čo príjemné práve 
potrebujem počuť, prekvapí 
ma originálnym outfitom a 
odkráča ďalej medzi svoje 
deťúrence do triedy. 

Cez obed narazím na 
obľúbeného svalnatého 
čašníka, ktorý, hoci má len 
dvadsaťdva rokov a pracuje 
spolu so svojimi rodičmi a 
sestrou v malinkom bistre, 
mi vždy poradí, čo dobré si 
dať na obed a zasmeje sa 
na všetkých mojich, nieke-
dy aj nie veľmi vydarených, 
vtipoch, v ktorých neraz  
zabudnem povedať pointu 
a čudujem sa, prečo sa nik 
nesmeje. 

Poobede vybehnem na 
prechádzku so psami a 
stretnem starenku, ktorá 
zohnutá pomaličky kráča 
zo svojej záhradky, opretá o 
dve barly. Krásnu tvár ešte 
viac rozžiari úprimná ra-
dosť, keď ju moje psy začnú 
bezostyšne, krútiac chvos-
tom, oňuchávať a je vidieť, 
že aj ju tento okamih napĺňa 
šťastím. 

Potom na lesnej cestičke 
stretnem svojho kamoša 
bezdomovca. Viem, že lac-
né jablčné víno popíja od 
skorého rána, no vždy ma 
milo pozdraví a nezabudne 
poznamenať, koľko veľa sa 
veru nachodím s tými svoji-
mi psíkmi. A večer zasa zat- 
váram bránu s našim stráž-
nikom, pánom mäsiarom na 
dôchodku, ktorý ma vždy 
prekvapí nejakou zaujíma-
vou technickou novinkou,  
o ktorej počul v televízii, či 
čítal v novinách. 

Slnko nesvieti každý deň 
a nie vždy máme dobrú a 
práve sviatočnú náladu. No 
rôzni milí ľudkovia, s ktorými 
sa spájajú každodenné prí-
jemné rituály, nám ju vždy 
dokážu zlepšiť. Som zveda-
vá, koho stretnem zajtra...  
 (pvč)

V piatok minulého týždňa v Starej Ľubovni slávnostne od-
halili pamätnú tabuľu, umiestnená na kríži v areáli Kostola 
sv. Mikuláša, ktorá pripomína obete svetových vojen, nespra-
vodlivo odsúdených a násilne odvlečených do sovietskych 
gulagov. Organizátormi odhalenia boli Mesto Stará Ľubov-
ňa, Ústav pamäti národa a  Rímskokatolícky farský úrad 
v Starej Ľubovni. 

Odhalili pamätnú tabuľu

K pozvaným i k verejnosti 
sa prihovorili primátor Sta-
rej Ľubovne PhDr. Ľuboš 
Tomko a  predseda Správnej 
rady Ústavu pamäti náro-
da PaedDr. Ondrej Krajňák, 
Phd. Obaja spoločne odhalili 
novú pamätnú tabuľu, kto-
rá nahradila pôvodnú spred 

takmer 100 rokov, ktorou si 
Staroľubovňania uctili pad-
lých v I. svetovej vojne. Sláv-
nostné odhalenie sprevádzal 
dievčenský spevácky zbor a k 
pamätnej tabuli položili ve-
niec aj zástupcovia Svetového 
združenia bývalých čsl. poli-
tických väzňov Ondrej Bartko 

a František Bednár. V Galérii 
Provinčný dom sa uskutoč-
nila verejná diskusia, v úvode 
ktorej predseda Správnej rady 
ÚPN hovoril o  vysporiada-
ní sa s  obdobím neslobody. 
Historik Mgr. Eduard Laincz 
pripomenul prítomným obete 
svetových vojen zo Starej Ľu-
bovne v rokoch 1914 – 1945. 
Daniel Atanáz Mandzák, 
CSsR hovoril o  prešovskom 

„Veľkom sobore“ a  likvidácii 
gréckokatolíckej cirkvi. 

Spoločným mementom 
všetkých príhovorov, svedec-
tiev a diskusných príspevkov 
bolo memento poučenia z ne-
zmyselných vojen a obdobia 
ľudskej zloby a nenávisti. Or-
ganizátorom patrí úprimné 
poďakovanie za dôstojný prie-
beh tohto podujatia. 

F. Bednár

Medzinárodný deň Ró-
mov si Rómovia pripomí-
najú 8. apríla ako pamiatku 
na svojich predkov, kultúru 
a  tradície. Inak to nebolo 
ani tento rok v ZŠ v Sloven-
skej Vsi. Školu navštevuje 
veľa Rómov, dochádzajúcich 
zo spádovej obce Výborná. 
V  pedagogickom kolektíve 
už niekoľko rokov pôsobí 
rómsky učiteľ Mgr. Rastis- 
lav Mirga. V škole je iniciá-
torom, organizátorom a zás- 
tancom toho, aby sa bohatst- 
vo rómskej kultúry zachová-
valo pre mladé rómske ge-
nerácie. Napriek dôkladnej 
príprave žiakov sa Medziná-
rodný deň Rómov nekonal 
8. apríla. Ako uviedol orga-
nizátor, viacero účinkujúcich 
ochorelo a nebolo možné ich 
nahradiť, preto mal tento deň 

svoju premiéru až 14. mája. 
„Dlhé týždne príprav, skú-

šania, driny, hľadania  spon-
zorov, ale aj smiechu bolo to, 
čo nás sprevádzalo, aby ten-
to program vznikol. Výkony 
žiakov na ich premiére boli 
famózne,“ povedal Mgr. Ras-
tislav Mirga. Program začal 
rómskou hymnou Gelem 
Gelem a  spoločnou pesnič-
kou všetkých účinkujúcich 
od známej rómskej dievčen-
skej skupiny z Raslavíc. Ing. 
Vierka Strelová, starostka 
obce Výborná privítala ro-
dičov účinkujúcich, vedenie  
školy, pedagógov a žiakov. Po 
ňom už dostala slovo mode-
rátorka programu Mgr. Iveta 
Starinská a účinkujúci mohli 
predviesť to, čo si pripravili. 
Žiaci sa predstavili v rôznych 
žánroch. Spev, tanec, pred-

Deň Rómov v Slovenskej Vsi

nes rómskej poézie, rómske 
múdrosti starých Rómov, ale 
i história a  tradičná rómska 
kuchyňa. Pri jednotlivých 
vystúpeniach sa nejednému 
z  prítomných tlačili slzy do 
očí. Napriek tomu, že niek-
torí účinkujúci nie sú práve 
najlepší v učení, ich šikovnosť 
a talent sa prejavuje v inom, či 

už v športe alebo v tom, čo je 
im ozaj blízke, v hudbe, tanci, 
speve a vlastnej identite. Na 
záver sa organizátor poďa-
koval za pomoc pri zostavo-
vaní programu Mgr. Ingrid  
Gurkovej. Viac ako hodinový 
program zakončila mladá hu-
dobná skupina Gypsy. 

Mgr. Peter Hanigovský
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Májové počasie sa opäť pre-
javilo v stredu minulý týždeň. 
Po celodenných vyšších teplo-
tách podvečerná búrka, kru-
pobitie a  silný dážď vyústili 
v Poprade do vyhlásenia III. 
stupňa povodňovej aktivity, 
keď na Kukučínovej ul. v Strá-
žach pod Tatrami okolo 20.30 h 
zaplavilo rodinné domy. „Na 
základe situácie, ktorá vznik-
la po prívalových dažďoch, 
som 20. mája o  21. h  vyhlá-
sil III. stupeň povodňovej 
aktivity pre územie mesta 
Poprad,“ informoval pri-

SPRAVODAJSTVO

Príďte do astronomického ústavu

Pre opustené a postihnuté deti

Challenge Day a olympiáda detí

V Poprade III. stupeň povodňovej aktivity

Záchranári
v akcii

V stredu 27. mája sa môžu 
Popradčania i návštevní-
ci mesta zapojiť do súťaže 
miest v pohybovej aktivite 
na viacerých športoviskách 
– Challenge Day. Partne-
rom mesta Poprad je Nitra. 
Do AquaCity bude vstup 
s výraznými zľavami, v City 
bowling v OC MAX získa-
jú záujemcovia jednu hru 
zdarma, vrátane zapožiča-
nia bowlingovej obuvi, v ZŠ 
Dostojevského zasa môžu 
pod vedením inštruktorky 
vyskúšať skoky z trampolín-
ky, vstup zdarma bude na 
tenisové kurty mesta a ZŠ 
Poprad-Veľká, taktiež v špor-
tovej hale Gymnázia Kukučí-
nova na badminton, fitnes 
v hoteli Satel a Poprad. Tré-
neri budú k dispozícií v ZŠ 
Matejovce pre záujemcov 

o stolný tenis, v ZŠ Letná v 
telocvični na karate a na at-
letickom štadióne. Pred Aré-
nou bude možnosť hádzania 
šestiek na basketbalový kôš 
a rôzne súťaže budú na 
Nám. sv. Egídia.

Do Challenge Day sa za-
poja aj žiaci popradských 
škôl letnou časťou 20. roč-
níka Športovej olympiády 
detí a mládeže mesta Pop- 
rad, ktorá bude od 16. do 29. 
mája. Súťaže v atletike budú 
v areáli ZŠ Jarná, vo futbale 
v ZŠ Jarná, Veľká a Tajov-
ského, finále v ZŠ Sp. So-
bota, mix volejbal v ZŠ Ta-
jovského, Mládeže a Dosto-
jevského a tenis v ZŠ Veľká. 
Atletika najmladších žiakov 
sa uskutoční v ZŠ Dosto-
jevského a olympiáda detí 
materských škôl v ZŠ Jarná. 

Dve nehnuteľnosti, ktoré 
mala finančná správa (FS)
dlhodobo v svojej správe, 
vlani a tento rok bezodplatne 
previedla detskému domo-
vu a školskému zariadeniu 
pre postihnuté deti. Jednou 
z nich je nehnuteľnosť na 
Hviezdoslavovej ulici v Lip-
tovskom Hrádku, ktorú vlani 
FSponúkla na sociálne účely 
Detskému domovu Kráľova 
Lehota. Budova kapacitne aj 
účelovo spĺňala požiadavky 
pre umiestnenie chovancov 
detského domova, perto fi-

nančná správa v apríli tohto 
roku pristúpila k uzatvoreniu 
zmluvy o prevode správy 
tohto zariadenia. Zariade-
nie bude detskému domovu 
prevedené aj s príslušným 
interiérovým vybavením, 
aby bolo schopné okamžite 
naplniť účel, pre ktorý bolo 
poskytnuté.

 Finančná správa plánuje 
aj v budúcnosti podporovať 
organizácie, poskytujúce 
sociálne a vzdelávacie akti-
vity pre spoločnosť. 

 (pkš, pma)

Týždeň vedy a techniky a Medzinárodný rok svetla 2015 
je príležitosťou na návštevu Astronomického ústavu SAV 
v Starej Lesnej počas Dní otvorených dverí 9. a 12. júna. 
Hodinové vstupy budú od 9. do 24. h a v ústave bude výsta-
va o histórii a súčasnosti astronómie a astrofyziky na Slo-
vensku. Od 22. do 24. h budú za priaznivého počasia pre-
hliadky nočnej oblohy, náhradným programom je prezentá-
cia slobodných počítačových planetárií. V utorok 9. júna si 
návštevníci vypočujú aj tri prednášky (o 17., 19. a 21. h) na 
témy Slnko najbližšia hviezda, Výskum exoplanét v Astro-
nomickom ústave SAV a Kométy. V piatok 12. júna pracov-
níci ústavu pripravia prednášky Život hviezd – HR diagram, 
Nebezpečný vesmír a Vesmírometer. Kontaktnou osobou je 
Mgr. Ľubomír Hambálek, PhD., t. č. 052/7879 126 a e-mail: 
lhambalek@astro.sk. 

Podvrtnutie na chod-
níku. V sobotu podvečer 
pomáhali záchranári HZS 
52-ročná slovenskej turist-
ke. Na turistickom chodníku 
pod obrovským vodopá-
dom vo V. Tatrách sa pri zo-
stupe pošmykla a podvrt- 
la si dolnú končatinu. Zách- 
ranári  pacientku vyšet-
rili a v ich sprievode ziš- 
la k Rainerovej chate, od-
kiaľ ju terénnym vozidlom 
transportovali do Starého 
Smokovca.

Pomoc na Zbojnícku cha-
tu. Personál Zbojníckej chaty 
požiadal v nedeľu v podvečer 
HZS o pomocvpre 32-ročné-
ho turistu s poraneným rame-
nom. Personál mu poskytol 
prvú pomoc a ruku zafixovali. 
Turista v sprievode známeho 
zostupoval a so záchranár-
mi sa stretol na turistickom 
chodníku, kde ho ošetrili a 
so záchranármi pokračoval 
na Reinerovu útulňu. Odtiaľ 
ho odviezli terénnym vozid-
lom do St. Smokovca, kde ho 
odovzdali posádke RZP.

V zimnej sezóne viac 
zásahov. Záchranári HZS 
počas  z imne j  sezóny 
2014/2015 (od 1. decembra 
2014 do 20. mája 2015) za-
sahovali celkom 1 732-krát, 
z toho 1 531 zásahov bolo 
na lyžiarskych tratiach a 201 
v horskom teréne. V piatich 
prípadoch pomáhali pri la-
vínových nehodách. V po-
rovnaní so zimnou sezónou 
2013/2014, kedy záchranári 
HZS zasahovali 1 419-krát, je 
to nárast  o 22  percent. Na  
lyžiarskych tratiach vykonali 
o 21,5 perc. viac zásahov a  
mimo lyžiarskych tratí je ná-
rast ešte vyšší, necelých 27 
percent. Čo sa týka závaž-
nosti poranení, prevládali 
ľahké a stredné poranenia. 
Oproti predchádzajúcej se-
zóne vzrástol počet ľahkých 
zranení o vyše 31 perc., 
stredných zranení o necelých 
21 perc. a ťažkých o skoro 14 
percent. Došlo k 8 smrteľným 
nehodám, čo je o jednu viac 
ako pred rokom.  

daní a bankrot
deme mať dôchodky také, že 
nám zostane len na dva chrbty 
z kurčaťa. 

Je tu ale ešte jedno výcho-
disko, ale to medzi odporúča-
niami únie zrejme nikdy ne-
nájdeme. Do jedného „vyko-
pať“ zahraničných investorov 
a  opäť rozbehnúť slovenský 
priemysel a  poľnohospodár-
stvo. Kým nebudú mať ľudia 
prácu, kým nebudú ľudia 
kupovať slovenské potravi-
ny a slovenské výrobky, kým 
nebudú zisky firiem zostávať 
na Slovensku, vždy sa bude-
me len zadlžovať a potácať na 
hrane prežitia. Dnes totiž pre-
važná väčšina firiem u nás má 
zahraničných majiteľov,  naj-
väčšie zisky odchádzajú do sú-
kromných vreciek a profitujú 
z nich len občania tých štátov, 
kde majú tieto firmy centrály. 
A Slovensko to určite nie je! 
To naozaj si niekto myslí, že 
nám únia ide dať 200 milió-
nov na zamestnávanie mla-
dých ľudí kvôli nám? V žiad-

nom prípade! Dávajú nám ich 
preto, aby mal kto pracovať 
v ich firmách. Rozpredali sme 
si a  rozkradli celý štát a  ten 
je na Slovensku aj najväčším 
zamestnávateľom státisícov 
rôznych zbytočných úradníč-
kov, ktorí nič neprodukujú, 
iba vyjedajú už aj tak prázd-
nu štátnu kasu. Nakoniec, 
načo je komu ministerstvo 
hospodárstva, keď tu žiadny 
priemysel nefunguje a  načo 
je komu ministerstvo pôdo-
hospodárstva, keď nám únia 
platí za to, že naše polia zostá-
vajú neobrobené a jediné, čo 
na nich môžeme „pestovať“ 
je tráva? Ale aj tú nemôžeme 
dať nášmu dobytku, pretože 
už žiaden nechováme. Ten 
s obrovskými dotáciami cho-
vajú len v zahraničí. Tých pár 
ešte našich výrobkov sa na ich 
trhy dostane len veľmi ťažko, 
pretože oni majú dosť svojich 
a  priamou spotrebou ich aj 
podporujú.

Ľ. Rešovská

mátor mesta Jozef Švager-
ko, ktorý následne v  zmysle 
príslušnej legislatívy vydal 
príkaz na vykonanie zách- 
ranných prác.

O 22. h došlo aj k zaplaveniu 
komunikácie na Rastislavo- 
vej a Suchoňovej ulici na síd- 
lisku Juh III. V Strážach hla-
dina Hozeleckého potoka 
dosiahla brehovú čiaru a vy-
liala sa na futbalové ihrisko. 
Situácia na Kukučínovej ul. 
sa stabilizovala o 2. h a aj na 
sídlisku Juh voda už voda ply-
nule odtekala do miestnej ko-
munikácie. V úseku Strážske 
námestie – Kukučínova ulica 
bol v  Strážach poškodený 
chodník pre peších v dĺžke asi 
20 m a tiež cestná kanalizácia 
vedľa komunikácie na Kuku-
čínovej ulici.

Na záchranných prácach sa 
zúčastnili príslušníci PZ SR, 
Mestská polícia mesta Poprad, 
HaZZ Poprad, záchranná 
jednotka CO mesta Poprad, 
Správa mestských komuniká-
cií mesta Poprad, Dobrovoľný 

hasičský zbor Poprad-Stráže 
a Správa a údržba ciest PSK, 
stredisko Poprad.

Mesto Poprad navrhlo 
Správe a údržbe ciest PSK, aby 
preverila stabilitu a kvalitu vo-
zovky na konci Kukučínovej 
ulice, kde došlo k roztrhnu-
tiu kanalizácie a  poškode-
niu miestneho chodníka pre 
peších. Úrazy ani havárie 
sa pri záchranných prácach 
nevyskytli.

V priebehu dňa brehy Ho-
zeleckého potoka v Strážach 
na najkritickejších miestach 
spevnili pracovníci Správy 
povodia Dunajca a  Popradu 
navozením 75 t kameniva. Zo 
zaplavených pivníc pomáha- 
li odčerpávať vodu členovia 
Dobrovoľného hasičského 
zboru Poprad-Stráže. 

Mesto Poprad zároveň do-
dávateľsky spriechodnilo poš- 
kodený kanalizačný zberač, 
odvádzajúci vodu z polí, kto-
rý spôsobil zaplavenie príjaz-
dovej komunikácie do tejto 
časti mesta. Priebežne boli po 

prívalových dažďoch odstra-
ňované nánosy z  miestnych 
komunikácií v  Strážach, vo 
Veľkej a  na sídlisku Juh III. 

Zaplavené suterény rodin-
ných domov boli aj vo Svite 
a  v  Gánovciach. Po prietrži 
vyhlásil III. stupeň povodňo-
vej aktivity aj starosta Hranov-
nice, upchatá kanalizácia bola 
aj vo Veľkej Lomnici. Zo šies-
tich zásahov HaZZ v Prešov-
skom kraji štyri uskutočnili 
hasiči v okrese Poprad. Zasa-
hovali v mestskej časti Stráže, 
v Hranovnici, Gánovciach i vo 
Svite a pomáhali čerpať vodu 
zo suterénov domov. Kežmar-
skí hasiči s technikou vyrážali 
po búrke do Veľkej Lomnice.

Vo Svite prietrž mračien 
spôsobila problémy s vodou 
nielen v pivniciach rodinných 
domov, ale zatopené bolo aj 
prízemie Materskej školy na 
Mierovej ulici. Vyčistiť sklady 
zeleniny a  učebných pomô-
cok, ako aj kuchyňu pomáhali 
pracovníci Technických slu-
žieb mesta Svit.  (red)

Cyklisti v sobotu dorazili do Bratislavy
Na strastiplnú cestu sa 

vydali minulý týždeň v pon-
delok pacienti so sklerózou 
multiplex a dobrovoľníci zo 
Štrbského Plesa do Bratislavy. 
Trasu 330 km dlhú zvládli za 
šesť dní a najnáročnejšia eta-
pa, podľa vyjadrení väčšiny 
cyklistov, bola utorková eta-
pa z Ružomberku do Žiliny, 
hlavne pre veľké prevýšenia 
a teda stúpania. 

Hlavným cieľom projek-
tu Od Tatier k Dunaju bolo 
bicyklovanie na celej trase 
z Vysokých Tatier, cez pod-
horie až do hlavného mesta. 
Na každej zo zastávok v sied-
mych slovenských mestách 
sprievodným programom 
upozornili na problematiku 
ochorenia. Trasa viedla z Ta-
tier do Ružomberka, Žiliny, 
Považskej Bystice, Trenčína 
a posledný úsek z Trnavy do 
Bratislavy. „V každom zo spo-
mínaných miest chceme zmo-
bilizovať pacientov, ale aj širo-
kú verejnosť na podujatí Krok 
so sklerózou multiplex – Deň 
Nádeje. Verím, že my piati to 
dokážeme a pridajú sa k nám 
po ceste aj ostatní,“ povedala 

na štarte Jaroslava Valčeko-
vá, organizátorka podujatia, 
pacientka a predsedníčka OZ 
– sclerosis muliplex – Nádej. 

Na pondelkovej etape pri-
šlo cyklistov podporiť aj via-
cero významných osobností. 
„Toto podujatie veľmi rád 
podporím, pretože na Sloven-
sku je veľa pacientov s  touto 
diagnózou. Mať viac empatie 
a  tolerancie k  týmto pacien-
tom je prirodzené, pretože to 
nemajú v  živote ľahké. Sám 
som vyskúšal oblek, ktorý si-
muloval ochorenie a nie je to 
jednoduché. A títo ľudia, ktorí 
ešte dokážu šliapať do pedá-
lov, to dokážu,“ povedal mi-
nister zdravotníctva SR Vi-
liam Čislák, ktorý absolvoval 
prvú etapu do Ružomberka. 
Napriek tomu, že boli okami-
hy veľkého vyčerpania, nako-
niec sa každému vždy poda-
rilo dôjsť do cieľa. „Skupina 
sa navzájom podporovala a aj 
o to išlo v tomto projekte. Ne-
malo ísť o súťaž, kto bude naj-
rýchlejší a prvý v cieli, ale o to, 
že napriek nevyliečiteľnej cho-
robe sa pacienti odhodlali vy-
hrať nad sebou a ukázať tak aj 

ostatným pacientom so skleró-
zou multiplex, že ak sa človek 
nevzdá, tak dokáže čokoľvek,“ 
povedal Matej Moncoľ, jeden 
z organizátorov podujatia. 

Každý tú svoju krízu zažil 
inokedy. Pacientom počas 
cesty pomáhal masér Ján 
Čiak, ktorý bol cyklistom ne-
pretržite k dispozícií. Poďa-
kovanie patrí aj členom dop- 
ravnej polície, ktorí sprevá-
dzali cyklistov od Štrbského 
Plesa a tiež členom krajských 
a okresných dopravných inš- 
pektorátov, ktorí zabezpečo-
vali plynulý prechod počas 
celej trasy a  aj cez kompli-
kované mestské časti. Prišlo 
aj k dvom pádom. Hneď na 
3  km dole z  kopca spadla 
hovorkyňa ministra zdravot-
níctva. „Pani Čižmáriková, 
ďakovala svojej novej prilbe, 
že jej premet cez bicykel skon-
čil iba s odreninami. Ošetroval 
ju jej šéf, minister zdravotníct- 
va Viliam Čislák. K druhému 
pádu došlu už v Bratislave, pri 
prechode cez električkové koľa-
je, ale aj tento pád sa zaobišiel 
bez vážnych zranení,“ dodal 
Matej Moncoľ.                 (pks)
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Narodil sa pri Veľkom Kr-
tíši ako jeden zo siedmich 
súrodencov. Šteniatku lab-
radorského retrievera lekári 
nepredpovedali dlhý život 
kvôli vrodenej chorobe kĺ-
bov. Z pôvodne, v dokladoch 
zapísaného Boba Amora, sa 
však podľa názvu anglickej 
rieky stal Dalton a pod Tat-
rami prežil krásnych vyše tri-
násť rokov. 

Keď pricestoval na sever 
Slovenska nebol väčší ako 
kachlička v  kuchyni. Okaté 
šteniatko zlatej farby bolo 
darčekom k prvému dňu na 
dôchodku a  zásadne malo 
zakázaný vstup do obývačky 
i spálne. Už na druhý deň však 
spokojne odfukovalo priamo 
v posteli domácej panej. „Ne-
mám srdce zobudiť ho,“ hore-
kovala naoko nešťastne. A tak 
to ostalo navždy.

Dalton vynikal pokojnou 
povahou. Nevyvolával konf- 
likty, no dobrosrdečný obor 
si vždy spravil podľa svojho 
a potom nasadil svoj odzbro-
jujúci pohľad, ktorým by roz-
topil aj ľadovec.

Keď s mojim budúcim mu-
žom vstúpil do môjho života, 
bola to láska na prvý pohľad. 
Moje pocity ale vôbec nez-
dieľal môj vlastný pes Piťo, 
vtedy sedemročný rozmaz-
naný fagan, ktorý bol zvyk-
nutý byť stredobodom svojho 
vesmíru. Romantické pre-
chádzky prírodou tak končili 
zúrivými krvavými šarvát-

kami. Kým títo dvaja 
štvornohí frajeri boli 
schopní ostať spolu 
sami, prešlo niekoľko 
dlhých mesiacov. 

Dalton bol blázon 
do aportovania, s kry-
cím menom „chodiaci 
žalúdok“. Bez rozmýš-
ľania prehltol zázvor, 
cesnak i kyslú uhorku. 
Keď sme sa na pre-
chádzku vybrali po 
prvýkrát sami dvaja, 
radostne oňuchával 
psov za plotom, až 
kým mu jeden z  pit-
bulov cez mreže zuba-
mi nepoškrabal ňufák. 
Kvôli trom krvavým 
škrabancom som po 
malom meste blúdila 
o hodinu dlhšie, pre-
tože som sa bála, čo povie 
moja, niekedy až prehnane 
citlivá rodina na to, že ich 
štvornohý miláčik má po-
škrabaný nos. 

Daltona miloval každý, kto 
ho poznal. Chlpatý fiškus, 
ktorý hneď vliezol do každej 
mláky či riečky, ktorú zbadal. 
Vyvalil sa na brucho aj v nie-
koľkostupňovej vode a nepre-
mýšľal, či dostane zápal me-
chúra. A vášnivo plával, hoci 
pre ľudí, ktorých mal rád, 
bolo toto jeho hobby doslova 
život ohrozujúce. Pádlovanie 
zadnými nohami totiž vý-
razne flákal, no o  to viac sa 
snažil vo vode vyliezť na chr-
bát svojho milovaného pána. 

Labradora Daltona miloval každý, kto ho poznal

Gymnazisti sa vzdelávajú moderne
Gymnázium na Kukučíno-

vej ulici v Poprade sa úspešne 
zapojilo do výzvy Agentúry 
Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej 
republiky pre štrukturálne 
fondy č. OPV-2012/1.1/08-
-SORO v rámci Operačného 
programu vzdelávanie 2007 
– 2013, Prioritná os1: Refor-
ma systému vzdelávania a od-
bornej prípravy, Opatrenie 
1.1: Premena tradičnej školy 
na modernú a  v  roku 2014 
získalo nenávratný finančný 
príspevok zo štrukturálnych 
fondov EÚ. Maximálna výška 
celkových nákladov projek-
tu predstavuje sumu 250 406 
eur, pričom 95 %  poskytne 
nenávratný finančný príspe-
vok Európsky sociálny fond. 
Gymnázium ako prijímateľ 
zabezpečilo vlastné zdroje fi-
nancovania projektu vo výške 
minimálne 12 520,30 eur. 

Škola vo svojej 60-ročnej 
histórii vždy poskytovala kva-
litné vzdelanie a neustále sa 
modernizuje, o čom svedčí aj 
projekt Vzdelávame moder-
ne, ktorého cieľom je prost- 
redníctvom inovatívnych me-
tód modernizovať vyučovací 
proces, vedúci k    rozvíjaniu 
kompetencií, potrebných 
pre nadväzujúce vzdelávanie 
v systéme  VŠ.

Realizácia projektu prebie-
ha od marca 2014 v niekoľ-
kých fázach, v ktorých učite-

lia gymnázia plnia špecifické 
ciele zamerané na:

Tvorbu učebných textov  
a  materiálov spolu s inováciou 
obsahu vzdelávania vo vyb- 
raných voliteľných predme-
toch v zmysle ŠkVP, vrátane 
implementácie.

Inováciu a zriadenie príro-
dovedných laboratórií a od-
borných učební.

Zvyšovanie kompetencií 
pedagógov pre zavádzanie 
inovatívnych prvkov do pro-
cesu vzdelávania.

Z poskytnutých prostried-
kov a vďaka aktivite a nadše-
niu kvalitných pedagógov sa 
zatiaľ podarilo inovovať a vy-
tvoriť nové učebné osnovy 
a  tematické výchovno-vzde-
lávacie plány 22 predmetov, 
ktoré sú špecifické a charak-
teristické pre vzdelávanie štu-
dentov nášho gymnázia a štu-
denti si ich môžu vyberať ako 
voliteľné predmety v  3. a  4. 
ročníku štvorročného a v 7.a 
8. ročníku osemročného 
gymnaziálneho štúdia. Učite-
lia vytvorili študijné materiály 
pre jednotlivé predmety, v sú-
časnosti prebieha ich revízia 
a finalizácia. Výsledkom budú 
vytvorené brožúrky, ktoré po-
slúžia  ako učebná pomôcka, 
zbierka úloh a učebných tex-
tov. Zároveň prebieha apli-
kácia pripravených textov 
a implementácia inovačných 
prostriedkov do vyučova-

cieho procesu. Vďaka po-
skytnutým finančným prost- 
riedkom modernizujeme 
učebne a laboratóriá, špeciali-
zované na výučbu odborných 
predmetov. Vzdelávanie pe-
dagógov prebieha priebežne 
absolvovaním školení, zame-
raných na didaktické a tech-
nologické možnosti moder-
nizácie a inovácie výučby. 

Výsledkom projektu bu- 
de modernizácia  a zefektív-
nenie vyučovacieho procesu. 
Pedagógom bude umožnené 
vzdelávať v  kvalitných pod-
mienkach, zodpovedajúcich 
modernej škole tretieho ti-
sícročia. Žiaci tak budú mať 
možnosť získať kompetencie 
potrebné pre ich ďalšie vyso-
koškolské štúdium. Veríme, 
že sa nám podarí naplniť ví-
ziu školy, ktorá spočíva vo  
vytváraní podmienok pre 
všestranný rozvoj nadania 
a  talentu žiakov, pre formo-
vanie ich občianskych, mrav-
ných a hodnotových postojov 
v súlade s európskou a národ-
nou tradíciou a modernými 
vyučovacími technológiami 
umožníme efektívne získa-
vanie vedomostí, návykov  
a zručností, garantujúcich 
bezproblémové zvládnu-
tie vysokoškolského štúdia 
doma, či v  zahraničí a  zá-
roveň vytvára pevný základ 
pre celoživotné vzdelávanie 
a sebazdokonaľovanie.

Tradičné ručné zvonenie 
a  tradícia zvonárov na Slo-
vensku boli zapísané do Re-
prezentatívneho zoznamu 
nehmotného kultúrneho de-
dičstva a je snahou, aby tento 
unikátny kultúrny fenomén 
bol súčasťou celosvetového 
zoznamu kultúrneho dedič-
stva UNESCO. Regióny Spiš 
a Gemer patria na Slovensku 
medzi posledné, kde túto tra-
dičnú profesiu vykonávajú ži-
júci zvonári, zvonárky či mladí 
nadšenci. „Na pôde Spišského 
osvetového strediska v Spišskej 
Novej Vsi vznikol jedinečný 
dokument, ktorý sa venuje 
tejto problematike. Dokumen-
tárny film Ručné zvonenie na 
Železnej ceste sa cez filmovú 

kameru, prostredníctvom „oral 
history“, snažil zachytiť príbehy 
zvonárov v obciach Poráč, Štós, 
Gemerská Poloma, Gelnica 
a Smolník. Ako spomína jeden 
z  protagonistov filmu  ...kaž-
dý zvon má svoju dušu a tým 
nás volá k sebe... Stáročia slúži 
v rukách človeka a pre človeka 
ako artefakt jeho duchovného 
a kultúrneho odkazu. Iba sku-
točná ľudská ruka mu dáva ten 
pravý úder, vnímajúc citlivosť 
jeho srdca a rozoznieva ho do 
melódie, ktorú mu určil jeho 
tvorca,“ uviedla Mgr. Monika 
Tkáčová na portáli Spišského 
osvetového strediska.

Premiéra filmu bude 11. 
júna o10. h v kine Mier v Sp. 
Novej Vsi. Vstup voľný.  (red)

 ZAUJÍMAVOSTI
Pozvánky
R. Müller a Fragile

Legendárny koncert Richar- 
da Müllera a vokálnej kapely 
Fragile je na programe dnes 
o 19. h v Dome kultúry v Starej 
Ľubovni. Vstupné 26 €, 
predaj v DK.

Svet vrchov a hôľ
V kaviarni a čajovni U vlka 

v Starom Smokovci pokračuje 
dnes o 18. h podujatie Cesta-
mi slovenského slova. Žofka 
Fridrichová predstaví Svet vr-
chov a hôľ II. Františka Švant-
nera. Vstupné 2 €. V sobotu  
o 18. h bude U vlka filmové 
premietanie festivalu Hory 
a mesto (repríza). Návštevní-
ci uvidia Reel Rock 9 – Yos-
emitské národné povstanie. 
Vstupné 1 €. Rezervácie na 
uvlka@kaviarenacajovnauvl-
ka.sk a t. č. 0908 704 412. 

Spišské divadlo
Program Spišského di-

vadla Sp. Nová Ves - streda 
27. mája o 19. h F. M. Dosto-
jevskij: Biele noci (Štúdio SD, 
vstupné 2 €),  piatok 29. mája 
o 19. h P. O. Hviezdoslav: 
Hájnikova žena (vstupné 5 €), 
nedeľa 31. mája o 16. H M. Žit-
ný: Dlhý, široký a bystrozraký 
– klasická ľudová rozprávka 
trochu inak (vstupné 2 €). 
Fragile v Drevenom kostole

Dreveným artikulárnym 
kostolom v Kežmarku opäť 
zaznejú hlasy Fragile. Sloven-
ská hudobná skupina, zlože-
ná z populárnych osobností, 
tu vystúpi vo štvrtok 28. mája 
o 19. h. Vstupné 12 €. Pred-
predaj MsKS, t.č.052/452 21 
65 a 09084 496 442.

Rendezvous s Norou 
a Erikou

Druhá časť cyklu stretnutí 
s históriou a osobnosťami sa 
v hoteli Hviezdoslav v Kež-
marku uskutoční vo štvrtok 
28. mája o 18. h. Osobnosti, 
ktoré obohatili spoločenský, 
kultúrny a umelecký život 
v meste predstavia spisova-
teľka a historička Dr. Nora 
Baráthová a riaditeľka Mú-
zea Kežmarok Mgr. Erika 
Cintulová.

Premietanie v Kinoklube 
TG

Kinoklub Film Europe bude 
vo štvrtok 28. mája o 19. h 
premietať švédsky dokumen-
tárny film ...ale film je moja 
milenka (do 12 r. nevhodné). 
Vstupné 3 €.

Dobrodružstvo mydlinky
Prvé divadlo mydlových 

bublín vystúpi pre deti v Dome 
kultúry v Poprade v piatok 
29. mája o 18. h. Vstupné 10 
€ dospelý + 1 dieťa zdarma, 
ďalšie dieťa 5 €. Predpre- 
daj MIK, t. č. 052/772 13 94 
a ticketportal.

Priestor
V Elektrárni Tatranskej galé-

rie v Poprade otvoria v piatok 
29. mája o 17. h výstavu Jána 
a Borisa Kudličku Priestor 
– krajina otca, javisko syna. 
Hosťami vernisáže budú Pe-
ter Machajdík a Juraj Kuniak. 
Výstava potrvá do 7. au- 
gusta.
Divadlo mydlových bublín

Jedinečné a unikátne di-
vadlo obrovských mydlových 
bublín vystupuje prvýkrát na 
Slovensku. V Dome kultúry 
vo Svite sa predstaví v sobo-
tu 30. mája o 15. h. Vstupen-
ky na veľkú bul-bul show sú 
v predpredaji v oboch základ-
ných a materských školách 
vo Svite (vstupné 4 €). 

Ručné zvonenie zo Spiša a Gemera 

A  tak to väčšinou skončilo 
hlbokými škrabancami po 
celom tele.

Daltona fascinovali ženy 
a gumičky vo vlasoch. V prí-
tomnosti ženského pohlavia 
sa menil na anglického džentl- 
mena vyberaných spôsobov. 
Telo sa naplo a  chôdza po 
špičkách zabrala aj na naj-
odmeranejšiu fiflenu. No 
len kým v jej vlasoch nezba-
dal gumičku. Tú bol z hlavy 
schopný zubami vyhryznúť za 
pár sekúnd.

Keď ste chceli, aby išiel do-
predu, zásadne začal cúvať. 
Celý deň dokázal striehnuť, 
kým Piťo zabudne na poho-
denú granulku pod linkou, 

aby sa k nej v nestrá-
ženej chvíli prikradol 
a  so slastným výra-
zom v  očiach hneď 
zožral. A hneď sa zasa 
vrátil na gauč, ktorý 
okupoval s takým pô-
vabom, že celá rodina 
už po krátkom čase 
rezignovala a  vzda-
la sa ho odmenou 
za pohľad na slastne 
spiaceho psíka s  dl-
hými labkami, ktorý 
svet okolo nenápadne 
pozoroval spod dl-
hých mihalníc. 

Dalton bol super 
pes, ktorý rád cesto-
val. So strýkom To-
mášom absolvoval 
bežecké prázdniny 
v Nemecku, z ktorých 

sa spamätával dva týždne na 
gauči v Tatrách u babky. Na 
lodi Božena v daždi a nečase 
splavil Baťov kanál a niekoľ-
kokrát vystrašil prenajíma-
teľov plážových domčekov 
v Chorvátsku. Po dlhej ceste 
autom zo Slovenska mal to-
tiž pri preberaní kľúčov od 
prázdninových domov rituál 
„naložiť“ rovno pod nohy vy-
ľakaného rentiéra. 

Apropó –  veľká potreba. 
Dalton bol lord a  nehanbil 
sa uľaviť si na tých najne-
uveriteľnejších miestach. 
Na Hlavnom námestí v Ko-
šiciach uprostred divákov 
slávneho košického mara-
tónu či v  centre Bratislavy, 

v hlúčiku japonských turis-
tov.  Hoci mal od malička 
choré labky, nikdy sa nesťa-
žoval. Nikdy ste ho nepo-
čuli kňučať od bolesti, hoci 
s ňou bojoval po celý život. 
Nikdy neostal na gauči, keď 
mohol ísť von. A  jeho veľ-
kou vášňou bolo hubárčenie. 
Motkali sme sa spolu po lese 
a  keď niečo zaujímavé ob-
javil, spravidla si na hríbik 
s hlbokým vzdychom ľahol. 
Zväčša to nevadilo, pretože 
objavil lokalitu, kde ich na 
jednom mieste rástlo veľa. 
A tak sa z  lesa vracal voňa-
vý ako dubák, hoci rovnako 
znel aj jeho nos, keď si po 
ňom nechal poklopkať. 

Dalton bol osobnosťou, na 
ktorú sa nezabúda. Vliezol 
vám do postele i  do srdca. 
Hoci už takmer nemohol cho-
diť, vždy sa premohol, pripra-
vený ísť na výlet a zažiť ďalšie 
malé veľké dobrodružst- 
vá. Olízať slnkom oťapenú 
vretenicu na chodníku, ne-
chať si pred nosom poletovať 
dlhý jazyk obrovskej žaby, 
či nežne oňuchávať hrôzou 
ochromeného vtáčika, vy-
padnutého z hniezda.

Veselý havko prežil všet- 
kých svojich súrodencov 
i  najlepších kámošov Jimba 
a Arga, no jeho hlasné bum, 
bum, bum chlpatým chvos-
tom vždy, keď sa tešil, alebo 
len ráno zobudil, už nepočuť. 
Spi sladko, chlapček môj.    

Petra Vargová

Nemocnica Poprad, a.s. prevádzkuje novú ambulanciu kli- 
nickej psychológie, ktorú otvorila na základe požiadaviek zo stra-
ny verejnosti. Nachádza sa v pavilóne kožného stacionára na 1. 
poschodí. Ordinačné hodiny sú od 7. do 12. h a od 12.30 do 14. 
h v pondelok a piatok, od 12.30 do 16.30 h v utorok, od 12.30 do 
15.30 h v stredu a od 12.30 do 17.30 h vo štvrtok. Na vyšetrenie je 
možné objednať sa aj telefonicky na t.č. 052/ 7125 389. Na prvé 
vyšetrenie je potrebný výmenný lístok od všeobecného lekára.

Personál ambulancie okrem iného  vykonáva konziliárne 
vyšetrenia pre hospitalizovaných pacientov podľa požiadaviek 
jednotlivých oddelení, odborné psychologické vyšetrenia pacien-
tov (detí, dorastu a dospelých), cielenú aj komplexnú psycho-
diagnostiku so zameraním na kognitívne schopnosti, mentálnu 
úroveň, osobnosť a pod., vývojovú psychologickú diagnostiku 
detí s narušeným vývinom, rôznym druhom zdravotného pos- 
tihnutia alebo ohrozené zdravotným postihnutím, vyšetrenia pre 
žiadateľov a držiteľov zbrojných pasov, individuálnu, rodinnú 
a skupinovú psychoterapiu detí, dorastu a dospelých s využitím 
špeciálnych metód, foriem a prostriedkov, poskytuje krízovú psy-
choterapeutickú intervenciu pri akútnej psychickej dekompenzá-
cii, podporné vedenie rodinným príslušníkom v súvislosti s lieč-
bou chorého, poradenstvo pacientom aj rodinným príslušníkom 
v súvislosti s liečebným režimom, výchovnými prístupmi a pod. 
Ambulancia má v súčasnosti podpísané zmluvy s poisťovňami 
Union a Dôvera. Poistenci VŠZP platia za vyšetrenie priamo pod-
ľa cenníka Nemocnice Poprad.  (sga)

Nemocnica otvorila novú ambulanciu 
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Mesto Vysoké Tatry  minu-
lý týždeň predstavilo niekoľ-
ko noviniek, ktoré pripravilo 
pre občanov  a  návštevníkov 
počas novej letnej turistickej 
sezóny vo Vysokých Tatrách. 
V tomto roku ide už o 10. roč-
ník Tatranského kultúrneho 
leta. V  posledných ro-
koch sa kultúrne a spo-
ločenské akcie sústredili 
v dvoch hlavných turis-
tických centrách v Smo-
kovci a Tatranskej Lom-
nici. „Zásadnou zmenou 
oproti minulým rokom je 
zmena lokality konania 
podujatí. V predchádza-
júcich rokoch sa realizo-
vali programy na terase 
Grandhotela, tento rok sa 
presunú a uvidíme či na-
trvalo do areálu kúpeľov 
Nový Smokovec. Rozhod-
li sme sa pre tento krok na 
základe nevyhovujúcich tech-
nických podmienok. Už 25 
rokov je amfiteáter nefunkčný 
a nemali sme kde usporadú-
vať kultúrne podujatia. Po-
važovali sme organizovanie 
podujatí na terase hotela, ako 
východisko z núdze. Improvi-
zované javisko nebolo prestre-
šené a v prípade zlého počasia 
sa nebolo kam presunúť,“ vy-
svetlil Ján Bendík, vedúci od-
delenia kultúry a športu mes-
ta Vysoké Tatry. Na území 
mesta Vysoké Tatry sa v sú-
časnosti nenachádzal vhodný 
objekt s  prestrešeným  pó-
diom a technickým zázemím 
pre organizovanie akcií. Na 

pomoc mestu prišli Kúpele 
v  Novom Smokovci a  reali- 
zovali výstavbu amfiteát- 
ra. „Kúpele a  kultúra patria 
k  sebe. Naša spoločnosť už 
dlhé roky organizuje rôzne 
podujatia a tento rok sme pris- 
túpili k  spolupráci s mestom 

Vysoké Tatry. Uvažujeme aj 
o  nedeľných koncertoch či 
už dychových alebo komor-
ných, ktoré by spríjemnili po-
byt návštevníkov v  Tatrách. 
V  prípade zlého počasia sa 
kultúrne podujatia presunú 
do kongresového centra, kde 
môžu programy nerušene po-
kračovať,“ uviedol Ing. Jozef 
Vilim, riaditeľ Kúpeľov Nový 
Smokovec. 

Tento rok Tatranské kul-
túrne leto finančne podporila 
Oblastná organizácia ces-
tovného ruchu región Vyso-
ké Tatry, ktorého je mesto 
členom. Finančný  vklad 
oblastnej organizácie podľa 

Jána Bendíka umožní mes-
tu organizovať viac a  zvýšiť 
umeleckú kvalitu kultúrnych 
podujatí. V minulých rokoch 
sa konalo 21 - 31 podujatí, 
tento rok ich bude o 6 viac. 
37 podujatí bude rozdele-
ných na polovicu, časť sa 

bude konať v Tatranskej 
Lomnici a časť v Novom 
Smokovci. Novinkou 
tohtoročného kultúrne-
ho leta bude letné kino. 
Pôjde o premietanie pod 
holým nebom v Lomnici 
pri relax parku Jazierko 
a v Smokovci v amfiteát- 
ri. „Tento rok to bude 
na skúšku, uvidíme, ako 
to návštevníci a  obča-
nia príjmu. Štyri filmy 
premietneme v  Lomnici 
a štyri v Smokovci v me-
siaci august. V Smokovci 
každý augustový piatok 

a  v Lomnici každú sobotu 
o 20 h. Uvidíme, zhodnotíme, 
či letné kino rozšírime, alebo 
zrušíme,“ uviedol Ján Bendík. 
Tatranské kultúrne leto 2015 
prinesie žánrovú pestrosť 
pre všetky vekové kategórie. 
Tento rok prídu účinkujúci 
zo 6  krajín Slovenska, Čes-
ka, Poľska, Maďarska, Ruska 
a exotických Filipín. Otvore-
nie sezóny bude počas dvoch 
dní 13. a 14. júna. V sobotu 
plánujú organizátori otvo-
renie nového amfiteátra 
s hosťom z Českej republiky 
Banjo Band Ivana Mládka, 
na ktorom očakávajú aj ľudí 
z  podhoria, pretože táto 

skupina v Tatrách nikdy ne-
vystupovala. Ďalšou novin-
kou bude zraz historických 
motocyklov Jawa ČZ, ktorí 
pôjdu organizovane z  Nit-
ry do Tatier, ktorá sa bude 
konať už 19. júna. Počas 
leta sú pripravené dva letné 
festivaly 7. ročník festivalu 
mládežníckych orchestrov 
v rámci ktorého sa predstaví 
špičkový spevácky zbor z Fi-
lipín, ktorý patrí v súčasnosti 
k najlepším na svete. Otvá-
rací ceremoniál s kultúrnym 
programom výstupu na Kri-
váň je naplánovaný na 14. 
augusta. Ďalšie podujatie, 
ktoré patrí medzi najnavš- 
tevovanejšie, je Tatranská 
promenáda historických vo-
zidiel, ktoré sa predstavia  
z 8 až 10 krajín Európy 21. au- 
gusta. V poslednú augustovú 
nedeľu je plánovaný záver 
Tatranského kultúrneho leta, 
v rámci ktorého sa uskutoční 
Tatranská národná dražba. 
Ide o charitatívne podujatie 
so zábavným sprievodným 
programom. „Vďaka finanč-
nej podpore z OCR si môžeme 
dovoliť aj drahších spevákov 
a  kapely. V  rámci bežným 
podujatí sa predstaví kapela 
Veslári a na záver kultúrneho 
leta sme pripravili záverečný 
koncert špičkového, domáce-
ho interpréta, ktorý  90 % svo-
jich koncertov odohral v za-
hraničí. Je to naše prekvapenie 
a ako sa povie čerešničku na 
torte,“ s  úsmevom ukončil 
Ján Bendík.   (pks)

Young Film Fest
III. ročník filmového festi-

valu filmovej tvorby študentov 
a nadšencov filmu Yong Film 
Fest je v kaviarni Zlatá brána 
v Starom Smokovci v nedeľu 
31. mája o 15. h. Vstup voľný.

Kráska a zviera
Na bábkovo-činoherné 

predstavenie Kráska a zviera, 
v ktorom vystupujú metrové ja-
vajky, pozýva Mestské kultúr-
ne stredisko v Kežmarku v ne-
deľu 31. mája o 16. h. Vstupné 
na predstavenie Divadla na 
hojdačke zo Žiliny sú 2 €.

Farebný svet detí
V exteriéroch Domu kultúry 

v Poprade sa v pondelok 1. 
júna od 12. do 16. h uskutoč-
nia pod vedením skúsených 
pedagógov zo ZUŠ na Šte-
fánikovej ul. tvorivé dielne na 
tému Farebný svet detí. Vstup 
voľný.

Ženský vtip
Múzeum Kežmarok aj tento 

rok pozýva 1. až 3. júna (pon-
delok – streda) do svojich ex-
pozícií, ktoré sa premenia na 
rozprávku. Po minuloročnej 
úspešnej Čertovskej rozpráv-
ke tento rok v múzeu siahli po 
realistickej slovenskej ľudovej 
rozprávke. Ženský vtip je ve-
selým príbehom chudobného, 
ale chytrého dievčaťa, ktoré si 
svojou múdrosťou, šarmom 
a vtipom získa srdce kráľa. 
Do hradu sa vstupuje od 8. 
h každých 20 minút približ-
ne v 50-členných skupinách. 
Rozprávka trvá 80 minút 
a počas nej prejdete celým 
hradom. Vstupné dospelí 4,50 
€, deti, študenti a dôchodco-
via 3 €, deti MŠ 2 € a deti do 
3 rokov zadarmo. Objednávky 
e-mailom na lektori@kezma-
rok.com.

Jazykový kvet
Finalisti celoštátnej sú-

ťaže Jazykový kvet preds- 
tavia v piatok 5. júna o 18. h 
v Dome kultúry v Poprade di-
vadelné príbehy v anglickom 
a španielskom jazyku. Účinku-
jú žiaci Strednej zdravotníckej 
školy, Gymnázia Kukučínova 
ul. Spojená škola Ul. D. Datar-
ku a ZŠ Francisciho Poprad 
a ZŠ Mierova Svit. Hudobný 
hosť La Speranza. Vstupné 
2 €, predpredaj kníhkupec-
tvo Christiania a MIK, t. č. 
052/772 13 94.

Krojované bábiky 2015
Na Námestí sv. Egídia v Pop- 

rade otvoria v sobotu 6. júna 
o 10. h medzinárodný festivau 
detských folklórnych súbo-
rov Krojované bábiky 2015. 
Vystúpia folklórne skupiny 
Popradčan, Letnička, Ven-
ček, Jánošíček, Goralik, Ma-
guráčik, Lomničanik a hostia 
festivalu.

Liptov v premenách času
V Múzeu liptovskej dedi-

ny v Pribyline otvorili výstavu 
Stredný Liptov v premenách 
času. Mapuje osudu obcí, 
zaplavených počas výstavby 
vodného diela Liptovská Mara. 
Výstava potrvá do 31. augusta.

Výstava detských prác 
V Art club Tatranskej galé-

rie sa v nedeľu 31. mája o 15. 
h uskutoční vernisáž výstavy 
detských prác popradských 
MŠ, ktorá potrvá do 24. júna.

MISS Spiša
V Spišskom divadle v Sp. 

Novej Vsi sa v piatok 12. júna 
o 19. h uskutoční MISS Spi-
ša 2015. O titul bude bojovať 
9 finalistiek, večer moderuje 
Michal Hudák.

Svet rozprávky a hudby
Detičky a ich rodičia môžu 

spoločne osláviť Deň detí 
v sobotu 30. mája aj v hoteli 
Panorama Resort. Pripravený 
je pre nich fascinujúci svet 
rozprávky a  hudby. Od 14. 
h si malí diváci užijú interak-
tívne divadelné predstavenie 
Dorotky z  Fidorkova spolu 
s jej kamarátmi a čaká ich aj 
ďalšia zábava. Rodičia si vy-
chutnajú voľný čas na letnej 
terase pri grilovaných špecia-
litách a od 17. h sa môžu tešiť 
na rockové zoskupenie Sliač-
ske Mokváne.

Príde i kúzelník
V parku na Námestí Majst- 

ra Pavla v Levoči začne prog- 
ram Deň detí v nedeľu o 13. h. 
Vystúpi kúzelník Wolf, Mar-
tin Harich, pesničkové di-
vadlo Smejko a Tanculienka. 
Bude tu kino Včielka Mája, 
vyhodnotenie súťaže Kráľ či-
tateľov, živá ZOO, záchranné 
zložky, rozprávkový vláčik, 
tvorivé dielne, nafukovacie 
trampolíny, rodeo býk, maľo-
vanie na tvár a ď.

Víkend detskej zábavy
OC Madaras v  Sp. Novej 

Vsi pozýva malých i veľkých 
na podujatie Jeden víkend 
detskej zábavy nestačí... 30. 
a 31. mája. Bližší program na 
www.ocmadaras.sk.

Deň detí a športu
V  Štrbe oslávia Medzi- 

národný deň detí 31. mája 
a bude spojený so športovým 
dňom. V rámci neho sa usku-
toční aj bežecká štafeta 100 
x 1 000 metrov.

Krst poníka 
a ďalšie atrakcie

Interaktívne rozprávky, 
detské workshopy, maľova-
nie na asfalt, detská televízia, 
ukážky práce hasičov i zách- 
ranárov, krst poníka s Elenou 
Vacvalovou, súťaž v  jedení 
pudingu a skoku vo vreci, vy-
stúpenie FS z Batizoviec i he-
ligonkárov, detská diskotéka 
a  žrebovanie tomboly –  to 
všetko ponúka program Dňa 
detí v hoteli Hubert v Gerla-
chove v nedeľu 31. mája od 
10. h.

Deň detí v Kika
Program ku Dňu detí prip- 

ravilo v nedeľu 31. mája od 
10. do 18. h  nákupné cent- 
rum Kika v Poprad. Návštev-
níkov čaká cvičenie na tram-
polínach jamping fit, skákací 
hrad, tvorivé dielne a ochut-
návky, motokárová dráha, 
maľovanie na tvár a  mno-
ho iných aktivít a súťaží pre 
deti, mamy i oteckov. Súťažiť 
sa bude aj o vstupenky alebo 
pobyt pre 2 osoby na tri dni 
do AquaCity Poprad.

Tvorivé dielne k MDD
Ateliér malého umelca 

je názov tvorivých dielni 
k  MDD, ktoré pre rodiny 
s deťmi organizuje Tatranská 
galéria v Poprade v pondelok 
1. júna. Téma: Geometria je 
krásna - posledný deň otvo-
rená zaujímavá expozícia,  
Priestor – krajina otca, javis-
ko syna (krajinomaľba, auto-
portrét, moja krajina).

Detský deň
Detský deň a  otvorenie 

kultúrneho leta bude na pešej 
zóne, v parku pri pošte v Sta-
rej Ľubovni v nedeľu 31. mája 
od 14. h. Podujatie pre deti 
pri príležitosti MDD ponúk-
ne bohatý kultúrny program.

Festival Viva Italia už ne-
odmysliteľne patrí na mapu 
najvýznamnejších letných 
podujatí v regióne. V komor-
nom prostredí začne tohto 
roku v utorok, 16. júna, ver-
nisážou v  Tatranskej galérii 
v Poprade, aby sa naplno roz-
behol na ďalších päť dní. 

700 m2 eno-gastronomic-
kých stanov so špecialitami 
z  talianskych regiónov Pie-
monte, Toskánsko, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia či Emi-
lia Romagna, výstava foto-
grafií Talianskeho fotografic-
kého archívu –  Pohľady na 
Taliansko, kinofestival Ret- 
rospektíva Paola Sorrentina, 
medzinárodne úspešného re-
žiséra, ktorý získal Oscara za 
najlepší zahraničný film Veľ-
ká nádhera, v Tatranskej galé-
rii, preteky modelárskych áut 
RC Rally Grand Prix Viva Ita-
lia v rámci Popradského mo-
delárskeho dňa, výstava naj-
novších auto hitov Fiat a Alfa 
Romeo 4C coupé, taliansky 
pokus o zápis do Guinesso-
vej knihy rekordov či Miss 

Deň detí
Dokončenie z 1. strany

REGIÓN

Festival Viva Italia potrvá šesť dní Pozvánky

Tatranské kultúrne leto odštartuje už 13. júna

Italia. Tohtoročný program 
je naozaj bohatý a  na svoje 
si okrem milovníkov vína, 
jedla, krásnych žien a tátošov 
pod kapotou prídu i milovní-
ci hudobného umenia. Večer 
na Námestí sv. Egídia vystúpi 
taliansky akustický gitarista 
Pietro Nobile, revival kvinteto 
Modale Group a pripravený 
je i koncert skupiny Zucchero 
Celebration Band. 

„Je toho oveľa viac. Prog- 
ram stále kreujeme, no už 
dnes môžem sľúbiť niekoľko 
mobilných street koncertov 
a  dve tanečné party, house 
music v Humne v Tatranskej 
Lomnici a  VIP disco party 
v Tatranskej galérii s  talian-
skymi dídžejmi. Je nám cťou, 
že sa počas festivalu sa v Pop- 
rade uskutoční aj zasadnutie 
predsedníctva Taliansko-slo-
venskej obchodnej komory či 
napríklad degustačný večer 
EXPO 2015 Miláno. Vďaka 
spolupráci s G2 bike & coffee 
Pod lesom je jednou zo sprie-
vodných akcií aj premietanie 
baristických majstrovstiev sve-

ta 2015,“ vysvetľuje podpred-
seda združenia Pre mesto, 
ktoré festival organizuje, Fa-
bio Bortolini. 

Po prvýkrát bude súčasťou 
festivalu aj aktuálne dianie 
na európskej politickej scéne. 
Pre študentov a verejnosť je 
určené fórum na tému Ohro-
zenie mieru v Európe, na kto-
rom známy politológ Grigorij 
Mesežnikov s ďalšími hosťa-
mi prediskutuje aktuálnu si-
tuáciu na Ukrajine a jej dosah 
na ekonomickú situáciu na 
Slovensku, v Taliansku a os-
tatných krajinách EÚ. 

Pre zástupcov samospráv, 
malých a  stredných podni-
kateľov, študentov a verejnosť 
je pripravený súbor veľmi 
zaujímavých workshopov 
Wigwam World Circuit so 
štyrmi hlavnými témami: Wi-
gwam ako impulz pre rozvoj 
trvalo-udržateľnej lokálnej 
ekonomiky a  lokálneho ces-
tovného ruchu, Wigwam 
lokálne komunity - vytvára-
nie krátkych poľnohospo-
dárskych reťazcov, územný 

marketing a vytvorenie regi-
onálnej značky miestnej pro-
dukcie, Wigwam Geotermia 
-  využívanie obnoviteľných 
zdrojov energií s  nulovými 
nákladmi a Wigwam a novin-
ky v EÚ - vytváranie podnika-
teľských sietí. 

„Tohto roku očakávame 
viac talianskych návštevní-
kov i novinárov a som rád, že 
sa nám podarilo nadviazať 
spoluprácu aj s  mládežníc-
kym parlamentom. Snažili 
sme sa ponúknuť originálny 
a kvalitný program verejnosť 
čaká aj niekoľko prekvapení, 
o  ktorých už čoskoro bude-
me informovať,“ usmieva sa  
F. Bortolini. 

Kľúčovým partnerom festi-
val je tohto roku mesto Pop- 
rad, bez podpory ktorého by 
festival nemal súčasnú po-
dobu. V rámci regionálneho 
partnerstva sa po prvýkrát 
spojili susedné mestá ako 
hostitelia viacerých poduja-
tí. Mesto Levoča usporiada 
v stredu 17. júna v mestskom 
divadle koncert Pietra Nobile 
a Mesto Vysoké Tatry, 18. jú- 
na v Kúpeľoch Nový Smoko-
vec koncert skupiny Modale 
Group. 

Záštitu nad festivalom Viva 
Italia prevzala Taliansko-
-slovenská obchodná komo-
ra a  Veľvyslanectvo Talian-
skej republiky. Je súčasťou 
programu Dolce Vitaj, júno-
vého talianskeho festivalu na 
Slovensku. 

Viac informácií na www.
premesto.sk a www.vivaitalia.
sk.  (pva, snímky archív 

redakcie)
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Pozvánky

Deň detí v stredovekom vojenskom tábore v Starej Ľubov-
ni sa uskutoční v nedeľu 7. júna. Zábavné podujatie pre deti 
a rodičov tu bude od 14. do 18. h. Účinkovať bude i Dorotka 
z Fidorkova.

Radošinci: Sláva
Radošinské naivné divadlo 

s najnovším predstavením 
Sláva vystúpi začiatkom 
júna pod Tatrami. Dobovú 
hru, ktorá podáva javiskovú 
správu o ceste za slávou 
svetového komika, uvidia 
diváci najskôr v Dome kul-
túry v Poprade v ponde-
lok 8. júna o 19. h a v sta- 
roľubovnianskom DK vystú-
pia Radošinci v utorok 10. 
júna o 19. h (na obe pred-
stavenia vstupné 13 €). Vo 
štvrtok 11: júna uvidia priaz-
nivci thálie hru Sláva v DK vo 
Svite. 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.

Absolventské projekty
Aj tento rok pracovali ab-

solventi I. a II. stupňa výt- 
varného odboru ZUŠ zo 
Spojenej školy na Letnej ulici 
v Poprade na svojom absol-
ventskom projekte a pripra-
vili výstavu Absolventské 
projekty. Návštevníkom po-
núka výber z toho, čo počas 
školského roka v rámci svo-
jej individuálnej projektovej 
témy vytvoril každý z nich. Vo 
foyeri Domu kultúry Poprad 
ju môžu vidieť do 5. júna od 
9. do 15.30 h.

Okresný úrad Kežmarok zriadil svoje pra-
covisko v Spišskej Starej Vsi. Zabezpečovať 
bude činnosti štátnej správy na úseku živ-
nostenského podnikania (agenda jednotného 
kontaktného miesta, poskytovanie výpisov 
z Obchodného registra a účtovnej závierky). 
Z  ďalšej činnosti to bude overovanie listín 
a podpisov podateľní okresného úradu a ka-
tastrálneho odboru, poskytovanie informá-

cii k  jednotnému kontraktačnému systému.
Pracovisko Okresného úradu Kežmarok je 

na Štúrovej ulici v Spišskej Starej Vsi a  jeho 
územný obvod tvoria obve Červený Kláštor, 
Havka, Jezersko, Lechnica, Majere, Malá Fran-
ková, Matiašovce, Osturňa, Reľov, Spišská Stará 
Ves, Spišské Hanušovce, Veľká Franková a Zá-
lesie. Občania si tu môžu svoje záležitosti vyba-
viť vždy v utorok od 8. do 14. h.

Štátna správa bližšie k občanom

Jedna vec je však športová 
činnosť a druhá zasa spolo-
čenské možnosti pre rodi-
čov na materskej dovolenke. 
„Teraz máme skupinu, kde 
je osem žien a  jeden otec-
ko. Aj dnes prišiel na oslavu 
sám, bez manželky, lebo tu 
má kamošky. Aj keď žena 
nemôže plávať, príde si sem 
dať aspoň kávu - má tu svo-
ju partičku,“ povedala Betty, 
ktorú naháňam po aquapar-
ku, pretože sa s  ňou každý 
chce porozprávať.  Trojme-
sačné dieťa má jednoducho 
k vode blízko. Ak je zdravé 
a nič mu nechýba, plávanie 
mu pomáha získavať hy-
gienické návyky, otužovať, 
vytvárať telesnú a  psychic-
kú pohodu a  prináša pocit 

sebauspokojenia. No aj deti 
s rôznymi problémami, kto-
ré chodia na rehabilitácie, 
či cvičia Vojtovu metódu, 
robia vďaka plávaniu veľ-
ké pokroky. Ich motorika 
sa rýchlo zlepšuje. „Chodia 
k  nám aj deti s  Downových 
syndrómom. Jakub, ktorému 
sa mama veľmi obetavo ve-
novala, k nám chodil päť ro-
kov a aj vďaka tomu zvládol 
škôlku i školu pre zdravé deti. 
Na stretnutiach s rovesníkmi 
s  rovnakým problémom je 
vždy za hviezdu,“ objasnil 
M. Gordiak spoza narode-
ninovej torty s  obrovskými 
prskavkami. 

Do Hippo klubu chodia 
ženy z  okruhu 100 km od 
Popradu. Mamičky napr. 
z Dobšinej, Prešova či Košíc, 

veľa ich chodí z Liptovského 
Mikuláša, Starej Ľubovne. Až 
50 percent žien k nim dochá-
dza z iných miest. „Z rozprá-
vania našich mamičiek vieme, 
že pre mnohé ich kamarátky 
je jednoduchšie ísť do nákup-
ného centra a  dať dieťa do 
detského kútika, ako dvakrát 
týždenne stráviť zmyslupl-
ne dopoludnie v aquaparku. 
Najväčším problémom súčas-
nosti je lenivosť a pohodlnosť. 
Nie peniaze.  A rodičia, ktorí 
navštevujú naše kurzy, si po-
chvaľujú aj spoločenskú strán-
ku. Veľa mamičiek a oteckov, 
aj po skončení aktívneho plá-
vania u nás, k nám v náš pre-
vádzkový deň príde na kávu 
a podobne. Jednoducho si na 
nás zvykli a  my ich máme 
všetkých radi.“

Dokončenie z 1. strany

manželmi Betty a Mirom 
Gordiakovcami

Z rozprávky do rozprávky v Nesville Parku
V závere minulého týždňa 

sa konalo vydarené podujatie 
pre návštevníkov Nestville 
Parku v Hniezdnom. Rozp- 
rávkové podujatie pritiahlo 
nielen detských divákov, ale 
i tí skôr narodení sa mali na 
čo pozerať. Množstvo ľudí 
zaplnilo areál spoločnosti 
Nestville, kde na nich čakal 
bohatý program plný hier 
a  zábavy. „Nestville Park 
každoročne pripravuje za-
ujímavý program pre ľudí 
a  návštevníkov tohto regió-
nu. Práve dnešné rozprávky 
sú určené pre najmenších, 
ktorí nám v  programovej 
ponuke chýbali. Preto sme 
do celej skladačky programu 
v  Nestville Parku oslovili aj 
najmenšiu klientelu. Počas 
dvoch dní, 21. a  22. mája, 
sme pripravili podujatia pre 
školy, sobota a  nedeľa pat-
rila rodinám s  deťmi. Prip- 
ravili sme pre ne Rozprávko-
vo,“ uviedol František Stre-
la, manažér Nestville Parku 
(dole v strede). 

Nestville Park sa premenil 
na čarovnú rozprávku, plnú 
prekvapení a  deti sa počas 
rozprávkového víkendu pre-
súvali z rozprávky do rozp- 
rávky. Hneď pri vstupe na 
nich čakali dvaja nerozluční 

priatelia Maťko a Kubko, kto-
rí deti odprevadili do zvoni-
ce, kde sa rozprávka zazvo-
nením zvonca nie skončila, 
ale začala. Krásna princezná 
sprevádzala deti, rodičov 
a  návštevníkov celým areá-
lom. Dostali sa do kováčskej 
dielne, kde im kováč, ukázal 
čo všetko sa v dielni robilo. 
Deti tu stretli aj vlka, ktorý si 
prišiel dať ukuť tenší hlások, 
ale aj čerta, ktorému kováč 
vytrhol boľavý zub. V  deb-
nárskej dielni zasa debnár 
deťom ukázal, ako sa robia 
sudy a  deti hľadali ukrytý 
rozprávkový poklad. Malí 
návštevníci prešli expozí-
ciou poľnohospodárstva, 
sýpkou, stodolou a pristavi-
li sa v miestnej ZOO, ktorá 
je súčasťou areálu Nestville 
Parku, kde videli tradičné 
domáce zvieratká. Po roz-
právkovej ceste na deti čaka-
lo malé občerstvenie a diva-
delné predstavenie rozpráv-
ky v  podaní amatérskych 
hercov divadla Ramagu zo 
Spišskej Starej Vsi. „Putova-
nie z rozprávky do rozprávky 
sme samozrejme prispôsobili 
Nestville Parku, aby nám prá-
ve v historickej časti všetko do 
seba zapadalo a  aby dávala 
zmysel aj historická a náučná 

časť, s  dôrazom na malého 
diváka, aby si odniesol nielen 
ponaučenie, ale aj aby sa deti 
zabavili,“ zdôraznil Franti-
šek Strela. 

Vo štvrtok a  piatok bol 
rozprávkový Nestville Park 
určený pre deti materských 
a základných škôl. Riaditelia 
a učitelia škôl si objednávali 
vstupy vopred v rámci výle-
tov, ktoré sa v  tomto čase v 
školách konajú. „Žiaci si to 
pochvaľovali, pretože zažili 
nielen jednu rozprávku, ale 
hneď niekoľko a ešte sa aj nie-
čomu priučili. Na základe pri-
hlásených zájazdov sa nám 
ukázal nový, veľmi úspešný 
projekt. Už teraz viem pove-
dať, že v ňom budeme pokra-
čovať, pretože boli vynikajúce 
ohlasy,“ zhodnotil manažér 
parku. 

Najbližším a  najväčším 
podujatím, okrem expozí-
cie, ktorá je otvorená denne, 
bude Nestville Open Day 
2015 už 26. a 27. júna. Novin-
kou tohto ročníka je zorgani-
zovanie dvoch festivalových 
dní, ktoré budú určené pre 
všetky vekové kategórie, ne-
vynímajúc deti a dôchodcov. 
Sprevádzaný bude vystúpe-
niami známych slovenských 
umelcov a skupín. Návštev-

níkov čaká zaujímavý kultúr-
ny program pre deti a dospe-
lých, množstvo súťaží, detské 
atrakcie a medzinárodná sú-
ťaž silákov – Nestville Strong 
Man 2015. Okrem toho, pre-
hliadky expozície sú v tento 
deň zdarma. 

Nestville Park je bránou 
k  spoznaniu jedného z  naj-

malebnejších kútov Sloven-
ska v  podobe unikátnej ex-
pozície tradičných ľudových 
remesiel a  liehovarníctva.  
„Vždy sa pokúšame návštev-
níkov niečím prekvapiť a ani 
tento rok nebude výnimkou. 
Verím, že sa nám to podarí,“ 
ukončil František Strela. 

(pks)

Hrad a skanzen deťom
Vstúpte s  nami do rozp- 

rávky –  pozýva Ľubovnian-
sky hrad. Od 1. do 5. júna 
bude na hrade a v skanzene 

pre žiakov základných škôl 
celodenný zábavno-edukač-
ný program. Vstupné 3 €. 

V stredovekom tábore

Na popradskej stanici sa 
16. mája stretlo 66 seniorov, 
členov Jednoty dôchodcov 
na Slovensku, aby ich rýchlik 
dopravil do Bratislavy. Hlav-
ným cieľom bolo zúčastniť 
sa divadelného predstavenia 
Nevesta hôľ v Slovenskom 
národnom divadle. Nemôže 
byť vlastencom ten, kto as-
poň raz nenavštívi sloven-
ský, vrcholný stánok národ-
nej kultúry. Pri jeho prehliad-
ke nás sprevádzala Izabela 
Pažítková, popradská rodáč-
ka a boli sme očarení jeho 
majestátnosťou, krásou, ale 
i celým dôstojným areálom, 
zodpovedajúcim úrovni hlav-
ného mesta. Pocítili sme 
vďaku k tým, ktorí ju zachrá-
nili a pomohli dokončiť. 

Divadelné predstavenie 
zanechalo v každom z nás 
zvláštny pocit. Niektorí dô-
chodcovia boli nadšení z 
hereckých výkonov vynika-
júcich hercov, iných zaujala 
viac scéna či obsah hry, kto-
rý nútil človeka k zamysleniu. 
Každý si odnášal so sebou 
silné dojmy, ale aj vďačnosť 
za bezplatné cestovanie 
i ústretovosť pracovníkov 
SND. Vrátili sme sa unavení, 
ale veľmi šťastní z toho, čo 
nám bolo umožnené. 

Anna Gordiaková

Nevšedný

výlet 

seniorov
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Súťažná prehliadka spevác-
kych skupín Holose, holose, 
ktorá sa uskutoční v  Kul-
túrnom dome v  Kamienke 
v  sobotu 30. mája o  15. h, 
otvorí program jubilejného 
festivalu. Prihlásených je 17 
speváckych skupín z Prešov-
ského a Košického kraja. Ďal-
ší sobotňajší program bude 
pokračovať v amfiteátri Dub-
ne a je venovaný hosťujúcim 
kolektívom – Hosť do domu, 
Boh do domu o  18. h  a  ne-
skôr kolektívom a  sólistom 
z  ľubovnianskeho regiónu 
- Vitajte v Kamienke o 20. h. 
Vystúpia v nich domáce folk- 
lórne súbory Barvinok a Ra-
dosť, hosťujúci FS Materin-

ka z Ukrajiny, ľudová hudba 
zo Srbska, známa speváčka 
Mária Mačošková z Prešova 
a Natália Sikorjaková z Litma-
novej, FS Ľubovňan zo Starej 
Ľubovne, folklórne skupiny 
Kečera z Jakubian, Udolčan-
ka z Udola a spevácke skupi-
ny Šambrinci zo Šambrona, 
Vorodaj z  Veľkého Lipníka, 
Slovinka zo Sloviniek, Jalinka 
a Studenočka z Olšavice, Ja-
vorina z Torysiek, Kyčara zo 
Sniny, Dubrava zo Zubného, 
Voľanka z  Volice, Havran-
čatá z Ľutiny, Prešovské ne-
vesty z Prešova, Poľana z Ko-
šíc, Tarnavčan z Tarnavy nad 
Laborcom a  Bučina z  Pače. 
Ľudová zábava v priestoroch 

Červený Kláštor po roku 
opäť ožije piesňami a  tan-
com. Pod záštitou predse-
du vlády SR Róberta Fica 
a   predsedu Prešovského 

samosprávneho kraja Petra 
Chudíka sa tu 20. – 21. júna 
uskutočnia XXXIX. ZA-
MARURSKÉ FOLKLÓRNE 
SLÁVNOSTI. 

Jubilejný festival v Kamienke
Ostatný májový víkend bude v  Kamienke patriť kultúre 
Rusínov a Ukrajincov. Uskutoční sa tu tradičný, 50. ročník 
Festivalu folklóru Rusínov-Ukrajincov Slovenska. Progra-
my uvidia diváci v novo zrekonštruovanom amfiteátri Dub-
ne, ktorý by mal byť dominantou nielen tohto festivalu, ale 
celého okresu Stará Ľubovňa. 

kultúrneho domu zavŕši prvý 
deň festivalu.

Súčasťou nedeľňajšieho 
programu bude aj gréckoka-
tolícka sv. liturgia v Chráme 
sv. Petra a Pavla o 10. h, tak-
tiež pietny akt pri pamätníku 
padlých a krojovaný sprievod 
obcou na pravé poludnie. Zá-
verečnou bodkou Festivalu 
folklóru Rusínov-Ukrajincov 
bude galaprogram s názvom 

Barvinková Kamienka od 13. h  
v amfiteátri Dubne, v ktorom 
vystúpia Poddukelský ume-
lecký ľudový súbor z  Prešo-
va, FS Materinka z Ukrajiny, 
Orchester národných inštru-
mentov Suvenír a Súbor ná-
rodných piesní Charašucha 
z  Bieloruska, ľudová hudba 
zo Srbska, FS Karpaťanin 
z Prešova, FS Ľubovňan, só-
listka Mária Mačošková a ko-

lektívy Barvinok a  Radosť. 
Súčasťou festivalu bude 

aj výstava fotografií a plagá-
tov z päťdesiatročnej histórie 
festivalu. Nebude chýbať ani 
slávnostné otvorenie zrekon-
štruovaného amfiteátra a ďal-
šie atrakcie. Jubilejný, 50. fes-
tivalový ročník sa koná pod 
záštitou predsedu vlády SR 
Róberta Fica. 

Ing. Martin Karaš

Stretnutie pod Troma korunami
V sobotu od 10. h pod náz- 

vom Zakliata krása otvoria trh 
ľudových remesiel. Od 11.30 
h  sa v  amfiteátri uskutoční 
tanečný workshop s  výuč- 
bou rómskych tancov za 
účasti RFS Ľoli roklica z Veľ-
kej Lomnice. Tradičný splav 
účinkujúcich na pltiach s pri-
vítaním v  prístavisku pod 
lipami Na vlnách Dunajca 
začne o 13. h  s vystúpením 
FS Maguranka zo Sp. Starej 
Vsi. Otvárací program ZFS 
Stretnutie pod Troma koru-
nami je plánovaný o  13.30 
h. Predstavia sa v  ňom FS 
Maguranka Sp. Stará Ves, 
Vrchovina St.  Ľubovňa, 
Čačina Sp. Nová Ves, Šari-

šan Prešov, Łemkowski Ze-
spół Pieśni i Tańca Kyczera 
Legnica, Poľsko a FS Pinia-
va Ukmerge, Litva. O 16. h 
diváci uvidia predstavenie 
divadlo Romathan z  Košíc, 
o 18. h koncert známej hu-
dobnej skupiny Heľenine oči 
a o 20.30 h bude koncertovať 
pražská skupina Brouci. 

V  nedeľu 21. júna o  9. 
h sa uskutoční v Kostole sv. 
Antona   Pustovníka v Kláš-
tore Kartuziánov sv. omša. 
Trh remesiel otvoria o 10. h  
a o 10.30 h v amfiteátri prog- 
ram domácich súborov, pre-
zentujúcich jednotlivé obce 
Zamaguria (DFS Furmanček 
a FS Frankovčan Malá Fran-

ková, DFS Osturňáčik a FSk 
Osturňanka Osturňa, DFS 
Kutníček Sp. Hanušovce, 
DFS Pieniny, DFS Rovinka 
a FS Maguranka Sp. Stará Ves. 
Tanečný workshop s  výuč- 
bou zamagurských tancov 
s  ĽH Muzička Bratislava 
a lektorom Vladom Michal-
kom začne o 12. h.

Pieniny, Pieniny  -  záve-
rečný program 39. ročníka 
ZFS otvoria o 14. h a účin-
kovať v ňom budú folklórne 
súbory Osturňáčik Osturňa, 
Zemplín Michalovce, Že-
leziar Košice, ĽH Muzička 
Bratislava a Łemkowski  Ze-
spół Pieśni i Tańca Kyczera 
Legnica z Poľska.         (pkr)

S bohorovnou márnomy-
seľnosťou som často tvrdil, 
že ma v mojom pokročilom 
veku už nemôže nič prekva-
piť. OMYL! Prekvapenia vždy 
boli, sú a aj budú!

Už pri vzniku sveta Stvo-
riteľ (podľa Jeanna Effela) 
prekvapil Satana, keď zho-
tovil prototyp muža a ženy – 
Adama a Evy. Zbor anjelikov 
vtedy spieval: „Milujte sa a 
množte sa, učte sa násobil-
ku!“ Porovnajme si dávne 
veky so súčasnosťou. 

Na Deň Rómov navštívil 
pán prezident rómske osady. 
Na tom nie je nič prekvapivé, 
veď je predstaviteľom všet-
kých občanov SR. Neveriacky 
som si pretieral oči nad sprá-
vou z tlače, keď výkonná ria-
diteľka nemenovaného pop- 
radského podniku informova-
la pána prezidenta, že v ich 
firme sa učia Rómovia čítať 
a písať!

Nuž, toto ma posadilo na 
zadok!

Existuje niekde v Európe 
či vo svete zamestnávateľ, 
ktorý učí svojich zamestnan-
cov čítať a písať?! Ako vidno, 
existuje! Ale len na „rasistic-
kom“ Slovensku...

A čo potom, keď sa na-
miesto troch krížikov naučia 
Rómovia podpísať si výpla-
tu? Dostanú certifikát z EÚ o 
absolvovaní prvej triedy zák-
ladnej školy a ako odmenu – 
firemný finančný príspevok?

Rok 2015 od narodenia Bo-
žieho Syna dali Rómovia po 
mnohých svetelných rokoch 
Zboru anjelikov svoju odpo-
veď: „Milujeme, množíme sa, 
sú to naše šťastia chvíľky! V 
nich stúpame na nebesá, aj 
bez malej násobilky!“ 

Ladislav Bednár, 
Neróm z Kežmarku

Padol som

na zadok!

Novým náčelníkom Mestskej 
polície (MsP) v  Kežmarku sa stal 
45-ročný JUDr. Jozef Marhefka, 
plk. v. v., ktorý bol uplynulých  päť 
rokov riaditeľom Okresného riadi-
teľstva Policajného zboru Kežma-
rok a v radoch Ministerstva vnútra 
SR slúžil 27 rokov.  Na základe už 
vtedy dobre fungujúcej spolupráce 
s  mestskou políciou vedel, v  čom 
spočíva práca mestskej polície a ve-
del,  kde má pozitívne stránky, ale 
aj  rezervy. Medzi  hlavné činnosti 
MsP  patrí ochrana verejného po-
riadku, zabezpečovanie bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky v ka-
tastrálnom území mesta a riešenie 
s tým súvisiacich priestupkov, pre-
vádzka pultu centralizovanej ochra-
ny, vybavovanie podnetov a hlásení 
občanov, pomoc občanom pri stra-
tách a nálezoch vecí, odchyt zatúla-
ných psíkov, poradenská a  fyzická 
pomoc občanom a  návštevníkom 
mesta v rôznych situáciách. „Prijal 
som post náčelníka s istou víziou, ve-
rím, že sa mi ju postupnými krokmi 
podarí naplniť. Skvalitniť a zlepšiť sa 
dá každá činnosť a  na každom  pra-
covisku. Hlavnou funkciou MsP je 
okrem iných činností zabezpečovať 
verejný poriadok, bezpečnosť a ply-
nulosť cestnej premávky v katastrál-
nom území mesta  tak, aby sa ľudia 
v meste cítili bezpečne,“ uviedol Jo-
zef Marhefka. 

Prvoradé bude podľa náčelní-
ka zabezpečiť dva bicykle, ktoré 
sú vo väčšine miest samozrejmos-

ťou. Cyklistické  hliadky mestskej 
polície sa dokážu presúvať rých-
lejšie ako pešie hliadky aj na mies-
ta, kde sa motorovým vozidlom 
prejsť nedá, alebo kde  je pohyb 
motorovým vozidlom obmedze-
ný. V  súčasnosti Mestský úrad 
v Kežmarku ponúka prácu v mest- 
skej polícií na obsadenie  pracov-
ného miesta, ktoré je však špe-
cifické. Mestskí policajti hľadajú 
skúseného psovoda. „Od budúceho 
roku počítame so služobným psom. 
V meste máme viacero problema-
tických lokalít a pes je veľmi dob-
rým prostriedkom na potlačenie 
negatívnych foriem správania sa,“ 
konštatoval Jozef Marhefka. Medzi 
problematické lokality mesta patria 
hlavne okolie nákupných centier, 
železničnej a autobusovej stanice, 
kde v Kežmarku evidujú zvýšené 
počty priestupkov, páchaných pre-
važne sociálne vylúčenými oso-
bami, ale i ľuďmi pod vplyvom al-
koholických nápojov a omamných 
látok . „V meste žijú väčšinou slušní 
ľudia, ale zaznamenávame prob-
lémy s občanmi, ktorí prichádzajú 
do Kežmarku z iných miest a obcí. 
Bezdomovcov, ktorých máme zma-
povaných, je v meste viac ako 50. 
Občania sa na nich sťažujú a pohor-
šujú sa. Sloboda pohybu a pobytu 
týchto osôb je ale zaručená ústavou. 
Zasahovať  môžeme až pri porušení 
zákona. Opatrenia robíme aj vtedy, 
keď vážnym spôsobom narúšajú ve-
rejný poriadok,“ objasnil náčelník. 

Momentálne činnosť mestskej 
polície zabezpečujú náčelník, zá-
stupca, operační dôstojníci a prí-
slušníci MsP v  hliadkovej služ-

be. „Zmena bude spočívať hlavne 
v systéme organizácie práce. Našou 
prioritou je do systému zapojiť aj 
občiansku verejnosť formou občian-

skych alebo susedských hliadok,“ 
dodal Marhefka. Ďalšou oblasťou, 
v ktorej vidí  nový náčelník rezer-
vy, je práca s  deťmi a  mládežou. 
Od septembra pre ne pripravujú 
dva projekty, zamerané na vý-
chovu a vzdelávanie. „Na základe 
spolupráce s riaditeľmi základných 
a stredných škôl to považujeme za 
dôležitý krok. Našou snahou je pú-
tavou a pre deti a mládež atraktív-
nou formou sprístupniť informácie, 
ktoré sa týkajú prevencie pred po-
žívaním drog a  iných návykových 
látok, aby sme ich možno aj prost- 
redníctvom známych osobností po-
učili o vplyve nielen na nich, ale i na 
ich okolie,“ objasnil náčelník MSP. 
Druhý projekt plánujú zamerať na 
menšie deti a  žiakov základných 
škôl. V súčasnosti v mestskej polí-
cii pracuje päť  mestských  policaj-
tov, ktorí dosiahli vysoké technic-
ké stupne v  bojových umeniach. 
Niektorí z nich absolvovali aj tré-
nerské skúšky a  na základe toho 
pripravujeme krúžok sebaobrany. 
„Projekt bude určený pre najviac 
zraniteľné menšie deti alebo tie, 
ktoré sú  pohybovo možno aj menej 
zdatné a majú problém napríklad 
so šikanovaním, alebo inými pre-
javmi násilia, páchanom na nich. 
Prostredníctvom kurzu majú mož-
nosť naučiť sa brániť, alebo vedieť 

reagovať na nepríjemné životné  si-
tuácie. V rámci preventívnych akti-
vít chceme tiež používať služobného 
psa pri práci s deťmi a  dôchodcami, 
v rámci rôznych ukážok kynologickej 
práce. Dôležitá je prevencia, kto-
rá nemusí byť  finančne ani časovo 
náročná a má veľmi dobré výsledky 
s  výborným výsledným efektom,“ 
uviedol Jozef Marhefka. 

Dôležitou  a  nepretržitou čin-
nosťou MsP  je pult centralizovanej 
ochrany, ktorý obsluhuje  mestská 
polícia. Mestskí policajti zabezpeču-
jú aj bezpečnosť a plynulosť cestnej 
premávky, časť, nazývanú statická 
doprava. To znamená, že kontrolujú. 
či sú dodržiavané dopravné značenia 
a či ich občania a návštevníci mesta 
Kežmarok  rešpektujú. Takmer kaž-
dodenne riešia zákazy vjazdu vozi-
diel, zlé státie i parkovanie. K den-
nodennej práci patrí riešenie krádeží 
alebo straty dokladov, peňazí a osob-
ných vecí. „Teší nás, že občania nie 
sú k sebe ľahostajní a donesú nájdené 
veci, telefóny, kľúče, peňaženky a dok- 
lady službe na MsP. Vždy nás poteší, 
keď sa nájde majiteľ, alebo sa nám 
podarí vyriešiť iné podania a podnety 
občanov,“ konštatoval riaditeľ a záro-
veň objasnil, čo spadá do kompeten-
cie mestského policajta. Ide hlavne 
o verejno-poriadkové hlásenia a po-
rušenia pravidiel cestnej premávky, 
ktoré sa riešia na úrovni priestupku. 
Keď  ide o podozrenie z  trestného 
činu, tieto odstupuje mestská polícia  
Policajnému zboru.  (pks)                                                                                                                        

Mestská polícia v Kežmarku s novým vedením

Od januára do konca apríla mest-
skí policajti riešili 378 priestupkov. 
Z toho na úseku ochrany pred alko-
holizmom a inými toxikománia-
mi evidovali 2 prípady, na úseku 
bezpečnosti a plynulosti cestnej pre-
mávky riešili 255 priestupkov a krá-
deží 35, občianske spolunažívanie 7 
a ostatné priestupky proti verejnému 
poriadku 19. Na úseku životného 
prostredia evidovali 25 priestupkov 
a na porušenie zákona o chove a dr-
žaní psov bolo 17 podnetov a zákon o 
ochrane nefajčiarov porušili občania 
sedemkrát.
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 ◆ Traktorista. Poľnohos-
podárske družstvo podielni-
kov v Spišskej Teplici. Tel.: 
0917711538.

 ◆ Čašník - s možnosťou po-
skytnutia ubytovania. Grand 
Hotel Kempinski High Tatras, 
ul. Kúpeľná 4043/6, Štrbské 
Pleso. Tel.: 052/32 62 300.

 ◆ Vodič - Poprad. Geis SK 
s.r.o. Miesto práce: Poprad, 
Kežmarok, Levoča.

 ◆ Upratovacia pracovníčka 
Stará Lubovňa. EDYMAX 
SE, Nevädzová 5, Bratislava. 
Tel.: 0908 730 815.

 ◆ Pracovník SBS. Detektív-
na Informačná Služba s. r. o. 
Tel.: 0907 623 526.

 ◆ Práca v hydinárni Brno! 
JPM Services s.r.o, Štúrova 
22, Nitra. Tel.: 0917 251 082.

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

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

 ◆ Trade-marketingový 

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

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

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

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

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

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

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 95 tis. eur. T.č.: 
0907 025 116.

 ◉ Predám rodinný  dom 
v  Mengusovciach v  OV 
s  pekným výhľadom na 
Vysoké Tatry vo vynika-
júcom stave, bez ďalších 
investícií. Je vhodný na 
trvalé bývanie, ale aj na 
agroturistiku a rekreačné 
využitie.  Možnosť od-
kúpenia vedľajšieho po-
zemku o výmere 1104 m2. 
Dom je postavený z teh-
loblokov, zateplený, po 
komplexnej rekonštruk-
cii v rokoch 2012 a 2013, 
centrálne vykurovanie 
plynom, ale aj alterna-
tívne drevom. V  jedálni 
a obývačke drevené par-
kety, kúpeľňa a kuchyňa 
keramická dlažba, spálňa 
a detská izba drevené par-
kety, druhá kúpeľňa ke-
ramická dlažba. Náklady 
na bývanie 140 € nesačne 
+ spotreba cca 20m3 dre-
va. Cena dohodou. T.č.: 
0908 327 288. ◉ Predám záhradu s muro-
vanou chatkou v lukratív-
nej obci Gánovce, treba 
vidieť. Cena dhodou. Tel. 
kontakt: 0911 444 645.  

 ◉ 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 
profesionálov, hľadáme 
v prvom rade príjemné 
osobnosti, prozákazníc-
ky orientovaných, komu-
nikatívnych, vtipných a 
usmievavých ľudí, ktorí 
budú s nami rásť a fandia 
zdravému životnému štýlu. 
Do kuchyne, človeka tvo-
rivého 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 zaskoč iť ,  od-
niesť ,  priniesť ,  umyť , 
zabaviť, očariť. A na upra-
tovanie  dôchodkyňu, 
čo nemá ráno spania... 
Životopisy ale hlavne moti-
vačné listy prosím posielaj-
te na: astrum@astrum.sk ◉ Firma KLIN, prevádzka 
Spišská Teplica, prijme 
dvoch vyučených stolárov. 
Nástup ihneď. Tel.: 0905 
904 646. 

P re d á m  k omp l e t n e 
zrekonštruovaný rod. 
dom v Poprade Veľkej, 
pozemok 940 m2. Viac 
na www.skvelydom.eu 
alebo tel. 0911/363 313. 
Cena 175 000 eur.

SLUŽBY
 ◉ Doučujem opatrovateľky a 

hotelový personál NJ a AJ. 
Hľadáme opatrovateľky a 
zdravotné sestry. Kontakt 
0903 398 003.  ◉ N AV R H U J E M ,  R E -
N O V U J E M ,  S T A -
VIAM KRBY, KACH- 
Ľ O V É  P E C E ,  Z Á -
HRADNÉ KRBY, MI-
CHAL, 0915 826 525. 

Strašiak zvaný ISO 9001
ISO 9001 je norma mnohými zatracovaná. Pa-

vol Gašper, konateľ certifikačnej spoločnosti CVI, 
s. r. o. a manažér medzinárodného neformálneho 
združenia CVI Group tvrdí, že neopodstatnene. 
Podľa neho sa súčasný stav v oblasti certifikácie 
systémov kvality odtrhol od pôvodného zámeru, 
ktorým bola pomoc firme v oblasti zabezpečenia 
kvality vyrábaných výrobkov a  poskytovaných 
služieb. Mnohé firmy si právom sťažujú na často 
nezmyselné byrokratické požiadavky poradcov 
a certifikačných firiem. „Je to v mnohých prípa-
doch naháňanie si práce poradcami. Ale ak mám 
byť objektívny, musím povedať, že nie všetkými,“ 
uvádza Pavol Gašper.

Tento systém mnohé 
firmy „trpia“ kvôli po-
žiadavkám zákazníkov. 
U tých sa veľa diskuto-
vať nedá, ale vo vzťahu 
k certifikačným firmám 
by mohli byť zákazní-
ci kritickejší. „Certifi-
kácia je služba platená 
rovnako, ako každá iná 
objednaná činnosť. Ak 
si objednáte vymaľova-
nie haly, riadne si ho 
prevezmete. To isté by 
sa mohlo uplatniť aj vo 
vzťahu k  certifikačným 

● Založená v roku 2001
● Vykonáva

- certifikáciu systémov manažérstva
- overovanie konformity tovarov a služieb 

● CVI je akreditovaná na certifikáciu systémov manažér-
stva signatárom 
EA MLA a IAF MLA, čo je garanciou celosvetového
uznania certifikátov CVI

● CVI vydala viac ako 1 000 certifikátov systémov
manažérstva
Zásady prístupu k certifikácii:
▶ Sledovať praktické a ekonomické prínosy majiteľov

a manažmentu klientov
▶ Udržiavať certifikačný proces jednoduchý s prakti-

kým prístupom ku klientom, ich potrebám 
a ich podnikaniu

▶ Využívať skúsených pracovníkov
▶ Dokumentačne priateľský prístup
▶ Rýchle vydávanie certifikátov

PROFIL SPOLOČNOSTI CVI, s. r. o.

firmám. Problémom často 
je, že firmy nepoznajú 
normu a  nevedia argu-
mentovať. V tom prípade 
je vhodné poradiť sa s iný-
mi certifikovanými firma-
mi a vybrať si takú certifi-
kačnú spoločnosť, ktorá sa 
snaží upozorniť na mož-
né zlepšenia a napomôcť 
pri dosahovaní žiadanej 
úrovne kvality výrobkov 
a  služieb a  efektívnosti 
výroby, čo je primárnym 
cieľom normy ISO 9001,“ 
dodáva Pavol Gašper.

Viac informácií na: www.cvi.sk, kontakt: cvi@cvi.sk

www.regiontatry.sk

Spoluorganizátor:

Organizátor:

15. - 20. JÚN 20
15

Prize money

42 500 ¤
+ Hospitality

POPRAD-TATRY
ATP Challenger Tour
Mestské tenisové kurty Poprad

Hlavní partneri: Oficiálny partner: Hlavní mediálni partneri: Mediálni partneri:

www.podtatransky-kurier.sk
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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  Piráti Karibiku: 
 Na konci sveta
00:20  Gamer
02:20  Brutálny experiment

04:55  Dámsky klub
06:25  Správy RTVS
07:10  Góly - body - sekundy
07:25  Levík Raa Raa
07:40  Poštár Pat: Špeciálna 
 zásielková služba 
 (23/26)
07:55  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
08:10  Garfield
08:20  Ako si vycvičiť drakov 2
08:45  Fidlibum
09:15  Trpaslíci
09:45  Daj si čas
10:15  Muž s poslaním
11:00  On air
11:30  Moje dcéry
13:15  Synovia Veľkej 
 medvedice
14:50  Fetiše socializmu II
15:20  Čo ja viem
16:45  Víkend
17:20  Postav dom, 
 zasaď strom
18:00  Slovensko chutí
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nečakané stretnutia
21:10  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:45  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:30  Synovia Veľkej 
 medvedice
00:00  Elisa z Rivombrosy
01:35  Moje dcéry
03:15  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  Extrémne v horách
09:00  Tu sme doma
09:25  Svet (ne)ticha
10:15  Piloti
10:45  Televízny klub 
 nepočujúcich
11:15  Nano-revolúcia
12:05  5 minút po dvanástej
13:10  Zákulisie slovenčiny
13:30  Druhý komediant
14:15  Žiarlivosť
15:25  Magazín 
 Ligy majstrov
15:55  Kapura
16:40  Farmárska revue
17:05  Test magazín
17:20  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
17:50  Volejbal - ME 2015 ženy
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Apokalypsa - Hitler
21:00  History
21:05  Anjeli strážni
21:35  Nemecko v roku nula
22:50  Československý 
 filmový týždenník
23:00  Nano-revolúcia
23:50  Správy RTVS
00:40  ArtSpektrum

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 Chart show
22:35 Arrow
23:30 Myšlienky vraha
00:30 Votrelci
01:25 NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:05 NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:50 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
07:20 Súdna sieň
08:30 DIVOKÉ KONE
09:50 Keby bolo keby 2
11:00 Súdna sieň
12:00 Noviny o 12:00
13:20 Kosti
14:20 Panelák
15:20 Nákupné maniačky
16:40 Top star
17:00 Noviny o 17:00
17:55 Súdna sieň
19:00 Krimi
19:30 Noviny TV JOJ
20:20 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
01:55 Lovci väzňov
02:45 Keby bolo keby 2
03:35 Panelák

04:20 Križovatky medicíny
05:05 Správy RTVS
05:55 Podvodníci v akcii
06:25 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
15:30 Tv šanca
16:00 Správy RTVS
16:25 Podvodníci v akcii
17:00 Inšpektor Lynley
17:50 Duel
18:20 5 proti 5

04:20 Križovatky medicíny
05:05 Správy RTVS
05:55 Podvodníci v akcii
06:25 Nash Bridges
07:10 Križovatky medicíny
07:55 Správy RTVS
08:40 Góly - body - sekundy
08:55 Nash Bridges
09:45 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
17:00 Inšpektor Lynley
17:50 Duel
18:20 5 proti 5
19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Čas zabiť
22:40 Bez hraníc
23:30 Bez hraníc
00:15 Policajné oddelenie
01:10 Prefíkaná banda
02:05 Inšpektor Lynley
02:50 Dámsky klub

07:00 Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05 Správy - Hírek
07:15 Správy RTVS z regiónov
07:30 Správy a komentáre
08:00 Živá panoráma
08:30 Fidlibumove rozprávky
08:55 Trpaslíci
09:00 Záhada miznúcich včiel
10:00 Koniari sveta
10:30 Ukrajinský magazín
10:55 Fokus zdravie
11:40 Ambulancia
12:10 Živá panoráma
12:40 ArtSpektrum
12:45 Šariš
13:25 Večera s Havranom
14:40 Vat špeciál - vedec roka
15:30 Tu sme doma
15:55 Maďarský magazín
16:25 Energetika
16:45 Fokus spotrebiteľ
17:30 Správy RTVS z regiónov
17:45 ArtSpektrum
17:50 Správy - Hírek
17:55 Odkrývanie minulosti
18:25 Test magazín
18:35 History
18:45 Večerníček
18:50 Bob a Bobek, 
 králiky z klobúka
18:55 Trpaslíci
19:00 Veľké putovanie 
 Bolka a Lolka
19:10 Marvin, stepujúci kôň
19:35 Zázračný ateliér
19:45 Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:50 Osudy - 70.výročie 
 konca druhej svetovej 
 vojny
20:00 Pamätník
20:30 Futbal - Európska liga
22:45 Polícia
23:00 Profesionál
23:15 Autosalón
23:45 Správy RTVS
00:30 ArtSpektrum

04:10 Dr. House
05:10 Televízne noviny
06:00 Teleráno
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Štvrtok
28. 5. 2015

19:00 Správy RTVS
19:50 Góly - body - sekundy
20:10 Počasie
20:20 Kuchynské blues
21:45 Reportéri
22:15 Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:00 Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:40 Policajné oddelenie
00:35 Prefíkaná banda
01:25 Kuchynské blues
02:55 Dámsky klub

07:25 Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:35 Správy - Hírek
07:45 Správy RTVS z regiónov
08:00 Živá panoráma
08:30 Zázračný ateliér
08:55 Trpaslíci
09:00 Odkrývanie minulosti
09:30 Noc v archíve
10:30 Maďarský magazín
11:00 Fokus spotrebiteľ
11:45 Pred rokmi...
12:15 Živá panoráma
12:45 ArtSpektrum
12:55 Osem a pol
13:35 Dôsledne ukrývané 
 dokumenty
14:35 Pštrosí večierok
15:55 Rómsky magazín
16:25 Polícia
16:45 Fokus právo
17:30 Správy RTVS z regiónov
17:45 ArtSpektrum
17:50 Správy - Hírek
18:00 Svet zvierat III
18:25 Separé
18:45 Večerníček
18:50 Bob a Bobek, 
 králiky z klobúka
18:55 Trpaslíci
19:00 Veľké putovanie 
 Bolka a Lolka
19:10 Marvin, stepujúci kôň
19:35 Zázračný ateliér
19:40 Mackovia
19:50 Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00 Osudy - 70. výročie  
 konca druhej 
 svetovej vojny
20:05 Úžasné stavby III
21:00 Správy a komentáre
21:25 Góly - body - sekundy
21:35 Família
22:10 Stíny horkého léta
23:55 Ambulancia
00:20 Správy RTVS
01:10 ArtSpektrum

04:10  Dr. House
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:45  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:00  Chlapi neplačú
12:05  Dr. House
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  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

04:20  DIVOKÉ KONE
05:15  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
08:30  DIVOKÉ KONE
09:50  Keby bolo keby 2
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
00:25  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:25  Lovci väzňov
02:20  Keby bolo keby 2
03:15  Krimi
03:40  Kolabs

04:25  Križovatky medicíny
05:10  Správy RTVS
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky mediciny
07:55  Správy RTVS
08:45  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  Víkend
14:40  Nečakané stretnutia
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Čo ja viem
21:40  Fetiše socializmu II
22:10  Žena v klietke
23:45  Nikto nie je dokonalý
00:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
01:40  Policajné oddelenie
02:35  Inšpektor Lynley
03:20  Žena v klietke

06:25  Polícia
06:40  Profesionál
07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS z regiónov
07:30  Správy a komentáre

Piatok
29. 5. 2015

08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Trpaslíci
09:05  Úžasné stavby III
09:50  Svet zvierat III
10:20  Rómsky magazín
10:50  Fokus právo
11:35  Cesta
12:05  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:45  Nositelia tradícii - 
 „Čo my u nás všetko 
 doma máme
13:45  Prvé lásky
14:55  Letiace tiene
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  Extrémne v horách
18:30  Zákulisie slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek, 
 králiky z klobúka
18:55  Trpaslíci
19:00  Veľké putovanie 
 Bolka a Lolka
19:10  Marvin, stepujúci kôň
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Osudy - 70. výročie 
 konca druhej 
 svetovej vojny
20:05  Svet (ne)ticha
21:00  Umenie
21:30  Kinorama
22:00  Choď a pozeraj sa
00:15  BJD 2014
01:10  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 - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:15  Susedia
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Rodinné prípady
22:45  Úder z nebies
00:45  Šiesty zmysel
01:45  Bostonské vraždy
02:30  Pán a pani Smithovci
03:10  Žalobca a obhajca
03:55  Monk

04:10  DIVOKÉ KONE
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:20  DIVOKÉ KONE
09:45  Keby bolo keby 2
10:50  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:10  Top star
13:35  Kosti
14:40  Kolabs

Sobota
30. 5. 2015
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05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:05  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy
07:30  Kung Fu Panda II
08:20  Tom a Jerry
08:50  Vojvoda
10:40  Krok za krokom
11:10  Krok za krokom
11:40  Nenapraviteľný klamár
13:25  Moderná popoluška 2
15:30  Zámena
17:35  Susedia
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Šmolkovia 2
22:30  Terminator Salvation
00:55  Pomsta Jackieho Chana
03:10  Úder z nebies

04:00  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
04:40  Súdna sieň
05:35  Noviny TV JOJ
06:20  Krimi
07:00  Noviny TV JOJ
07:50  Timon a Pumbaa I
09:20  Panna Aquamarine
11:30  Ako zmeniť muža
13:40  Horúce strely 2
15:40  Agent v sukni
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Honba na čarodejnice
22:45  Kazateľ Kalašnikov
01:30  Ako uloviť boháča
03:15  Krvavá odplata

04:55  Muž s poslaním
05:35  Drišľakoviny
06:05  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:10  Počasie
07:15  Levík Raa Raa
07:30  Poštár Pat: Špeciálna 
 zásielková služba (24/26)
07:45  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
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
13:05  Občan za dverami
13:45  Delá z Navarone
16:25  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  Odvaha princeznej
21:50  Odvaha princeznej
23:25  Delá z Navarone
01:55  O 5 minút 12
03:10  Čarovné miesta Zeme II

07:20  Správy v slovenskom 
posunkovom jazyku

Nedeľa
31. 5. 2015

07:30  Extrémne v horách
08:00  Živá panoráma
08:40  Kapura
09:20  Farmárska revue
09:45  Test magazín
09:55  Família
10:30  Archijerejská 
 svätá liturgia
12:20  Handrigula
13:35  Apokalypsa - Hitler
14:30  On air
14:50  Orientácie
15:20  Slovo
15:35  Konôpkovci
16:20  Anjeli strážni
16:45  Herecké legendy
17:00  Jennie Gerhardtová
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek, 
 králiky z klobúka
18:55  Trpaslíci
19:00  Veľké putovanie Bolka 
 a Lolka
19:10  Marvin, stepujúci kôň
19:35  Mackovia
19:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Osudy - 70. výročie 
 konca druhej 
 svetovej vojny
20:00  Dielo z depozitára
20:10  Divadlo nás baví
20:25  Odvrátená strana 
 mesiaca
21:45  Dokumentárny klub
23:15  Odpískané
23:45  Umenie
00:15  Kinorama
00:40  Dielo z depozitára
00:50  Správy RTVS
01:35  Slovo

04:45  Kredenc
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
06:50  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy
07:15  Kung Fu Panda II
08:05  Nenapraviteľný klamár
09:50  Krok za krokom
10:20  Krok za krokom
10:50  Šmolkovia 2
12:55  Chart show
15:15  Super 8
17:45  Domov na kľúč
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Jack Reacher
23:15  Ninja 2: Pomsta
01:15  Jack Reacher
03:35  Ninja 2: Pomsta

04:50  Nová záhrada
05:35  Noviny TV JOJ
06:20  Krimi
06:50  Noviny TV JOJ
07:40  Timon a Pumbaa I
08:35  K-9: Legenda 
 o stratenom poklade
10:35  Láska vo hviezdach
11:35  Na ostrie noža
14:10  Piráti Karibiku: 
 Na konci sveta
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Susedská hliadka
23:00  Ako na to
01:25  Než diabol zistí, 
 že si mŕtvy
03:35  Ako uloviť boháča

04:00  Križovatky medicíny
04:45  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:05  Nash Bridges
10:00  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Taxík
14:20  History
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nestyda
21:45  Policajti z centra
22:40  Banditi
23:25  Policajné oddelenie
00:15  Prefíkaná banda
01:05  Nestyda
02:30  Dámsky klub

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Národnostné správy
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
08:55  Trpaslíci
09:00  Speer a on
10:30  Tvárou v tvár
10:55  Fokus rodina
11:45  Živá panoráma
12:25  ArtSpektrum
12:35  Gajdošský rod
13:05  Neobzeraj sa a bež!
13:55  Magazín Ligy majstrov
14:20  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, 
 králiky z klobúka
18:55  Trpaslíci
19:00  Veľké putovanie 
 Bolka a Lolka
19:10  Marvin, stepujúci kôň
19:35  Zázračný ateliér
19:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:50  Osudy - 70. výročie 
 konca druhej 
 svetovej vojny
20:00  Učiteľka verzus Hitler
20:45  Necelebrity
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat
22:00  Puškvorec
23:25  A predsa sa točí
00:05  On air
00:35  Správy RTVS

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:45  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:00  Susedia

11:35  Kredenc
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
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  Búrlivé víno
21:45  Kredenc
22:25  Strašná haluz
00:05  Dva a pol chlapa VI
00:35  Teória veľkého tresku
01:00  Votrelci
01:50  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:35  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:20  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:20  Extrémne prípady
09:45  Keby bolo keby 2
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:05  Matkina posadnutosť
15:10  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Inkognito
21:45  Panelák
22:50  Kosti
23:45  Ako na to
02:05  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
02:55  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
03:35  Panelák

04:00  Križovatky medicíny
04:45  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky mediciny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy

Pondelok
1. 6. 2015

09:00  Nash Bridges
09:55  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  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
22:00  Súboj s časom
22:50  Zákon a poriadok: 
Špeciálna jednotka
23:30  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  Učiteľka verzus Hitler
09:55  Vašimi očami
10:20  Národnostný magazín
10:50  Fokus práca
11:35  Športové ozveny
12:05  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:45  Piesne moje,piesne
13:10  Deň bez anjela
13:55  5 minút po dvanástej
15:05  Família
15:35  Orientácie
16:05  Rusínsky magazín
16:30  Portréty vedcov: 
 RNDr. Zuzana 
 Horváthová, PhD.
16:45  Fokus zdravie
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Koniari sveta
18:30  Encyklopédia 
 slovenských obcí
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek, 
 králiky z klobúka
18:55  Trpaslíci
19:00  Veľké putovanie 
 Bolka a Lolka
19:10  Dobrodružstvá myšiek
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  Tajomstvá dlhého života
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Ambulancia
22:05  Večera s Havranom
23:15  Hodina dejepisu

04:10  Monk
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
10:35  Chlapi neplačú
11:40  Susedia
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
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  Dáma v závoji
23:00  Sherlock a Watsonová
00:00  Myšlienky vraha
00:55  Votrelci
01:40  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:25  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:50  Dva a pol chlapa VI

04:20  Inkognito
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
08:30  Inkognito
09:45  Keby bolo keby 2
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:20  Kosti
14:20  Panelák
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  DIVOKÉ KONE
21:45  Panelák
22:50  Kosti
23:50  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:50  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:50  Lovci väzňov
02:45  Keby bolo keby 2
03:35  Panelák

Utorok
2. 6. 2015
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okresné súťaže Dob-
rovo ľných has ič -

ských zborov okresu Poprad 
pozýva jeden z organizá-
torov Ondrej Klimo (na 
snímke). „V sobotu 30. mája 
budú v Štrbe súťažiť muži 
v kategórii do 35 rokov a v 
nedeľu 31. mája v Spišskom 
Štiavniku ženy, dorastenky, 
dorastenci a muži nad 35 ro-
kov. Z každej kategórie víťaz 
(okrem kat. muži  nad 35 r.) 

postúpi na krajské kolo, ktoré 
sa uskutoční 20. júna na fut-
balovom ihrisku v Šuňave za 
účasti víťazov okresných kôl. 
Spolu 40 hasičských družstiev 
z 10 okresov Prešovského 
kraja bude súťažiť v požiar-
nom útoku s vodou a v štafete 
na 8 x 50 m. Víťazi krajského 
kola postúpia na republikovú 
súťaž, ktorá sa bude konať v 
Turanoch 11. a 12 júla. Pos- 
ledným víťazom okresnej sú-

ťaže v kategórii mužov do 35 
rokov sa stal Gerlachov, ktorý 
zvíťazil  na krajskej súťaži a 
skvelý rok zavŕšil víťazstvom 
v republikovej súťaži DHZ.“ 

 Okresná súťaž sa koná v 
dvojročných cykloch. Ger-
lachovčania si veria aj tento 
rok, čomu prispôsobujú tré-
ningy, hlavne v štafete, ktorú 
precvičujú na atletickej drá-
he futbalového ihriska vo 
Svite.  (red) 

V Svätom Petri v okrese Komárno sa 14. a 15. mája majst- 
rovstiev Slovenska základných škôl v gymnastickom štvorboji 
zúčastnili víťazné družstvá z krajských majstrovstiev. Prešovský 
kraj reprezentovali 3 družstvá dievčat a družstvo chlapcov zo 
ZŠ Dostojevského Poprad. Súťažilo sa v 3 kategóriách: A  - žia-
ci a žiačky ZŠ, nar. 1. 1. 2006 až 31. 12. 2008, B – 1. 1. 2003 až 
31. 12. 2005 a C – 1. 1. 1999 až 31.12. 2002

Popradskí gymnasti a gymnastky dosiahli na šampionáte 
vynikajúce výsledky, keď všetky družstvá stáli na stupienkoch 
víťazov. Medzi jednotlivcami získali tretie miesta Jakub Rigda 
(B), Kamila Dulová a Anetta Svitaneková obsadila druhú prieč-
ku (obe C). Majstrami Slovenska sa stali družstvá dievčat v kat. 
A a C a bronz vybojovali dievčatá i chlapci v B kategórii. Je to 
vynikajúci úspech, mladým športovcom gratulujeme.   (všp)

V krásnom prostredí Vyso-
kých Tatier sa na futbalovom 
ihrisku v Tatranskej Kotline 
v sobotu 17. mája uskutočnil 
41. ročník súťaže hasičských 
družstiev o  Putovný pohár 
primátora mesta Vysoké Tat-
ry, ktorá patrí medzi najstar-

šie na Slovensku. Usporia-
dateľ, Dobrovoľný hasičský 
zbor v  Tatranskej Kotline, 
ktorý si v roku 2012 pripo-
menul 80. výročie svojho 
založenia, je najaktívnejším 
v  okrsku č. 2  - Vysoké Tat-
ry. Aj v  tomto roku pripra-

vil peknú akciu pre dobro-
voľných hasičov, miestnych 
obyvateľov i tatranských náv-
števníkov za účasti 32 hasič-
ských družstiev.

Víťazom u  mužov sa stal 
Ekospol Spišská Stará Ves, 
ktorý zostrelil terče vo vy-

Hasičská súťaž v Tatranskej Kotline
nikajúcom čase 15,965 s, 
druhé miesto obsadil Spišský 
Štvrtok II(16,725 s) a  tretie 
Arnutovce (17,215 s). Medzi 
ženami bola najlepšia Šuňa-
va (20,690 s) pred Strážami 
(23,826 s) a  Spišským Bys-
trým (29,217 s). Predstavili sa 
i hasičské družstvá dorasten-
cov. Prvá priečka patrila Spiš-
skému Štiavniku (18,872 s) 
pred Štrbou (22,514 s) a Gá-
novcami (23,489 s). Aj prvé 
miesto u dorasteniek patrilo 
Spišskému Štiavniku s  ča-
som 25,779 s. Druhé skončili 
Kravany (25,987 s) a  tretie 
Vikartovce (29,238 s). Na zá-
ver sa predstavili žiaci z Tat-
ranskej Kotliny. Mladí hasiči 
predviedli pekný výkon, kto-
rý sa stretol u  prítomných 
s aplauzom.  (okl)

Medaily pre Poprad

Na

Do Prešova postúpili víťazi jednotlivých disciplín
Okresné atletické majst- 

rovstvá starších žiakov zák-
ladných škôl z okresu Pop- 
rad  sa uskutočnili v stredu a 
štvrtok minulého týždňa na 
atletickom štadióne ZŠ Jarná 
v Poprade. 

V kráľovských atletických 
disciplínach súťažilo spolu 
štyristo žiakov, najlepších 
atlétov od Liptovskej Tep-
ličky až po Ždiar. „Okresné 
majstrovstvá žiakov, ako sme 
videli, majú veľkú podporu 
nielen zo strany učiteľov, ale 
tešia sa záujmu žiakov zák-
ladných škôl, ktorí chcú súťa-
žiť. Teší nás veľký záujem a 
preto sme museli preteky roz-
deliť na dva dni. Tie by sme 
nevedeli ani priestorovo, ani 
časovo pri takomto počte sú-
ťažiacich zvládnuť jeden deň. 
Pevne verím, že atletika osta-
ne kráľovnou športu aj vďaka 
tomu, že v Poprade budujeme 
atletické areály,“ konštatoval 
Jozef Pavlík z oddelenia škol-

stva, mládeže a športu MsÚ v 
Poprade. 

Počas dvoch dní si chlapci 
a dievčatá z 23 základných 
škôl zmerali sily v bežeckých 
disciplínach  na 60 m, 300 m 
a 800 m. Záujmu žiakov sa 
tešili štafeta, skok do diaľky 

a výšky, hod guľou (3 kg).  V 
jednej disciplíne štartovali za 
školu najviac dvaja pretekári 
a ich výkony sa zarátali do sú-
ťaže družstiev.  

V kategórii chlapcov budú 
okres Poprad reprezentovať 
v krajskom kole v Prešove: 

Basketbalová akadémia 
mládeže Poprad v spolupráci 
so Slovenskou basketbalovou 
asociáciou usporiadali počas 
uplynulého týždňa od 22. - 
do 25. mája v Aréne Poprad 
a v telocvični ZŠ Komenské-

ho v Poprade finálový turnaj 
o majstra SR v basketbale 
žiačok. Na finálový turnaj 
postúpila šestica najlepších 
v jednotlivých oblastných 
súťaží. Medzi ne sa zaradilo 
aj družstvo žiačok domácej 

Titul majsteriek SR právom patrí Košiciam 
BAM Poprad. Okrem nich 
si to v boji o majstra Sloven-
ska rozdali družstvá - BO 
Spartak Myjava, BK Klokani 
Ivánka pri Dunaji, MBK Ru-
žomberok, BK ŠKP 08 Ban-
ská Bystrica a Young Angels 
2001 Košice.

Hralo sa systémom každý 
s každým. A po poslednom 
zápase turnaja, v nedeľu, me-
dzi Popradom a B. Bystricou 
bolo známe konečné poradie. 
Titul majsteriek Slovenska 
putuje do Košíc zásluhou 
„mladých anjelov“ (na sním-
ke vľavo). Konečné poradie 
turnaja: 1. YA 2001 Košice, 2. 
ŠKP B. Bystrica, 3. BK Ivánka 
pri Dunaji, 4. Myjava, Ru-
žomberok, 6. BAM Poprad. 
Napriek tomu, že domáce 

družstvo skon-
čilo posledné, 
postup medzi 
6 najlepších 
kolektívov na 
Slovensku je 
veľký úspech. 
Trénerka BAM 
Gabriela Hu-
sárová: „Pre 
nás to bol veľ-
mi ťažký turnaj. Družstvo 
z minulého roku sa výrazne 
pozmenilo a celá sezóna ne-
bola v takom rytme, ako sme 
si predstavovali. V našom 
tíme nemáme vysoké hráčky 
ale i tak sme dokázali kaž-
dé družstvo potrápiť. Uhrali 
sme celkom dobré výsledky, 
žiaľ, stačilo to iba na posledné 
miesto.“ Do prvého All stars 

výberu sa dostala aj hráčka 
BAM Ema Rodáková (druhá 
sprava). Okrem nej sa do naj-
lepšej päťky turnaja dostali: 
Alexandra Ciutiová (Myja-
va), Sofia Virasztová a Zuza-
na Zahornacká (obe Košice) 
a Laura Határová (Ivánka pri 
Dunaji). Hru popradských 
dievčat zhodnotila aj ocene-
ná E. Rodáková: „Dva zápasy 

sme prehrali iba tesne. Škoda 
hlavne zápasov s Ružomber-
kom a Ivánkou. Mali sme na 
to, aby sme ich vyhrali. Do 
budúcej sezóny máme jeden 
obrovský cieľ a zároveň je to 
aj našim snom, chceme pora-
ziť Košice. Na to aby sme ich 
zdolali potrebujeme trénovať 
naplno, mať výbornú kondič-
ku a dávať koše.“  (sps)         

DHZ Žakovce

Adam Kromka, ZŠ Dostojev-
ského Poprad, Marián Ščuka, 
Martin Pavliga a Adam Fris, 
všetci traja zo ZŠ Sp. Bystré, 
Jaroslav Kušnirák, ZŠ Vikar-
tovce a víťazná štafeta na 4 x 
60 m zo ZŠ Sp. Bystré v zlože-
ní Marián Ščuka, Adam Fris, 
Alex Jakubčo a Roman Zubaj. 

V dievčenských kategóriách 
sa z postupu do krajského 
kola tešia: Sára Jackovičová, 
ZŠ Komenského Svit, Mi-
chaela Maximová, Gym. D. 
Tatarku Poprad, Mária Da-
nielová, ZŠ Štrba, Alexandra 
Bartková, Gym. Kukučínova, 
Poprad, Tatiana Potocká, ZŠ 
Sp. Sobota a víťazná štafeta na 
4 x 60 m zo ZŠ Poprad-Veľká 
v zložení Viktória Gondo-
vá, Viktória Hudáková, Ka-
rolína Kubošiová a Monika 
Pekarčíková. 

Najlepší atléti postupujú do 
krajského kola, ktoré sa bude 
konať 2. - 5. júna v Prešove. 
 (pks)

Družstvá dievčat ZŠ Dostojevského s medailami.

Levoča -Levočských vrchoch sa 30. mája uskutoční 2. roč-
ník cyklomaratónu BFC MTB. Pripravené sú tri trate – 75, 45, 
20 km a pre deti do 14 rokov v autokempincu Levoča (Kováčo-
va vila) detský maratón. Štart je o 9. h, preteky detí o 10.40 h.

l  LYŽOVANIE - Slo-
venská lyžiarska asociá- 
cia v sobotu 30. mája o 17. h 
v  hoteli Patria na Štrbskom 
Plese vyhlási výsledky ankety 
Lyžiar roka 2014/2015. Na 

slávnostnom galavečeri budú 
ocenení aj najlepší tréneri, 
kluby, organizátori podujatia, 
objav roka a najlepší lyžiar v ka-
tegórii zdravotne postihnutý 
športovec sezóny 2014/2015.

Víkendový šport

l CYKLISTIKA - Vysoké Tatry privítajú v sobotu 30. mája 
účastníkov tradičných cyklistických pretekov Jarná klasika. 
Peletón sa vydá na 118 km trať o 11. h spred Grandhotela 
v Starom Smokovci. Trasa pretekov vedie cez Tatry do Sp. 
Belej, Kežmarku, Popradu, Hozelca, Sp. Štiavnik, Hranov-
nicu, L. Tepličku, Štrbu, Mengusovce, Vyšné Hágy, Novú 
Polianku späť do St. Smokovca s cieľom na Hrebienku. Cyk-
listi budú súťažiť v piatich mužských kategóriách (A, B, C, 
D a E podľa veku) a spoločnej ženskej. Víťazi kategórií budú 
odmenení dresom Jarnej klasiky a hodinkami Tissot, preká-
ri, ktorí skončia na medailových pozíciách upomienkovými 
cenami. Výsledky vyhlásia v mieste štartu o 16. h. Na pred-
bežnej štartovnej listine bolo minulý týždeň prihlásených 
už vyše 100 jazdcov z ČR, Poľska a Slovenska.

l  FUTBAL - Zápas fut-
balových legiend Premier 
League, českej a  slovenskej 
futbalovej ligy sa uskutoční 

v NTC v Poprade v piatok 29. 
mája o 20. h. Exhibičný zápas 
Armád SR a Veľkej Británie 
bude o 16. h. Vstupné 5 €.
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Memoriál Vlada Jančeka
Kežmarok, 29. – 31.  máj 2015

Basketbalový klub MŠK Kežmarok
vás pozýva na

Mestská športová hala Vlada Jančeka – piatok 29. 5. od 8.30 h, sobota 30. 5. od 8.30 h, nedeľa 31. 5. od 8.00 h

3. ročník medzinárodného basketbalového turnaja starších žiakov narodených v roku 2000 a ml.

Zúčastnené družstvá
Reprezentácia SR U15
BC Prievidza mládež
Juniorbasket Košice
KAC Jednota Košice
BK MŠK Kežmarok

UKS SP27 Katovice (POL)
UKS La Basket Varšava (POL)

UKS Probasket Minsk Mazowiecki (POL)
UKS Kadet Osvienčim (POL)

BA Roudnice nad Labem (CZE)

Partneri podujatia:
Mesto Kežmarok MŠK Kežmarok

Mediálni partneri:
28. január 2015 1Kežmaroknoviny

Číslo: 2 28. január 2015 Ročník: XXIII. Cena 0,20 €

Rokovanie Mestského  
zastupiteľstva trvalo 

päť hodín  
a prinieslo zmeny  

na viacerých postoch
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Mladí kežmarskí filmári s úspechom v zahraničí

Kežmaroknoviny

Univerziáda sa začala
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Pre Jána Ferenčáka bude dôležité vyriešiť problém s ne-
dokončenou rekonštrukcia domu na Hlavnom námestí 64.
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Mesto Kežmarok a  Mestská športová hala  
V. Jančeka tri dni budú dejiskom medzinárodné-
ho basketbalového podujatia. 29. - 31. mája sa tu 
uskutoční 3. ročník Memoriálu Vladimíra Janče-
ka v basketbale starších žiakov. Na turnaj prijali 
pozvanie celky z Poľska, Českej republiky a Slo-
venska. Počas troch dní odohrajú 25 stretnutí. 
V piatok a sobotu nastúpia družstvá na zápasy 
v skupinách a v nedeľu sú na programe súboje 
o konečné umiestnenie. Prvenstvo z minulého 
roku obhajuje tím La Basket Varšava.

Slávnostné otvorenie turnaja sa uskutoční za 
účasti manželky Márie a syna Vlada, predstavite-
ľov mesta i mestského športového klubu. V rám-
ci tohtoročnej edície turnaja sa v Kežmarku po 
prvýkrát uskutoční seminár basketbalových roz-
hodkýň, ktorý organizuje Združenie basketbalo-
vých rozhodcov SBA. Aj vďaka tomu sa z Kež-
marku stane najbližší víkend jedno z hlavných 
miest na basketbalovej mape Slovenska. 

Popradské volejbalové ná-
deje sa 10. mája predstavili vo 
Svidníku na záverečnom tur-
naji mladších žiačok, z ktoré-
ho na majstrovstvá Slovenska 
postúpili hráčky Svidníka 
a Sniny. Dievčatá VK Junior 
2012 Poprad (vpravo) po 
výbornom výkone obsadili 
konečné 3. miesto vo výcho-
doslovenskej oblasti, hneď za 
postupujúcimi družstvami. 

Nevyšli im úvodné dva tur-
naje, kde sklamali najmä po 
psychickej stránke. Náplasťou 
im ale zostalo pekné tretie 
miesto v rámci východného 
Slovenska, čo je v silnej kon-
kurencii klubov s  bohatou 
históriou veľký úspech. Diev-
čatá si teraz zaslúžia oddych 
a ešte s väčším odhodlaním 
sa budú pripravovať do ďalšej 
sezóny.

V Poprade 16. mája odohra-
li záverečný turnaj mladších 
žiakov. Rovnako ako dievčatá 
aj chlapci bojovali o  postup 
na majstrovstvá Slovenska. 
Po záverečnom hvizde nasta-
la v domácej telocvični veľká 
radosť, pretože popradskí 
chalani (vľavo)sa prebojova-
li na záverečný majstrovský 
turnaj, čo je pre klub vyni-
kajúci výsledok. Ide o druhé 

družstvo VK Junior, ktoré 
bude tento rok reprezentovať 
klub a mesto Poprad na tom-
to podujatí. Okrem mladších 
žiakov postúpili na M SR aj 
starší žiaci pod vedením And- 
reja Vojčíka. Mladší žiaci bo-
jovali  o medaily v Trenčíne 
uplynulý víkend a starší žia-
ci si to rozdajú s najlepšími 
v  Starej Ľubovni 29. až 31. 
mája.                      (red) 

Záver sezóny mladých volejbalistov

Mladí zápasníci Extrem 
Combat Club Poprad sa 9. 
mája zúčastnili medzinárod-
ného turnaja v brazílskom 
jiu-jitsu detí juniorov a do-
spelých, ktorý organizoval 
SAI Club Jiu-jitsu Martin 
v spolupráci so Slovenským 
zväzom brazílskeho jiu-jitsu 
a grapplingu. Na 3. ročníku 
turnaja svoje umenie pred-
viedli bojovníci z 11 krajín, 
vrátane Brazílie. Popradský 
klub vyslal na súťaž skupinu 
detí a dvoch juniorov. Poda-
rilo sa im vybojovať jednu 
zlatú medailu, ktorú získal 

Samuel Sýkora. Okrem jed-
ného prvého miesta obsadili 
niekoľko druhých a tretích 
miest. Pozitívom turnaja 
bolo, že sa nikto nezranil a čo 
sa týka výsledkov klubov, 
zverenci trénera Jozefa Len-
čéša obsadili tretie miesto, 
čo považujú pri účasti klubov 
z celého Slovenska za výbor-
ný výsledok. 

Vzhľadom tomu, že sa blíži 
dátum letných prázdnin, budú 
musieť telocvičňu v CVČ vy-
meniť za inú, pretože školské 
zariadenie svoju činnosť po-
čas leta preruší. Neznamená 

to však, že s tréningom na 
dva mesiace prestanú. Pre-
sunú sa do telocvične na Hra-
ničnej ulici v Poprade, kde 
budú pokračovať v zdokona-
ľovaní techniky. Deti, ktoré 
sa zúčastnia skúšok na získa-
nie vyššieho stupňa bojového 
umenia, sa počas tréningov 
prioritne zamerajú na cviky, 
potrebné k úspešnému zvlád-
nutiu skúšok. 
Podľa záujmu rodičov 

a detí by sa mali začiatkom 
augusta zúčastniť tréningo-
vého kempu, ktorý bude tra-
dične v Liptovskej Tepličke 

a bude zameraný hlavne na 
rozvoj kondície (výbehy do 
kopcov, dlhé túry, posilňo-
vanie). Trénera teší fakt, že 
všetci cvičenci, ktorí ukon-
čili štúdium v základnej 
škole pokračujú v stredných 
školách v Poprade. Nič im 
nebráni, aby mohli v klube 
pokračovať aj v novom škol-
skom roku. Iná situácia je 
u juniorov. Tí v klube končia, 
pretože odchádzajú na vyso-
ké školy do iných miest na 
Slovensku, čo je veľká škoda 
pre klub, ale i pre šport v Po-
prade.  (sps)          

V juniorskej kategórii 
U18 dominovali na M SR 
v hokejbale hráči MHbK 
Worms Kežmarok. Základnú 
skupinu vyhrali so 6-bodo-
vým ziskom po víťazstvách 
s Nitrou 4:2 (2:2, 2:0) – D. 
Modrič 2, J. Tóth a V. Gajan, 
Košicami 4:1 (0:0, 4:1) – D. 
Mazurek 2, R. Krupa, B. 
Martančík a MŠK Sp. Belá 
3:2 (1:1, 2:1) - Martančík 
2, D. Modrič – Lindeman 
a Bjalončík a s jediným za-
kopnutím s Ružinovom 2:4 
(1:1, 1:3) – Gajan a Modrič. 
Druhú priečku v základnej 
skupine, taktiež so 6 bodmi, 
obsadil okresný rival, družst, 
vo Spišskej Belej (o koneč-
nom poradí rozhodol vzá-
jomný zápas). Spišskobela-
nia zdolali Košice 4:1 (2:1, 
2:0) - Lindeman 2, Bjalončík 
a Miklas, Ružinov 3:2 (1:0, 
2:2) - Bjalončík, Lindeman, 
Reľovský a Nitrianskych ry-
tierov 2:1 (1:0, 1:1) – Miklas 
a Bjalončík.

Boje v druhej základnej 
skupine U18, kde hral MŠK 
Kežmarok, priniesli mnoho 
prekvapujúcich výsledkov.  
Kežmarok najprv remizoval 
s Martinom 1:1 (1:0, 0:1) 
-  Olejník,  vyhral  nad 
nováčikom Lords Ball Svit 
5:0 (2:0, 3:0) - Olejník, Vác-
lav, Hrabček, Panáček a Tu-
ran a nečakane prehral s Nit-
rianskymi lišiakmi 1:3 (1:2, 
0:1) – Václav a s Pruským 
0:1 (0:0, 0:1). 

MŠK Kežmarok to od-
sunulo v konečnom hodno-
tení základnej skupiny až 
na poslednú, piatu priečku 
s 3-bodovým ziskom, čo ich 
vyradilo z ďalších bojov na 
majstrovstvách SR. 

Hokejbalový nováčik zo 
Svitu si v základnej časti 
počínal vcelku dobre. Zdo-
lali prekvapivo neskoršieho 
semifinalistu Nitrianskych 
lišiakov Nitra 4:2 (0:1,4:1) 

- Nespala 2, Žiak a Horváth, 
prehral s MŠK Kežmarok 
0:5 a s Pruským 1:4 a trium-
foval nad neskorším víťazom 
základnej skupiny Martinom 
4:2 (2:1, 2:1) - Rády, Žiak, 
Kavelec, Horváth a kvalifi-
koval sa do štvrťfinále. Tu 
narazil na neskoršieho fina-
listu Worms Kežmarok, kto-
rému podľahol 2:5 (0:0, 2:5) 
- Darák 2 - Mazurek 3, Krupa 
a Modrič. V ďalšom štvrťfi-
nále Spišská Belá v zápase 
so ŠK 98 Pruské vyhrala po 
samostatných nájazdoch 4:3 
sn (2:2, 1:1 - 1:0) - Čupka, 
Bjalončík, Slodičák, roz-
hodujúci nájazd Reľovský. 
Worms si v semifinále pora-
dil s Nitrianskymi lišiakmi 
2:0 (0:0, 2:0) - Martančík 
a Mazurek. Druhé semifiná-
le: Nitrianski rytieri Nitra –
Spišská Belá 3:0 (1:0, 2:0). 
Finále: Nitrianski rytieri 
– Worms Kežmarok 2:0 (1:0, 
1:0). Majstrom Slovenska 
v hokejbale kategórie U18 
sa stala Nitra, vicemajstra-
mi MHbK Worms a v boji 
o tretiu priečku Spišská Belá 
vyhrala po samostatných 
nájazdoch s Nitrianskymi lí-
šiakmi 1:0 sn (0:0, 0:0 - 1:0), 
keď rozhodol Miklas. Lords 
Ball Svit skončil na 8. mieste 
a MŠK Kežmarok deviatom.

Podtatranci získali aj in-
dividuálne ocenenia - cenu 
pre najlepšieho brankára 
M SR U18 Marko Šturma 
a najlepšieho obrancu  Filip 
Vašaš, obaja Worms Kež- 
marok. Z bratislavských 
majstrovstiev Slovenska 
v hokejbale kategórie U18 
putovali do Kežmarského 
okresu strieborné medaily 
pre vicemajstrov SR  MHbK 
Worms CVČ Kežmarok 
a bronzová priečka pre MŠK 
Spišská Belá v kat. U18. 

Výsledky z M SR kategó-
rie U14 uverejníme nabudú-
ce.  L. Kalasz

Medaily pre podtatrancov

Najlepší hráči M SR U18, zľava Marek Gajdoš (najužitočnejší 
hráč), Adam Tothezere (najlepší útočník) obaja z HBK Nit-
rianski Rytieri Nitra, Marko Šturma (najlepší brankár), Filip 
Vašaš (najlepší obranca), obaja Worms Kežmarok.  


