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Slovenskej zdravotníc-
kej univerzity v odbore 
mamodiagnostika. Od 
roku 2010 zastáva funk-
ciu primárky rádiodiag-
nostického oddelenia 
a  zodpovedá za rádio-
logické metódy, spojené 
s  liečebným výkonom 
intervenčnou rádioló-
giou. „Som hrdá na to, 
že sa mi po mnohoročnej 

práci podarilo dostať do povedomia 
dôležitosť preventívnych mamogra-
fických vyšetrení v  populácií žien, 
ktoré nepociťujú žiadne priame 
príznaky prítomnosti nádorového 
ochorenia. Som hrdá na to, že vďa-
ka nášmu úsiliu sa nám darí včas 
zachytiť zhubné nádory prsníka. 
Chcem sa veľmi pekne poďakovať 
vedeniu levočskej nemocnice, všet-
kým kolegom, zamestnancom ne-
mocníc spoločnosti AGEL a všetkým 
sympatizantom za podporu, priazeň 
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Róbert Fico
medzi študentami

Máme vicemajstrov
Slovenska

Ivana Akimova 
inšpiruje víla Kesaj

MUDr. Elenou Loumovou, Slovenkou roka 2015, 
primárkou RDG oddelenia

Ďakovné listy 
a pamätné medaily 

Lyžiarkou roka
 sa stala 
Klaudia Medlová 
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Slovenka roka 2015 je z Levoče 

Všeobecná nemocnica s polikli- 
nikou Levoča má medzi ocenenými 
Slovenkami roka 2015 svoju lekár-
ku. V kategórii zdravotníctvo získa-
la ocenenie MUDr. Elena Loumo-
vá, primárka rádiodiagnostického 
oddelenia, ktorá v nemocnici pra-
cuje už 15 rokov. Ocenenie Sloven-
ka roka si prevzalo osem úspešných 
žien v  historickej budove Sloven-
ského národného divadla v ankete, 
ktorú už po siedmykrát vyhlásil 
týždenník Slovenka v  spolupráci 

s Rozhlasom a televíziou Slovenska. 
O víťazkách v jednotlivých kategóri-
ách rozhodovali diváci a poslucháči 
RTVS, čitatelia týždenníka Slovenka 
formou SMS hlasovania, kupónov 
a  prostredníctvom internetového 
hlasovania. Víťazky jednotlivých 
kategórií získali bronzovú sošku. 
Záštitu nad 7. ročníkom ankety 
prevzal prezident SR Andrej Kiska. 
Adeptky na titul Slovenka roka 2015 
vyberala nominačná komisia pod 
vedením ministra kultúry Sloven-

skej republiky Mgr. Mareka Maďari-
ča. Na snímke zľava RNDr. Tomislav 
Jurik, CSc, predseda predstavenst- 
va spoločnosti UNIPHARMA, 
ocenená MUDr. Elena Loumo-
vá, primárka rádiodiagnostického 
oddelenia Všeobecnej nemocnice 
s poliklinikou Levoča, Mgr. Miros- 
lav Jaška, predseda predstavenstva 
a  riaditeľ Všeobecnej nemocnice 
s  poliklinikou Levoča a  Dalibor 
Suchánek, manažér marketingu 
UNIPHARMA. 

„Medzi úspešnými slovenskými 
ženami v ankete Slovenka roka 2015 
bola ocenená aj naša pani primárka 
MUDr. Elena Loumová, ktorá je 
ako profesionál excelentná, ako ko-
lega skvelá. Vypočuje, hľadá riešenia 
a snaží sa vyťažiť za daných okol-
ností maximum. Ľudsky je empatic-
ká, nekonfliktná. Rešpekt si získava 
svojou profesionálnou kvalitou. 
Lekárom na rádiodiagnostickom 
oddelení odovzdáva svoje poznatky 
a  skúseností, pomáha a usmerňu-
je ich pri vyšetrovaní a diagnostike 
chorobných stavov. Jej životným 
krédom je robiť kvalitnú diagnos-
tiku a  tým pomáhať ženám v  ich 
neľahkej životnej situácii, čo napĺňa 
na 150 percent,“ uviedol Mgr. Mi-
roslav Jaška, riaditeľ nemocnice. 

MUDr. Elenu Loumovú mnohí 
považujú za výnimočnú ženu, ktorá 
vie skĺbiť prácu i rodinu v prospech 
všetkých. Je vydatá, má dvoch sy-
nov, žije v Spišskej Novej Vsi. Man-

žel a  deti ju v  kariére 
podporujú a sú jej opo-
rou. Jej štúdium medi-
cíny bolo ovplyvnené 
závažnou chorobou 
mamy, ale i možnosťou 
spoznať toto povolanie 
prostredníctvom čas-
tých kontaktov s  me-
dikmi. Po absolvovaní 
Lekárskej fakulty Uni-
verzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košiciach začala v roku 
1985 pracovať na chirurgickom 
oddelení v  nemocnici v  Levoči, 
kde získavala teoretické vedomosti 
a praktické zručnosti a úspešne vy-
konala atestačnú skúšku z odboru. 
Zdravotné dôvody ju donútili tento 
dynamický odbor opustiť, ale zá-
roveň nechcela s chirurgiou stratiť 
kontakt. Preto nastúpila na rádio- 
diagnostické oddelenie, v ktorom 
pracuje doteraz. Tu získala ates-
táciu I. a II. stupňa a certifikát zo 

a všetky hlasy, ktoré si veľmi vážim. 
Súčasne moje veľké ďakujem za pod-
poru patrí tiež mojej rodine a blíz-
kym,“ povedala ocenená MUDr. 
Elena Loumová. 

„Poslaním našej nemocnice je 
poskytovať zdravotnú starostlivosť 
obyvateľom regiónu Spiš i  širšieho 
okolia na úrovni súčasných poznat-
kov vedy a  medicíny. Sme aktívni 
v  rámci prevencie, diagnostiky 
ako i  rehabilitácie, čo prispieva 
ku kvalite života obyvateľov. Aj 
vďaka úžasným ľuďom, ako je pani 
primárka MUDr. Loumová, sa naša 
nemocnica stáva vyhľadávaným 
zdravotníckym zariadením regiónu 
Spiš,“ uzavrel Mgr. Jaška. V mene 
vedenia nemocnice, všetkých ko-
legov a  zamestnancov skupiny 
AGEL ocenenej lekárke srdečne 
gratulujeme a želáme mnoho síl do 
hľadania ďalších, najefektívnejších 
možností medicínskej zobrazova-
cej diagnostiky.  (mcs)

V piatok minulého týždňa prišiel 
medzi popradských gymnazistov na 
Kukučíkovej ulici predseda vlády 
Slovenskej republiky Robert Fico. 
Najdiskutovanejšou témou, ktorá sa 
žiakov bezprostredne týkala, bolo 
pokračovanie v štúdiu na vysokých 
školách doma a v zahraničí.  Str. 3

V priestoroch Mestského úradu 
v Poprade vo štvrtok minulého týž-
dňa slávnostne odovzdali Ďakovné 
listy a  medaily, udelené Ústavom 
pamäti národa (ÚPN). Prevzali  si 
ich 11, ešte žijúci účastníci protiko-
munistického odboja.  Str. 4

Francúzsky veľvyslanec na Slo-
vensku Didier Lopinot v obrazovej 
sieni Kežmarského hradu udelil 
štátne vyznamenanie Rytier Ná-
rodného rádu za zásluhy Ivanovi 
Akimovovi, vedúcemu rómskeho 
folklórneho súboru Kesaj Tchave.  

 Str. 7

V meste Poprad oslavy MDD 
trvali štyri dni. Už v piatok na deti 
čakalo Dobrodružstvo Mydlinky 
a Bublika v Bublilandií. Deti si poz- 
reli jedinečné divadlo obrovských 
mydlových bublín. V sobotu oslavy 
pokračovali na Námestí sv. Egídia 
pestrým programom s veľkým dar-
čekom, ktorý im priviezol ujo pri-
mátor. „Som rád, že sa nám podari-
lo zabezpečiť turistický vláčik už na 
Deň detí. Vláčik by mal pokračovať 
a verím, že to bude dobrá turistic-
ká atrakcia. Som milo prekvapený 
z účasti, je tu veľa detí a rodičov 
a všetci spoločne trávia dnešný deň. 
Deti sú naša budúcnosť, mám ich 
veľmi rád, urobím všetko preto, aby 
to bolo top letné podujatie a v zime 
budeme mať Mikuláša,“ povedal 
primátor mesta Jozef Švagerko. 

Veľký darček 
pre malých 

Popradčanov

Vláčik v sobotu vozil všetky 
deti zadarmo. Celodenný program 
vyvrcholil vo večerných hodinách 
koncertom Martina Madeja, ktoré-
ho piesne deti poznajú aj dnes (Náš 
malý pes Boby). V nedeľu bol pre 
deti v Dome kultúry pripravený 
rockový muzikál, spracovaný na 
motívy známej rozprávky Popoluš-
ka. Poobede deti súťažili na škol-
skom dvore ZŠ na Ulici mládeže 
so svojimi štvornohými kamarátmi 
v pohybovej aktivite v rámci agility 
pod názvom Ja a môj psík. V pon-
delok oslavy vyvrcholili Farebným 
svetom detí v exteriéroch domu 
kultúry pod vedením skúsených pe-
dagógov ZUŠ a tvorivými dielňami. 
Spoluorganizátorom podujatia bolo 
popradské Centrum voľného času 
a na programe sa podieľalo takmer 
200 účinkujúcich.

V Trenčíne sa 23. a 24. mája ko-
nali majstrovstvá SR mladších žia-
kov a mladších žiačok vo volejbale.  
Vo finále nakoniec Svidník nad Pop- 
radom zvíťazil.   Str. 12
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Štátna políciaLetisko v Poprade plánuje rozšírenie letov
Lotyšská letecká spoločnosť 

airBaltic bude po úspešnej 
minuloročnej sezóne pokra-
čovať v prevádzkovaní pravi-
delného sezónneho leteckého 
spojenia medzi lotyšskou Ri-
gou a Popradom. Novinkou 
bude, okrem večernej rotá-
cie v utorok, aj medzipristá- 
tie vo Varšave. AirBaltic bude 
lety prevádzkovať od 15. de-
cembra 2015 do 12. marca 
2016 každý utorok a sobotu. 

„Je to veľmi dobrá správa 
pre tento región, aby mohol 
prekvitať. Veríme, že lepšie 
dopravné spojenie podporí tu-
ristický ruch v celom regióne, 
čo bude mať pozitívny vplyv 
na zamestnanosť a  že naše 
Slovensko v zahraniční bude-
me môcť prezentovať ako kra-
jinu, do ktorej sa oplatí prísť,“ 
povedal štátny tajomník mi-
nisterstva dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Fran-
tišek Palko. 

Približne trojhodinový let 
s medzipristátím vo Varšave 
v minimálnej miere ovplyv-
ní cestujúcich na palube 
lietadiel B737 – 300 a B737 
– 500. K pasažierom z Rigy 
pristúpia cestujúci z  Varša-
vy, pričom pôjde o zdržanie 
maximálne 35 minút. Nová 

rotácia umožňuje pracovne 
vyťaženým cestujúcim spoz- 
nať krásu Slovenska a  naj-
mä Tatier prostredníctvom 
skrátených pobytov, ktoré im 
pripravili subjekty cestovné-
ho ruchu v  podtatranskom 
regióne. Okrem toho spoje-
nie podtatranského regió-
nu leteckou linkou s dvoma 
veľkými letiskami Varšavou 
a  Rigou umožňuje odlieta-
júcim cestujúcim prestup na 
ďalšie letecké spojenia do ce-
lého sveta. 

„Kým prvá rotácia linky 
bola určená najmä pre inco-
mingových cestujúcich, vy-
tvorením druhej rotácie sa 
otvárajú možnosti aj pre Slo-
vákov, cestujúcich do pobalt-
ských krajín, Ruska, Škandi-
návie a  Poľska. Otvorením 
novej linky tiež dôjde k posil-
neniu prílivu turistov z týchto 
krajín. V minulej sezóne bol 
celkový počet prepravených 
pasažierov na linke z Rigy do 
Popradu 1 900, z čoho 1 500 
predstavovali turisti, prichá-
dzajúci do Vysokých a  Níz-
kych Tatier. Vyťaženosť lieta-
diel tak bola 70 %, čo nie je 
na prvú sezónu zlé,“ uviedla 
Ivana Herkeľová, riaditeľka 
letiska Poprad-Tatry. Podľa 

riaditeľky letiska prostred-
níctvom Slovenskej agentúry 
pre cestovný ruch je vytvore-
ný určitý balík marketingo-
vej podpory zo strany štátu 
pre zabezpečovanie leteckej 
dopravy. V súčasnosti letis-
ko zamestnáva 61 zamest-
nancov. Aj vďaka novým 
linkám na letisku prijali pia-
tich zamestnancov. Po nie-
koľkomesačných prípravách 
sa zákazníci môžu tešiť na 
novú webovú stránku, ktorá 
by mala mať podľa riaditeľky 
určitú výpovednú hodnotu, 
bude zachytávať charakter 
letiska a mala by zodpovedať 

moderným štandardom. Po-
tenciálni pasažieri si už dnes 
môžu do kalendárov pozna-
čiť časový harmonogram le-
tov na mesiac december. 

V  utorok je odlet z  Rigy 
o 15.25 h  a prílet do Pop- 
radu–Tatier o 17.25 h. 
Medzipristátie vo Varša-
ve je od 15.45 do 16.20 h. 
Odlet z Popradu je o 18.10 h 
a prílet do Rigy je o 22.10 h. 
V sobotu je let priamy. Odlet 
z Rigy je o 14. h a prílet do 
Tatier o 14.40 h a odlet z Ta-
tier o 15.15 h a prílet do Rigy 
o 18. h. Všetky uvedené časy 
sú miestne.  (pks) 

Žena sa utopila v šachte. 
V areáli bývalej strelnice 
pri Aquacity bola v sobotu 
23. mája nájdená mŕtvola 
47-ročnej ženy z Popradu. 
Nachádzala sa v okrúhlej 
drenážnej šachte, s tvárou 
pod hladinou vody. Ohliada-
júci lekár ako najpravdepo-
dobnejšiu predbežnú príčinu 
smrti konštatoval zadusenie 
utopením a nariadil pitvu. 
Znaky cudzieho zavinenia 
zistené neboli. Polícia v Pop- 
rade začala trestné stíhanie 
pre prečin usmrtenia. 

Úmrtie cudzinca. V stre-
du okolo pol dvanástej tele-
fonicky na linku 158 oznámili, 
že na odstavnej ploche pri 
ceste I/67 medzi Ždiarom 
a Podspádami, v lokalite 
zvanej Príslop, je odstavené 
osobné auto VW Phaeton, 
v ktorom je mŕtvola. Hliad-
ka polície na mieste zistila, 
že v neuzamknutom vozidle 
s nemeckými evidenčnými 
číslami sa na mieste spolu-
jazdca nachádza telo mužs- 
kého pohlavia bez známok 
života, otočené tvárou do se-
dačky. Na miesto bola privo-
laná RZP, ktorá nevykonala 
resuscitáciu vzhľadom na to, 
že osoba bola zjavne nie-
koľko hodín po smrti. Ohlia-
dajúci lekár konštatoval, že 
nebohý nemá vonkajšie po-
ranenia, predbežne vylúčil 
cudzie zavinenie a nariadil 
pitvu. Vyšetrovaním bolo 
zistené, že nebohý je štát-
nym príslušníkom Poľskej 
republiky. 46-ročný muž bol 
aj vlastníkom vozidla. Prípad 
vyšetrujú policajti zo Ždiaru, 
ktorí začali trestné stíhanie 
pre prečin usmrtenia.

 IC vlak usmrtil človeka. 
Na železnici sa stala ďalšia 
tragédia. Potom, čo začiat-
kom mája pri nehode v noci 
v Poprade vlak amputoval 
obe nohy 20-ročnému mla-
díkovi, došlo minulý utorok 
k ďalšej. Na železničnej tra-
ti v úseku Poprad – Vydrník 
o 13.40 h rýchlik IC 501 zrazil 
človeka, ktorý utrpel devas-
tačné poranenia, nezlučiteľ-
né so životom a na mieste 
bol mŕtvy. 

O tom, že naši svetoví kapi-
talisti nemajú už vôbec žiad-
ne zábrany, svedčí najnovší 
výrok podnikateľa Igora Rat-
taja z Tatry mounting resorts 
(J&T). Vraj Rakúšania z veľ-
kých lyžiarskych stredísk 
to nevedia robiť. „Bohužiaľ, 
biznis robia takým spôsobom, 
aby prežila daná oblasť a nie 
tak, aby im to zarábalo,“ cito-
vali Hospodárske noviny.

 A tak sa naši susedia, ktorí 
robia biznis už pekných pár 
desiatok rokov dozvedeli, že 
sú vlastne sami proti sebe, 
lebo sa starajú o udržateľnosť 
tamojšieho prostredia a o to, 
aby z cestovného ruchu pro-
fitovali všetci – oni, ostatní 
podnikatelia, obyvatelia, ži-
júci v tomto regióne a súčas-
ne si zachovali aj krásy prí-
rody, ktorá sa nedá ani kúpiť, 
ani podplatiť. 

O  tom, že slovenským 
zbohatlíkom, ktorí podni-
kajú tak „čisto“, že ich firmy 
sídlia až kdesi v  daňových 

rajoch, aby sa slovenský roz-
počet nedaj bože neinfikoval 
zrejme špinavými peniazmi, 
sme sa presvedčili už neraz, 
rovnako ako o tom, že maji-
teľov J&T, odkedy do Vyso-
kých Tatier prišli, nezaujíma 
nič iné len peniaze, peniaze 
a ešte raz peniaze. Od samé-
ho začiatku sa k  domácim 
a  k podhoriu chovajú tak, 
akoby Tatry patrili len im 
a  oni boli neobmedzenými 
pánmi „Váhu a  Tatier“. Ich 
arogancia a  bezohľadnosť 
nielen k ľuďom, ale aj k prí-
rode, jednoducho nepozná 
medze a také „hlúposti“, ako 
životné prostredie, či zacho-
vanie podmienok pre život 
aj budúcim generáciám, ich 
vôbec nezaujíma. Oni majú 
jediné motto: zarobiť a  po 
nás potopa... 

Už pred pár rokmi tento 
náš rodák, ktorý nám robí 
hanbu v celej Európe, návš- 
tevníkom ich lyžiarskych 
stredísk jasne povedal, čo si 

o nich myslí. Vtedy prehlásil, 
že oni majú na lyžovačke radi 
rodičov s deťmi. Tí vraj „ne-
smrdia na zjazdovke, sedia 
v bufete. Sú omnoho lepší ly-
žiari, ako tí, ktorí o pol ôsmej 
stoja pred lanovkou s lyžami 
a o štvrtej povedia, dal som 
26 jázd, jedna ma vyšla na 
štyri koruny. Takých radi ne-
máme,“ prehlásil Rattaj pre 
časopis Trend a  neskôr sa 
z  toho „vyzúval“, že to bolo 
vytrhnuté z kontextu.

Ako vidieť, najbohatším 
ľuďom Slovenska je etika 
podnikania, či akákoľvek 
morálka, absolútne cudzia. 
Akoby zabudli, že svoje pod-
nikateľské aktivity môžu roz-
víjať len preto, že bývalým 
vlastníkom, ktorým skutočne 
záležalo na rozvoji regiónu, 
jednoducho ukradli Tatry a k 
ľuďom pod Tatrami sa cho-
vajú ako k  svojim vazalom. 
Nakoniec, môže týmto ľu-
ďom záležať na tom, čo si tí 
„zasmradnutí“ lyžiari a ľudia 

v  regióne, ktorí práve kvôli 
ním do Tatier už prestávajú 
chodiť, vôbec myslia? Oni 
si v  tomto štáte môžu robiť 
čo len chcú, ale to nie je ich 
chyba. Je to chyba nás všet-
kých, pretože im to cez poli-
tikov, ktorých demokraticky 
volíme, dovolíme. Kvôli ta-
kýmto „podnikateľom“ sme 
s oficiálnymi stavebnými po-
voleniami nechali zničiť celé 
Tatry, nechali sme zahynúť 
Liptovskú Tepličku, kvôli ta-
kýmto „podnikateľom“ sme 
povytvárali rôzne organizá-
cie cestovného ruchu a  cez 
rozpočty samospráv a štátny 
rozpočet dotujeme ich pre-
zentáciu smerom k verejnos-
ti a z peňazí štátneho rozpoč-
tu dotujeme aj letecké linky, 
aby mohli zarábať ešte viac. 

A opäť, z  cestovného ru-
chu v Tatrách majú prospech 
len oni a  im podobní, kto-
rým veľké peniaze „spadli“ 
rovno z  neba (alebo vďaka 
rozhodnutiam skorumpova-

ných vlád?). Už dávno ktosi 
múdry povedal, za veľkými 
peniazmi hľadaj zločin. Len 
žiaľ, práve tí najhorší sú u nás 
pod ochranou politikov, po-
lície, prokuratúry a  súdov. 
A my, „zasmradnutí“ Slováci, 
sme prešťastní, keď im môže-
me dávať naše ťažko zarobe-
né peniaze.

Tí, ktorí sa snažia podnikať 
slušne, myslia aj na ostatných 
a na prírodu, pretože v tomto 
regióne žijú a majú aj srdce, 
musia len neveriaco krútiť 
hlavami. Im trvá večnosť zís-
kať akékoľvek povolenie, aby 
mohli svoj biznis posunúť 
dopredu. Oni sú dobrí len na 
platenie daní, dokonca dane 
zo straty, z ktorých sa dotu-
jú podnikateľské aktivity ta-
kýchto individuí. Na nič iné 
nárok nemajú! Dokonca ani 
na zaplatenie za vykonanú 
prácu! Viď Váhostav. 

Prestávam rozumieť Slo-
vákom, keď si po konskom 
póle na Štrbskom plese neu-

Keď je ekonomika nadradená nad prírodu 

Dobrá nálada, hudba, tanec 
súťaže, hry, zábava, hot-dogy, 
guláš a sladká odmena čaka-

la aj na deti v Batizovciach. 
„Úvod dňa patril Cyklopa-
ráde, do ktorej sa zapojilo 

Cykloparáda a tombola v Batizovciach 
takmer 80 dospelých a 50 detí. 
Vydali sa na trasu od obecné-
ho úradu smerom na letisko 
a späť, kde ich po príchode 
čakala zaslúžená sladká od-
mena a pre dospelých chutný 
guláš.“ povedala Mgr. Mirka 
Šalátová z obecného úradu. 
Súťaže pre deti pripravili 
športová a kultúrna komisia 
pri obecnom zastupiteľstve, 
hasiči, futbalisti a učiteľky 
základnej a materskej školy. 
Deti si vyskúšali beh cez pre-
kážky, malú hasičskú prúdnič-
ku, ktorou zhadzovali prázdne 
plechovky, skákanie vo vreci, 
hod granátom, súťaže s lop-
tou a mnohé ďalšie a každé sa 
snažilo splniť úlohu čo najlep-

šie. Veselý deň v Batizovciach 
ukončila bohatá tombola, na 
ktorú sa deti veľmi tešili a z 
vecných cien mali obrovskú 
radosť. „Sme dosť početná 
obec a cítili sme, že je potreb-
né venovať sa aj našim deťom, 
aby spolu s rodičmi prežili 
pekný deň. Som milo prekva-
pený toľkou účasťou a je to 
pre nás aj spätná väzba, že ľu-
dia našu snahu opätujú a prí-
du na podujatia, ktoré pre nich 
pripravíme. Aj preto by som 
veľmi rád poďakoval všetkým 
dobrovoľníkom, hasičom, 
učiteľkám, ktorí nám pomohli 
pripraviť tento krásny spoloč-
ný deň,“ povedal Gabriel Bod-
nár, starosta obce Batizovce. 

Keď sa pripravujú rôzne 
podujatia, stalo sa priam 
nevyhnutnosťou vytlačiť 
plagáty a na nich zverej-
niť logá všetkých takých či 
onakých partnerov, spon-
zorov, bárskoho. Akoby to 
niekto čítal. Chápem, že 
nájsť podporovateľov nie je 
v súčasnosti jednoduché, 
ale zavďačiť sa im tým, že 
budú na propagačných ma-
teriáloch spolu s tridsiatimi 
piatimi logami iných dobro-
dincov, sa podľa mňa úpl-
ne míňa účinku. Všimne si 
niekto v televízii logá v rôz-
nych reklamných spotoch? 
Zapamätáte si subjekty, 
ktorých názvy Maštalírov 
hlas dookola omieľa, pre-
tože im organizátor či za-
dávateľ reklamy potrebuje 
vyjadriť vďačnosť? Zaují-
malo by ma, čo na to hovo-
ria reklamní mágovia. Akú 
pridanú hodnotu logo na 
plagáte koncertu či divadel-
ného predstavenia subjektu 
prináša? Ako toto logo pre-
nikne do mysle mňa, ako 
prijímateľa, okoloidúceho či 
účastníka akcie?  

Fotograf Oliviero Toscani, 
autor reklamných kampaní 
Benettonu, ktorý celý svet 
zaujal napríklad bilbordom 
holého zadku s pečiatkou 
H.I.V. POSITIVE alebo 
skladačkou 56 záberov na-
hých ženských a mužských 
genitálií s logom United 
Colors of Benetton, už v 
90-tych rokoch tvrdil, že 
sladká, elitárska, sexi, me-
galomanská reklama s ast- 
ronomickými rozpočtami, 
tisíckami stránok v časopi-
soch a márnotratnými klip-
mi sa prežila. Neplní žiadnu 
spoločenskú úlohu a je ako 
prázdna farebná bublina. 
Už vtedy ohlásil príchod 
reklamy, ktorá spytuje sve-
domie spoločnosti, skúma 
a znepokojuje. Reklamy, 
ktorá sa stáva aktívnym 
médiom, polemickým ume-
ním a nositeľom závažných 
posolstiev.

Reklamu považujem za 
umenie a neviem ako s ňou 
súvisí výpočet log rôznych 
spoločností. No, že môžu 
byť polemické a niesť závaž-
né posolstvo som si všim- 
la pred jedným útulkom pre 
opustené matky s deťmi. 
V miniparku pred hlavným 
vchodom sa jedného dňa 
objavila maličká trampolín-
ka a deti z útulku si na nej 
išli nohy dolámať. Železná 
tyčka s ceduľkou, zapichnu-
tá do zeme s názvom a lo- 
gom spoločnosti, ktorá ju 
útulku poskytla, tu pôsobila, 
slušne povedané, nepatrič-
ne. Netrvalo dlho a pri ob-
hliadke šrotoviska som si 
všimla, ako sa krásne logo 
krásne vyníma na vrchu ob-
rovskej kopy železného od-
padu. A teraz premýšľam, 
koľkí ľudia si vďaka tomu, 
že si logo všimli ešte pri 
trampolíne, kúpili produkty 
tejto sociálne cítiacej firmy. 
A či sú šťastnejšie deti, ská-
kajúce na trampolíne alebo 
ten človiečik, ktorý si jej od-
nesením do zberu zarobil 
zopár centov navyše.  (pvč)    
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Preprava cestujúcich na letisko

Nové autobusové spoje 

Kométa v letnej sezóne
Občianske združenie Ve-

terán klub železníc Poprad 
oznamuje verejnosti, že 
historická tatranská elekt- 
rička Kométa bude premá-
vať v letnej sezóne 2015 na 
tratiach tatranských elek-
trických železníc na trase 
Poprad – Starý Smokovec 
– Tatranská Lomnica (3x) 
– Starý Smokovec – Pop- 
rad. 

Vychutnať si jazdu môže-
te každú druhú nedeľu - 7. 
a 21. júna, 5. a 19. júla, 2., 
16. a 30. augusta a 6. sep-
tembra. Odchody električky: 

Poprad-Tatry smer Starý 
Smokovec: 10.45 h, Starý 
Smokovec - Tatranská Lom-
nica: 12.25, 14.25 a 16.25 h, 
Tatranská Lomnica - Starý 
Smokovec: 13.25, 15.25 
a 17.25 h, Starý Smokovec 
- Poprad-Tatry: 18.08 h. 
Cestovné lístky sa predáva-
jú výlučne v električke a na 
jednotlivých úsekoch je 3 € 
pre dospelých a 1,5 € pre 
deti od 6 – 15 rokov a senio-
rov, deti do 6 rokov zadar-
mo. Na jednotlivých zastáv-
kach električka zastavuje na 
znamenie. 

Z dôvodu zmeny letového poriadku spoločnosti Wizz Air 
bude od 5. júna zabezpečená preprava cestujúcich MHD na 
Letisko Poprad-Tatry v iných časových intervaloch. Dovoz 
cestujúcich na Letisko Poprad – Tatry zabezpečí linka č.1, 
spoj č. 43 s odchodom z autobusovej stanice (AS) o 10.40 h, 
odchod z letiska o 10.50 h a príchod na AS o 11. h. Cestujúci 
sa z Letiska Poprad–Tatry dostanú linkou č. 1, spoj č. 45 
s odchodom z AS o 12.30 h, z letiska o 12.40 h a príchodom 
na AS o 12.50 h. Linka č. 1, spoje č. 43 a 45 budú premávať 
na Letisko Poprad-Tatry v pondelok, stredu, piatok a nedeľu. 

Od polovice mája dvakrát 
denne premávajú minibusy 
na novej trase Krakov- 
Dolný Kubín - Ružomberok 
- Liptovský Mikuláš - Poprad 
- Prešov - Košice. Lístky je 
možné zarezervovať online, 
ceny začínajú od 10 eur. 
Nová trasa umožňuje nielen 
Slovákom priamo a rýchlo 
sa dostať do Krakova a na 
krakovské a katovické le-
tiská, ktoré ponúkajú širokú 
paletu letov do celej Euró-
py. Navyše toto spojenie 
sprístupňuje aj atraktívne 
oblasti severného a východ-
ného Slovenska pre turistov 
z Poľska a zo zahraničia. 

Na všetky spoje platí povin-
ná rezervácia miest vopred. 
Cestovné lístky je možné za-
kúpiť prostredníctvom inter-
netovej stránky www.tiger-
express.eu, aj v kamenných 
pobočkách partnerov Tiger- 
Express a v sieti pobočiek 
Student Agency a RegioJet, 
napríklad v Košiciach, Pop- 
rade a Ružomberku. Spoje 
sú obsluhované modernými 
minibusmi značiek Mer-
cedes, Volkswagen a Re-
nault, vybavenými klimati-
záciou, zásuvkami 220 V, 
bezplatným Wifi a zabez-
pečené je aj bezplatné 
občerstvenie. 

a morálku 
vedomili, čo pre týchto ľudí 
znamená normálny, obyčaj-
ný človek. Na ich zábavky sa 
môžete pozerať spoza plo-
ta a  najlepšie by bolo, keby 
ste sa išli „zohriať“ nejakou 
whisky do ich luxusného 
hotela. Lebo všetci tí, kto-
rých na pólo pozvali, boli za 
jedinú noc ochotní zaplatiť 
ťažké tisíce eur a aby neboli 
horší, dali si aj tú whisky. Ta-
kých klientov im treba, hoci 
si neuvedomujú, že sedliak 
zostane vždy iba sedliakom, 
pretože nikde v  civilizova-
nom svete sa také niečo stáť 
nemôže, aby človeka nalá-
kali na ich zábavky a potom 
ich nechali za plotom. Ibaže 
v akomkoľvek inom štáte by 
sa normálni ľudia na niečo 
také ani neprišli pozrieť. Ig-
norovali by ich a  kašlali na 
nich. Ale nie iba v  ten deň, 
jednoducho by ignorovali 
celý ich biznis, pretože bez 
peňazí normálnych ľudí by 
nefungovali nielen lyžiar-

ske strediská v  ich správe, 
ale ani ich lekárne, pois- 
ťovne, ich obchodné siete, 
média a  ich banky. Aj preto 
by si mali „zasmradnutí“ Slo-
váci urobiť súpis ich podni-
kateľských aktivít, aby im na 
ich bohatstvo neprispeli ani 
centom. 

Napriek všetkímu sa te-
ším, ako títo naši „podni-
katelia“ naučia robiť biznis 
Rakúšanov. Už sa teším, ako 
zhumpľujú celé Alpy, pos- 
tupne sa presunú aj do tých 
talianskych, francúzskych 
a  v mene dobrého biznisu 
z  nich vyženú obyčajných 
ľudí a dovolia tam vkročiť je-
dine milionárom. Až potom 
zrejme obyvatelia týchto štá-
tov pochopia, aký fantastický 
trhový mechanizmus k nám 
doviezli a čo za kapitalistov 
u nás vychovali. 

Spoločnosť, kde je ekono-
mika nadradená nad prírodu 
a morálku, nemá žiadnu šan-
cu prežiť.  Ľ. Rešovská

Premiér Robert Fico medzi študentmi
V piatok minulého týždňa 

prišiel medzi popradských 
gymnazistov na Kukučínovej 
ulici predseda vlády Sloven-
skej republiky Robert Fico. 

Premiér sa v  prednáške 
stručne dotkol rôznych tém, 
napríklad členstva SR v Eu-
rópskej únii, hovoril o  štu-
dijných odboroch a odchode 
žiakov do zahraničia, o pra-
covnom trhu doma i v zahra-
ničí, o riešení rómskej otázky 
na východe Slovenska, ale 
i o vlakovej doprave zdarma. 
Žiakom poskytol aj najnovšie 
informácie o riešení konflik-
tu na Ukrajine, kde poukázal 
na možnosti ďalšieho vývoja 
a  upozornil na úlohy, ktoré 
Slovenská republika v  tejto 
situácii zohráva. Žiakom tiež 
priblížil najhorúcejšiu tému 
migrantov a postoj Slovenska 
k  tejto problematike. Pred-
náška prešla do besedy, v kto-
rej žiaci prezentovali svoje ná-
zory a postoje k témam, ktoré 
ich zaujímajú. 

„Počas mojich pracovných 
výjazdov rád chodím, pokiaľ 
mi to čas dovolí, medzi žiakov 
a  študentov. Pokiaľ sa niekto 
besedy zúčastnil, musí potvr-
diť, že žiadna politika sa nero-
zoberala. Hovorili sme o téme 
Európska únia a  Slovensko, 
pretože stojíme pred veľký-
mi výzvami, ako je napríklad 
migrácia. Veľmi rád si vypoču-
jem názory žiakov a študentov, 
ktoré aj prezentovali. Je to pre 
mňa veľmi užitočné. Na druhej 
strane si myslím, že môžem 
študentom poskytnúť informá-
cie, ktoré bežne nenájdu v no-

vinách, alebo v iných masovo-
komunikačných prostriedkoch. 
Robím to často a  pravidelne 
a dávam si pozor, aby to nebolo 
politikárčenie,“ uviedol Robert 
Fico po skončení stretnutia.

 Na piatkovej besede bola 
najdiskutovanejšou témou, 
ktorá žiakov zaujímala a ktorá 
sa ich bezprostredne týkala, 
téma pokračovania v  štúdiu 
na vysokých školách doma 
a v zahraničí a o ich neskor-
šom návrate na Slovensko. 
Na našu otázku, v  čom vidí 
najväčšie rezervy v  školst- 
ve, Robert Fico odpovedal: 
„Predovšetkým vidím veľký 
posun, ktorý nastáva v duál-
nom vzdelávaní. Chýba nám 
prepojenie stredného odborné-
ho školstva a praxe, ale to sa 
duálnym vzdelávaním zmení, 
pretože zamestnávatelia budú 
môcť uzatvárať učebné zmluvy 
so študentmi. Na ich základe 
bude študentovi umožnené 
chodiť na prax do podnikov, 
kde sú najmodernejšie stro-
je, dostane za to peniaze a na 
druhej strane má zamestná-
vateľ úľavy. Toto je významná 
reforma, ktorou sa posúvame 
dopredu. Veľký nedostatok, 
prepojenie praxe a  školy, sa 
postupne odstraňuje. Pri vyso-
kých školách je to aj veľký po-
čet nekvalitných vysokých škôl. 
Plne podporujem ministra 
školstva, ktorý nechce povoľo-
vať otváranie ďalších vysokých 
škôl a  nastavuje prísne pra-
vidlá akreditácie pre existujú-
ce školy. Sme svedkami toho, 
že vláda už nedáva povolenia, 
školy strácajú oprávnenia na 

vydávanie titulov bakalár, ma-
gister. Toto je jediná správna 
cesta,“ uviedol R. Fico.

 Gymnázium na Kuku- 
čínovej organizuje pravidelné 
besedy žiakov s  významný-
mi osobnosťami a  politik-
mi. „Robíme to preto, aby si 
študenti urobili svoj vlastný 
názor, aby to nebol iba po-
hľad človeka, zaveseného na 
stene, alebo jeho masmediál- 
ny obraz, ale aby videli reálne-
ho štátnika a videli jeho obraz 
a počuli, ako rozmýšľa a prečo 
koná tak, ako koná. Myslím si, 
že aj dnešná beseda splnila ten-
to cieľ. Žiaci sa pýtali na rôzne 
otázky a  premiér im ukázal, 
aké je jeho politické zázemie, 
ako uvažuje. Musím povedať, 
že aj pán premiér si uvedomil, 
že musí viac chodiť medzi žia-
kov a  študentov, aby o  ňom 
získali reálnejší obraz,“ zhod-
notil Vladimír Lajčák, riaditeľ 
gymnázia.  (pks) 

 „Tento rok sme sa zno- 
vu snažili oživiť tradičný 
program a priniesť niečo 
nové. Pozvali sme hosťa, kú-
zelníka DC, ktorý deti zabavil 
a po prvýkrát sa predstavilo 
bábkové divadielko detského 
divadelného súboru Mladosť 
pri ÚŽS Pod Skalkou. Báb-
koherci zahrali rozprávku 
O chamtivej Hane,“ poveda-
la Veronika Žoldáková, z od-
delenia kultúrno–výchovnej 
činnosti MsÚ vo Svite. 

Počas sobotňajšieho dopo-
ludnia na deti čakalo množ-
stvo súťaží, hier a atrakcií. 
Nechýbali ukážky nordic 
walkingu, skauti pripravili 
dobrodružno–športové hry, 
cyklistický klub zabezpečil 

súťaže pre deti na bicykloch 
a prišli i hasiči so svojou tech-
nikou. Veľký záujem u doras-
tajúcich detí vzbudila vojen-
ská technika pod dohľadom 
Vojensko-historického klubu 
Tiger. Malí Sviťania si poz- 
reli ukážky športových áut, 
ktoré budú tento rok jazdiť 
Rallye Tatry. „Čo nás veľ-
mi milo prekvapilo a deťom 
sa veľmi páčilo, bola jazda 
na novom zametacom aute,“ 
s úsmevom dodala Veronika 
Žoldáková. Poobede bolo pre 
deti pripravené bublinkové 
predstavenie v dome kultúry. 
Jedinečný zážitok im prinies-
lo Dobrodružstvo Mydlinky 
a Bublika. Na programe par-
ticipovali organizácie a spol-

ky so sídlom na území mesta 
Svit. Kultúrny program za-
bezpečili tanečné, spevácke 
a hudobné súbory zo Svitu 
so svojimi choreografiami. 
Smiech, hudba a dobrá nála-

MDD oslávili aj malí Sviťania

Pozor na cestách

da sa niesla celým podtatran-
ským regiónom a všetci sa 
snažili, aby si deti svoj deň 
užili. Veď nie je nič krajšie, 
ako spokojné a šťastné tvá-
ričky našich ratolestí.

Nielen na slovenských cestách, ale v celej Európe, je 
tento týždeň dopravno-bezpečnostná akcia medzinárod-
nej organizácie Tispol. Dopravná polícia sa zameriava 
najmä na kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoho-
lu a iných návykových látok. Pozornosti policajtov neujde 
ani porušovanie iných dopravných predpisov, nevynímajúc 
dodržiavanie povinností motocyklistov, chodcov a cyklistov.

Toľká 
bezcitnosť!
Vo štvrtok 28. 5. sa dcérka 

vrátila zo školy na Letnej 
ulici v Poprade so slzami na 
krajíčku. „Už som sa na to 
nemohla ani pozerať!“ vraví. 
Keď som sa jej opýtala čo sa 
stalo, vysvetlila mi, ako počas 
vyučovania z okna svojej trie-
dy videla chlapíkov, ktorí pílili 
konáre stromov a zhadzovali 
ich na zem. 

Z toho istého okna už pár 
týždňov deti so záujmom sle-
dovali, ako sa na strome ob-
javilo stračie hniezdo a straka 
sa starostlivo starala o svoje 
mláďatko. Aj hniezdo skončilo 
tiež na zemi. Pýtam sa: Nao-
zaj je potrebné kaličiť stromy 
uprostred vegetácie pred det-
skými očami? Musia sa naše 
deti zoznámiť so životnou 
realitou takýmto bezcitným 
spôsobom? Prečo niektorí 
nedokážu prejaviť úctu k živej 
prírode? 

Aj mne bolo do plaču, keď 
som videla stromy bez vrchol-
cov, so skrátenými konármi 
a prázdne stračie hniezdo. (rla)

Záchranári 
v akcii

Pošmyknutie s tržnou ra-
nou. V Prielome Dunajca, po-
čas návratu z prístaviska pltí, 
sa v sobotu zranila poľská tu-
ristka. Pošmyknutím na chod-
níku si spôsobila tržné pora-
nenie hlavy. Záchranári HZS 
turistku po ošetrení previezli 
na parkovisko k autobusu.

Pomoc zamestnankyni 
hotela. V nedeľu v ranných 
hodinách požiadala HZS za-
mestnankyňa horského ho-
tela pri Popradskom plese o 
pomoc pre kolegyňu, ktorej 
prišlo nevoľno a skolabovala. 
Dvaja záchranári pacientku 
na mieste ošetrili a terénnym 
vozidlom transportovali do St. 
Smokovca. Posádka RZP ju 
odtiaľ previezla do nemocnice.

Šerpa 2015. Vo V. Tatrách 
sa 28. mája uskutočnil 9. roč-
ník súťaže o Putovný pohár 
riaditeľa expozitúry východ 
národnej protizločineckej jed-
notky NAKA Prezídia PZ vo 
vynášaní nákladu z Hrebien-
ka na Zamkovského chatu 
– Šerpa 2015.Súťažili 4-člen-
né družstvá, pričom každý 
musel niesť náklad aspoň 
raz. Prvenstvo si vybojovali 
záchranári HZS z OS Vyso-
ké Tatry - kpt. Matúšek, npor.
Lipták, npor.Brejčák a ppor.
Fedor.
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Jubilejný, 50. ročník Lite-
rárneho Kežmarku, ktorý sa 
uskutoční 11. a 12. júna, bude 
venovaný Ľudovítovi Štúro-
vi, štúrovcom a Kežmarku. 

Program kultúrno-spolo-
čenského podujatia, ktorého 
súčasťou je celoslovenská li-
terárna súťaž žiakov základ-
ných a  študentov stredných 
škôl na Slovensku a Slovákov 
žijúcich v  zahraničí, začne 
prijatím účastníkov v obrad-
nej sieni mesta vo štvrtok 
o 14. h. 

50. ročník Literárneho 
Kežmarku slávnostne otvoria 
pred budovou lýcea o 15. h.  
V  lýceu o  15.30 h  vyhlásia 
výsledky celoslovenskej li-
terárnej súťaže. V programe 
zaznejú ukážky z tvorby po-
rotcov súťaže (Eva Kollárová, 
Zlata Matláková, Ján Petrík, 
Júlia Čurillová, Jozef Brun-
clík, Peter Karpinský), lite-
rárno–dramatické pásmo au-
torských prác víťazov súťaže 
(ZUŠ A. Cígera) a ocenenia 
si prevezmú víťazi. 

V  Drevenom artikulár-
nom kostole v  Kežmarku 
v  galaprograme od 19.30 h 
premietnu v  premiére do-

kumentárny film 50. LK 
(réžia Daniel Dluhý), Nora 
Baráthová bude prezento-
vať zborník 50. LK (Nora 
Baráthová –  Gabriela Kan-
torková) a ocenia tiež dlho-
ročných spolupracovníkov 
a  zakladateľov Literárneho 
Kežmarku. 

Danubius octet singers 
a herec Juraj Sarvaš vystúpia 
v pásme slovenskej národnej 
hudby a  umeleckého slova 
pri príležitosti 200. výročia 
narodenia Ľudovíta Štúra 
Vzlietli orli vysoko. Výročie 
je príležitosťou na otvorenie 
výstavy Ľudovít Štúr – 200. 
výročie narodenia, vernisáž 
ktorej sa uskutoční v piatok 
12. júna o 8.30 h vo výstav-
nej sieni. Súčasťou 50. roč-
níka Literárneho Kežmarku 
bude aj seminár Literárneho 
múzea Slovenskej národnej 
knižnice v Martine, venova-
ný osobnosti Ľ. Štúra, štúrov-
com a Kežmarku. Uskutoční 
sa 12. júna o 9.30 h v Mest-
skom kultúrnom stredisku 
v Kežmarku. Prednášať budú 
Doc. PhDr. Augustín Maťov-
čík, DrSc. a PhDr. Nora Ba-
ráthová.  (pkr)

Venovaný Štúrovi, 
štúrovcom a Kežmarku 

Ženský vtip 
Expozície Kežmarského 

hradu môžete ešte dnes vi-
dieť v rozprávkovom poňatí. 
Návštevníkov čaká veselý 
príbeh chudobného, ale chyt-
rého dievčaťa, ktoré si svojou 
múdrosťou, šarmom a vtipom 
získa srdce kráľa Ženský vtip. 
Do hradu sa vstupuje od 8. h 
každých 20 minút približne 
v 50-členných skupinách. 
Rozprávka trvá 80 minút 
a počas nej prejdete celým 
hradom. Vstupné dospelí 
4,50 €, deti, študenti a dô-
chodcovia 3 €, deti MŠ 2 € 
a deti do 3 rokov zadarmo. 

Hrad Ľubovňa 
Prehliadku skanzenu 3. až 

5. a od 8. do 12. mája na 
motív tradičnej rozpráv-
ky ako pastierik vyslobodil 
mlynárovu dcéru, doplnenú 
ukážkami tradičných do-
mácich zvierat a pečenia 
lokší ponúka Hrad Ľubovňa 
žiakom ZŠ. Prehliadka hra-
du, nakoľko si v tomto roku 
pripomíname 360. výročie 
prevozu klenotov z Poľska 
na hrad, je zameraná na 
poľské korunovačné kle-
noty. Jej súčasťou je vys- 
túpenie sokoliarov. Vstupné 
pre deti do hradu a skanzenu 
sú 3 €, prihlásiť sa je potreb-
né vopred na t. č. 0910 340 
050 (Jakub Ondrej). 

Hradohranie
Spišský hrad pripravil od  

3. - 5. júna Hradohranie. 
Cieľom podujatia je ukázať 
deťom ako chutí história. Pri 
putovaní hradnými nádvoria-
mi sa môžu zahrať na rytierov 
a dvorné dámy, čakajú ich za-
ludné i zábavné úlohy, stráž-
covia hradných tajomstiev, 
mnoho prekvapení a nazrieť 
môžu i do temnej hradnej mu-
čiarne. Informácie: Spišské 
múzeum Levoča. 

Kamil Varga - fotografie 
V galérii Provinčný dom 

v Starej Ľubovni sprístupnia 
v piatok 5. júna výstavu pop- 
redného slovenského fotog- 
rafa, zakladateľa luminografie 
Kamil Varga – fotografie. Vi-
dieť ju môžete do konca júna. 

Jazykový kvet 
V Dome kultúry v Poprade 

predstavia v piatok 5. júna 
o 18. h finalisti celoštátnej sú-
ťaže Jazykový kvet divadelné 
príbehy v anglickom a špa-
nielskom jazyku. Účinkujú 
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. 

Sláva v Poprade, Svite 
i St. Ľubovni 

Dobovú hru Sláva, ktorou 
Radošinské naivné divadlo 
podáva javiskovú správu 
o ceste za slávou svetového 
komika, uvidia diváci pod Tat-
rami v troch mestách. Predsta-
venia sa uskutočnia v Dome 
kultúry v Poprade v ponde-
lok 8. júna o 19. h a v sta-
roľubovnianskom DK v uto-
rok 10. júna o 19. h (na obe 
predstavenia vstupné 13 €).  
Vo štvrtok 11. júna Radošin-
ci vystúpia v DK vo Svite. 
Vstupné 15 €. Predpredaj: 
MsÚ Svit, t. č. 052/787 51 14 
a UA Bell Canto, t. č. 0903 
966 327. 

V priestoroch Mestského 
úradu v Poprade sa vo štvrtok 
minulého týždňa slávnost-
ne odovzdali Ďakovné listy 
a medaily, udelené Ústavom 
pamäti národa (ÚPN). 

Slávnostný program bol 
venovaný oceneným osob-
nostiam, ktoré bojovali pro-
ti komunistickému režimu 
a zaslúžili sa o slobodu a de-
mokraciu. Ústav pamäti ná-
roda prostredníctvom svojej 
preambuly, ktorá hovorí, že 
je povinnosť štátu sprístupniť 
utajenú činnosť represívnych 
orgánov v  dobe neslobody 
1939 –  1989 a  určiť zodpo-
vednosť za porobenie vlasti, 
vraždenie, zotročovanie, lú-
penie a ponižovanie, morálny 
a hospodársky úpadok, spre-
vádzaný justičnými zločinmi 
a  terorom proti nositeľom 
odlišných názorov, deštruk-
ciu tradičných princípov 
vlastníckeho práva a zneuží-
vanie výchovy, vzdelávania 
vedy a  kultúry na politické 
a  ideologické účely, ako aj 
učiniť zadosť všetkým, ktorí 
boli poškodení štátom, čo po-
rušoval ľudské práva a vlast-
né zákony. 

„V tomto čase si pripomí-

Ďakovné listy a pamätné medaily Ústavu pamätí národa
name 70. výročie ukončenia 
2. sv. vojny a  iba nedávno 
sme si pripomínali 65. výročie 
akcii K, R a P, teda likvidácie 
mužských a  ženských reholí 
a likvidácie grécko-katolíckej 
cirkvi. To znamená, akoby 
jeden totalitný systém vy-
striedal druhý. Povedali sme 
si, že chceme v  tomto čase 
oceňovať ľudí, ktorí v minu-
losti nejakým spôsobom trpeli 
a zaslúžili sa o našu slobodu 
a demokraciu. Preto sme prišli 
pod Tatry, aby sme boli bližšie 
k tým, ktorí sa o to zaslúžili, 
mali ťažký život a  ktorých 
chceme oceniť. Druhý dôvod 
je, že sme toto podujatie spojili 
so študentmi,“ uviedol On-
drej Krajňák, predseda správ-
nej rady ÚPN. 

V  úvode slávnostného 
programu premietli doku-
mentárny film Prežili sme 
gulag, režiséra Ondreja 
Krajňáka. Film zachytával 
pohnuté osudy Jozefa Teke-
liho, ktorý je po smrti Jána 
Košúta jedným z posledných 
pamätníkov, ktorí prežil sta-
linský gulag. „Práve po 2. 
sv. vojne bolo veľa občanov 
odvlečených do stalinských 
gulagov. V  začiatkoch sa ší-

rila o týchto ľuďoch fáma, že 
spolupracovali s  fašistickým 
Nemeckom. Nakoniec sa zis-
tilo, že to nebolo práve kvôli 
tomu, ale často preto, že bý-
valý Sovietsky zväz, vojnou 
zničená krajina, potrebovala 
obnovu a pritom do gulagov 
boli odvlečení mladí, silní ľu-
dia, ktorí boli schopní praco-
vať. Poznal som tento región, 
osobne som poznal niektorých 
ľudí, ktorých som navštívil 
a nakrútil ich svedectvá, kto-
ré sú dnes vzácne a hovoria 
o veľkej nespravodlivosti. Do 
gulagov bolo odvlečených 
7 000 ľudí, keď sa vrátili späť, 
prišli ako nechcení z  obáv, 
že sa na Slovensku dozvedia 
pravdu, “  povedal autor fil-
mu Ondrej Krajňák. Spo-
mínaných 7  000 osôb boli 
len civilné osoby, evidované 
Ministerstvom spravodlivos-
ti SR, odborom rehabilitácií 
a  odškodňovania. Uvádzal 
sa počet 6 973 odvlečených 
a 524 usmrtených, ktorí sa zo 
zajateckých táborov nevrátili 
a na Slovensku po nich ostali 
celé rodiny, ženy a deti, kto-
ré celý život pociťovali veľkú 
krivdu a boli označovaní ako 
nepriatelia štátu. 

O  hrôzach gulagov či vä- 
zení títo, režimom prenasle-
dovaní ľudia, museli mlčať 
celých 40 rokov. 

Na slávnostnom podujatí 
odovzdal ďakovný list a pa-
mätnú medailu predseda 
správnej rady ÚPN Ondrej 
Krajňák a viceprimátor mes-
ta Poprad Pavol Gašper. Vo 
štvrtok boli ocenení Miloslav 
Adamjak, Ondrej Bartko, 
Alžbeta Bileková, Juraj Ja-
rab, Karol Maník, Ondrej 
Martinko, Emil Melioris, 
Štefan Novák, Michal Sliv-
ka, Margita Smatanová a Jo-
zef Tekeli. 

Ďakovné listy za Ústav pa-
mäti národa odovzdávali už 
minulého roku v rámci Dni 
slobody. „Prvýkrát odovzdá-
vame ocenenia mimo Brati-
slavy. Vybrali sme sa priamo 
do regiónov, bližšie k  ľuďom. 
Ocenení majú vysoký vek 
a  nie sú schopní cestovať do 
Bratislavy, preto sa im chce-
me prispôsobiť a  aj takto si 
ich uctiť,“ poznamenal Ond- 
rej Krajňák. 

„Na seriózny historický vý-
skum, ktorý by zistil skutočný 
počet násilne odvlečených, sa 
za 25 rokov na Slovensku ni-

kdy nenašli peniaze, preto sa 
môže hovoriť len o odhadoch. 
M. S. Ďurica vo svojej knihe 
Dejiny Slovenska a Slovákov 
sa však odvoláva na fakty 
a údaje priamo z obdobia ro-
kov 1944 - 1945, konkrétne aj 
na výpoveď Dr. Jozefa Mikulu 
pred kongresovým výborom 
USA, v ktorej sa uvádza, že 
iba v prvom mesiaci po obsa-
dení Sovieti odvliekli 38 000 
Slovákov. NKVD spolu so so-
vietskym vojskom na našom 
území robili „očisťovacie“ 
akcie. Od októbra 1944 do 
júna 1945 takto deportovali 
do ZSSR 40 až 60 tisíc sloven-
ských občanov. JUDr. Dárius 
Rusnák ktorý túto otázku 
študoval v  Moskve zistil, že 
v archívoch NKVD je evido-
vaných 69 tis. občanov SR, 
zajatých na Slovensku a od-
vlečených do ZSSR (1944 
-  1945). Vladimír Bystrov 
vo svojej publikácii Únosy 
československých občanů do 
Sovětského svazu hovorí o 60 
až 120 tis. Občanoch, odveze-
ných zo Slovenska,“ doplnil 
František Bednár, predseda 
Svetového združenia býva-
lých čsl. politických väzňov. 
 (pks)

Ondrej Krajňák oceňuje Margitu Smatanovú a Pavol Gašper Ondreja Bartka.

Blázni sú tí, ktorí dnes zostali doma
Takýmto mottom sa tento 

rok prihovárali organizátori 
podujatia Tatranského dňa 
detí a tretieho ročníka Rajec 
Hight Tatras Night Run 2015. 
Počas uplynulého víkendu sa 
na Štrbskom Plese stretlo viac 
ako 800 bežcov v rámci noč-
ného behu. Novinkou tretie-
ho ročníka bol piatkový det-
ský beh Nočníček, ktorého 
sa zúčastnilo takmer 120 detí 
všetkých vekových kategórií. 
„Sme radi, že už tretí rok sa 
podarilo zorganizovať tento 
nočný beh na Štrbskom Plese, 
pretože príroda a atmosféra je 
neopakovateľná. Určite tohto 
roku padne účastnícky rekord 
vyše 800 bežcov, čo je úžasné 
číslo. Pre deti je to taktiež zá-
žitok. Tento beh spadá do sé-
rie nočných behov v Tatrách, 
na Donovaloch a v Bratisla-
ve,“ povedal Peter Pukalovič, 
organizátor a riaditeľ prete-
kov. V sobotu podujatie pok- 
račovalo Tatranským dňom 
detí. Na Štrbskom Plese na 
malých návštevníkov čaka-
lo množstvo podujatí, hier a 
zábavy. V jeho rámci bol pre 
behuchtivé deti pripravený 
zážitkový prekážkový beh XS 
Junior Challange a novinkou 
bola nová súťaž na nafukova-
cej dráhe Funny Run. Nechý-

bali ukážky hasičskej 
a policajnej techni-
ky, jazda na štvor-
kolkách či ukážky 
jazdeckej polície na 
koňoch. Večer od-
štartoval nočný beh 
na 8 km dlhej trati 
okolo Štrbského Ple-
sa. Štart pretekov bol 
na hlavnej ceste pri 
parkovisku, odkiaľ sa 
bežci vydali  smerom 
k hotelu FIS a špor-
tovému areálu. Cez 
bežecký štadión sa 
dostali po bežeckých chodní-
koch k Štrbskému plesu, od-
tiaľ smerom k Novému Štrb-
skému plesu.  (pks)

Nočného behu sa zúčastnili 
aj členovia Športového klu-
bu deti a mládeže Poprad 
- Tatry.
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Biele srdce sestre - manažérke z Levoče
Prest ížnym ocenením 

Biele srdce Slovenská ko-
mora sestier a  pôrodných 
asistentiek (SK SaPA) v  pi-
atok 22. mája vyjadrila 
svoje uznanie v  kategórii 
sestra/pôrodná asistentka-
manažér aj PhDr. Beáte 
Ružbackej, MPH, dipl.s., 
zo Všeobecnej  nemoc-
nice s  poliklinikou Levoča. 

„Je to ocenenie, vyjadrujúce 
charakter starostlivosti, vedo-
mostí a humanitu, ktorá napĺ- 
ňa prácu a ducha ošetrovateľst- 
va,“ uviedol PhDr. Milan 
Laurinc, riaditeľ kancelárie 
Slovenskej komory sestier 
a pôrodných asistentiek. Sláv-
nostné odovzdávanie ocene-
ní sa uskutočnilo v priesto-
roch City hotela Bratislava 
a z rúk generálneho riaditeľa 
sekcie zdravia MZ SR MUDr. 
Mária Miklošiho a prezident-
ky SK SaPA Mgr. Ivety Lazo-
rovej, dipl. p. a. si ho prevzalo 
31 najlepších zdravotníc-
kych pracovníkov, ktorí boli 
nominovaní v  kategóriách 
sestra/pôrodná asistentka 

–manažér, sestra/pôrodná 
asistentka v  praxi, sestra/
pôrodná asistentka-peda-
góg a mimoriadne ocenenie. 

Záštitu nad slávnostným 
podujatím prevzal And- 
rej Kiska, prezident SR. 

„Pani PhDr. Ružbacká je 
úžasný človek. Je pracovitá, 
komunikatívna, ohľaduplná 
a taktná. Pred jej kanceláriou 
deň čo deň vidíme zamestnan-
cov, ktorí potrebujú profesnú 
pomoc alebo radu. Keď odchá-
dzajú, na tvárach sa im zračí 
menšie či väčšie uspokojenie. 
Ak nevie pomôcť, či poradiť, 
hneď si vie veci zorganizovať, 
či naštudovať tak, aby v naj-
bližšej dobe došlo k naplneniu 
požiadaviek jej podriadených 
zamestnancov. Odkedy sa 
stala námestníčkou riadite-
ľa, každoročne usporadúva 
niekoľko odborných podujatí 
na rôznych úrovniach. Táto 
činnosť ju stojí nemálo úsilia, 
ktoré musí vynaložiť v  pros- 
pech nemocnice a  jej zdra-
votníckych zamestnancov,“ 
povedal Mgr. Miroslav Jaška, 

riaditeľ nemocnice. Ocenené 
sestry a  pôrodné asistentky 
príjme prezident Sloven-
skej republiky v  utorok 26. 
mája v Prezidentskom paláci. 

„Teší ma, že sa mi podarilo 
získať toto nádherné ocene-
nie a že som splnila náročné 
kritéria pre jeho udelenie. 
Veľmi si to cením a  bolo mi 
cťou toto ocenenie na repub-
likovej úrovni prijať ako prvej 
sestre v našom regióne v tej-
to kategórii. Veľkú radosť mi 
urobil šperk –  symbol Biele-
ho srdca. Ďakujem všetkým, 
ktorí pripravili a  podporili 
moju nomináciu na ocene-
nie, na základe ktorej rada 
komory rozhodla o  udelení 
ceny. Veľmi si to vážim a ďa-
kujem všetkým mojim ko-
legom. Verím, že aj naďalej 
budeme všetci tvoriť výborný 
tím zamestnancov, ktorí pra-
cujú v prospech pacientov, aj 
našej nemocnice. Ďakujem 
za podporu a  pochopenie 
hlavne mojej rodine,“ dodala 
ocenená sestra -  manažér-
ka PhDr. Ružbacká. (mca) 

V Tatrách udelili Biele srdce sestrám 
a pôrodným asistentkám 

Samospráva mesta Poprad 
pozýva Popradčanov na sé-
riu 6 stretnutí pod názvom 
HOVOR S MESTOM, kto-
ré sa uskutočnia od 2. do 
18. júna. „Obyvateľom chce 
me predstaviť proces preskú-
mania územného plánu, ho-
voriť budeme o víziách mesta, 
týkajúcich sa ďalšieho hospo-
dárskeho a sociálneho rozvo-
ja, bude priestor aj na podne-
ty občanov zo života v našom 
meste,“ informoval primátor 
Jozef Švagerko. Stretnutia 
s verejnosťou sú súčasťou 
zámerov popradskej radnice 
v snahe o čo najintenzívnejšiu 
komunikáciu vedenia mesta 
s jeho obyvateľmi. Prvé sa 
uskutočnilo včera vo Veľkej, 
dnes sa bude konať v divadel-
nej sále v Spišskej Sobote a vo 
štvrtok v Matejovciach (pra-
covisko MsÚ). Ďalšie stretnu-
tia sú plánované v utorok 16. 
júna na radnici v Strážach, pre 
časti Poprad-centrum a Západ 
v dome kultúry v stredu 17. jú- 
na a občania sídliska Juh sa 
môžu stretnúť s vedením mes-
ta v školskej jedálni ZŠ Letná 
vo štvrtok 18. júna. Všetky 
stretnutia začínajú o 17. h.

Hovor s mestom 

Pozvánky
Dni nemeckej kultúry 

Karpatsko-nemecký spolok 
a Obecný úrad v Chmeľnici 
v spolupráci s Ľubovnian-
skym osvetovým strediskom 
usporiadajú Dni nemeckej 
kultúry – kultúry spišských 
Nemcov. XXIII. ročník otvoria 
v sobotu 6. júna o 18. h výs- 
tavou 700 rokov Chmeľnice. 
V nedeľu 7. júna o 10. h bude 
sprievod účinkujúcich, o 14. h 
program folklórnych skupín, 
súborov a zborov v kultúrnom 
dome. Podujatie zavŕši o 18. h 
zábava. 

Dorotka z Fidorkova
Divadelná sála DK Poprad 

ožije v nedeľu 7. júna o 10. h 
krajinkou Fidorkovo. Dorotka 
z Fidorkova porozpráva ma-
lým divákom veselé i poučné 
príbehy z tohto mestečka. 
Vstupné 1,50 €. 
Športové súťaže i zábava 
Dni mesta Spišská Belá 

začnú v piatok 5. júna o 9. h 
mestským firemnými športo-
vými hrami v areáli ZŠ J. M. 
Petzvala. V sobotu 6. júna 
sa program sústredí na ná-
mestie pred MsÚ. O 11. h 
bude súťaž vo varení gulá-
šu, od 13. h prezentácia MŠ 
z regiónu v speve a tanci Be-
liansky škovránok a od 15. h 
Železný hasič – silová súťaž 
hasičov. O zábavu sa posta-
rá o 17. h Námornícky ka-
baret v podaní Z. Haasovej, 
o 18.30 h hudobná skupina 
Banda, o 20. h Kandráčovci 
a o 21.30 h skupina Albatros. 
V nedeľu 7. júna budú o 12. h 
hasičské preteky a v kultúr-
nom programe od 15. h sa 
predstavia DH Belančanka 
s DH z Jurgowa, spevácka 
skupina Belan s hudobnou 
skupinou Olekšanka, FS 
Frankovčan a cimbalová mu-
zika Popradčan. 

Ja som malý remeselník 
V Múzeu liptovskej dedi-

ny v Pribyline je pre rodičov 
a detí určený interaktívny 
program v nedeľu 7. júna od 
10. h Ja som malý remesel-
ník. Múzeum ponúkne ukážky 
starých dedinských remesiel 
s možnosťou vyskúšania si 
prác a zhotovenia si darčeka, 
bájne príbehy o zvieratkách, 
návštevníci sa stanú hosťa-
mi kráľa Mateja, rozprávko-
vá piecka upečie zemiak pre 
každého návštevníka, ktorí si 
vypočujú pútavé rozprávanie 
o kamzíkoch a svišťoch a uvi-
dia krátke filmy na posiedke 
s ujom Ballom. 
MDD vo vojenskom tábore 

V Stredovekom vojenskom 
tábore v Starej Ľubovni bude 
v nedeľu 7. júna od 14. do 
18. h zábavné podujatie pre 
deti a rodičov k MDD. Účin-
kovať bude Dorotka z Fidor-
kova. Od 8. do 12. júna čaká 
návštevníkov vojenského 
tábora náučno-divadelné vys- 
túpenie skupiny historické-
ho šermu Cohors z Prešova 
a určené je deťom a mládeži. 

Stredoveké kláštory 
Do 5. júna je v krížovej 

chodbe starého kláštora v Le-
voči inštalovaná výstava Stre-
doveké kláštory a ich osudy 
na Slovensku. Otvorená je od 
10. do 14. h. 

Deň s rodinou 
Obec a organizácie v Lip-

tovskej Tepličke usporiada-
jú v nedeľu 7. júna od 14. h 
v areáli amfiteátra Deň 
s rodinou.

V priestoroch kinosály 
Šrobárovho ústavu detskej 
tuberkulózy a  respiračných 
chorôb v Dolnom Smokovci 
sa vo štvrtok konal slávnost-
ný seminár pri príležitosti 
Medzinárodného dňa sestier, 
spojený s oceňovaním Biele 
srdce. 

„Regionálna komora Slo-
venskej komory sestier a pô-
rodných asistentiek Vysoké 
Tatry sa rozhodla na seminári 
Tatry sestrám aj tento rok ude-
liť ocenenie Biele srdce, ktorým 
oceňuje sestry a pôrodné asis-
tentky za ich významný prínos 
v  ošetrovateľstve a  pôrodnej 
asistencii,“ povedal PhDr. 
Lukáš Kober, PhD., prezident 
RK SaPA Vysoké Tatry. 

Ocenenie Biele srdce je pres- 
tížnym čestným ocenením, 
ktorým Regionálna komora 
Slovenskej komory sestier 
a pôrodných asistentiek (RK 
SaPA) vyjadruje svoje uzna-
nie zdravotným sestrám. Sú-
časťou ocenenia je strieborný 
šperk v  tvare srdca, ktoré je 
prejavom humánnej komuni-
kácie a súčasne miestom, od-
kiaľ pramení kvalita ošetro-
vateľskej starostlivosti sestier. 
História bielej farby sprevá-
dza sestry v hygiene, úteche 
a starostlivosti o chorých ľudí 
už množstvo rokov a zároveň 
Biele srdce svojim symbolom 
spája a zjednocuje sestry z ce-
lého sveta. „Symbol Bieleho 
srdca v svojej podstate charak-
terizuje starostlivosť, poznanie 
a ľudskosť, ktoré sú najobsiah-
lejšou časťou duše a práce sest- 
ry,“ objasnil prezident Lukáš 
Kober. 

Ocenenie Biele srdce sa 
udeľuje sestrám, ktoré pra-
cujú v  ošetrovateľskej sta-
rostlivosti pri lôžku pacienta 
najmenej 10 rokov, prevažne 
v trojzmennej prevádzke. Ide 
o spoľahlivé, kreatívne a flexi-
bilné sestry, ich aktivity aj nad 
rámec pracovných povinnos-

Zľava PhDr. Lukáš Kober, PhD., prezident RK SaPA Vysoké Tary, Mgr. Zuzana Hrabovská 
(ocenená v kategórii sestra manažérka, námestníčka pre ošetrovateľstvo Šrobárov ústav 
DTaRCH Dolný Smokovec, Darina Plačková (ocenená v kategórii sestra v praxi, sestra-špe-
cialistka NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy), Anna Valigová (ocenená v kategórii sestra v praxi, 
Sanatórium Tatranská Kotlina), PhDr. Andrea Zavacká (ocenená v kategórii sestra v praxi, 
sestra-špecialistka Šrobárov ústav DTaRCH Dolný Smokovec), Jana Demčáková (ocenená 
v kategórii sestra v praxi, nominovaná Nemocnicou Granit, Horezza, a.s. Nová Polianka), 
Mgr. Iveta Lazorová, dipl. p. a., prezidentka SKSaPA.

tí sa prejavujú pri zriaďovaní 
klinických ošetrovateľských 
jednotiek a neustáleho aktív-
neho prispenia pri zvyšovaní 
vzdelanostnej úrovne sestier 
a  pôrodných asistentiek 
a efektívneho využívania ich 
vedomostí. 

V  kategórii sestra v  pra-
xi získali ocenenia: Darina 
Plačková z Národného ústavu 
TPCHaHCH vo Vyšných Há-
goch, PhDr. Andrea Zavacká 
zo Šrobárovho ústavu, n. o., 
DTaRCH Dolný Smokovec, 
Jana Demčáková z nemocni-
ce Granit, Horezza, a. s. Nová 
Polianka, Anna Valigová, zo 
Sanatória v Tatranskej Kotli-
ne a Anna Reinhardtová, zo 
Sanatória Dr. Guhra v  Tat-
ranskej Polianke. 

V  kategórii sestra ma-

nažérka získali ocenenia: 
Mgr. Zuzana Hrabovská, ná-
mestníčka pre ošetrovateľskú 
starostlivosť v  Šrobárovom 
ústave DTaRCH, Dolný Smo-
kovec a Mgr. Viera Plačková, 
sestra, manažérka Agentú-
ry domácej ošetrovateľskej 
starostlivosti. 

Viac ako 150 účastníkov 
prišla privítať aj prezidentka 
SKSaPA Mgr. Iveta Lazorová, 
dipl. p. a., Mgr. Iveta Michal-
cová, vedúca RC HSV SaPA 
v  Prešove, MUDr. Jaroslav 
Fábry, prednosta kliniky zo 
Šrobárovho ústavu a Ing. Eu-
gen Knotek, CSc. z MsÚ Vy-
soké Tatry. 

Regionálna komora Slo-
venskej komory sestier a pô-
rodných asistentiek Vysoké 
Tatry odovzdáva ocenenia 

svojím členom v takejto po-
dobe od roku 2011. Doteraz 
bolo v  rámci regiónu Vyso-
kých Tatier ocenených 30 
sestier z  NÚTPCHaHCH 
Vyšné Hágy, VÚPCH Nová 
Polianka, Sanatória Dr. 
Guhra Tatranská Polianka, 
Šrobárovho ústavu DTaRCH 
Dolný Smokovec a zo Sanató-
ria Tatranská Kotlina. Samos- 
tatné podujatie Tatry sestrám 
sa každoročne venuje téme 
Medzinárodného dňa sestier, 
ktorú vydáva Medzinárodná 
rada sestier pri príležitos-
ti narodenia zakladateľky 
moderného ošetrovateľstva 
Florence Nightingale. K mo-
derným Florence môžeme 
zaradiť aj ocenené kolegyne 
z  regiónu Vysokých Tatier. 
 (pkr) 

Digiškola 
na kolesách 
Putovná digitálna učebňa 

– digiškola na kolesách, v ktorej 
si študenti, žiaci a učitelia môžu 
vyskúšať naživo, ako funguje 
vyučovanie s využitím interak-
tívnych pomôcok a digitálneho 
vzdelávacieho obsahu, navštívi 
počas troch týždňov 18 miest 
na Slovensku. V Poprade sa di-
giškola zastaví v utorok 12. mája 
pri OC MAX. Priblíži možnosti 
vyučovania s  použitím moder-
ných technológii hlavne tým 
školám, ktoré zatiaľ tabletové 
učebne nemajú. V rámci projek-
tu Elektronizácia vzdelávacieho 
systému regionálneho školstva 
dostali MŠ, ZŠ a SŠ 5 680 digi-
tálnych setov, pozostávajúcich 
z modernej interaktívnej tabule, 
projektora a notebooku, najviac 
v Prešovskom kraji.    (pkr)
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Oblastný výbor SZPB 
v  Poprade v  spolupráci so 
Školským úradom Poprad, 
oddelením školstva, mládeže 
a  športu Mestského úradu 
Poprad,  Školským úra-
dom Kežmarok, oddelením 
školstva MsÚ Kežmarok 
a Múzeom Kežmarok organi-
zoval aj tento rok vedomost-
nú súťaž Medzníky 2. svetovej 
vojny. Súťaž je určená pre žia-
kov 9. ročníkov základných 
škôl a osemročné gymnázia. 
Do 8. ročníka sa prihlásilo 
21 základných škôl z okresov 
Poprad a Kežmarok. 

Cieľom súťaže je prehl-
bovať, rozširovať a  upev-
ňovať v  povedomí mládeže 
vedomosti z  novodobých 
dejín, pripomenúť si tohto-
ročné 70. výročie ukonče-
nia druhej svetovej vojny 
a  71. výročie Slovenského 
národného povstania, pesto-
vať hrdosť na národnooslo-
bodzovacie tradície nášho 
ľudu a budovať úctu mladej 
generácie voči obetiam fa-
šizmu a  nacizmu. Po škol-
ských kolách sa 26. mája 
v  priestoroch Kežmarského 
hradu konalo finále, ktorého 
sa zúčastnilo dvadsať troj-
členných družstiev. Pozos- 
távalo z  troch častí. Témou 
1. kola bola 2. svetová vojna 
v Európe a vo svete, 2. kolo 
bolo zamerané na Slovensko 
počas druhej svetovej vojny 
a 3. kolo obsahovalo otázky 
na tému Slovenské národné 
povstanie a koniec 2. svetovej 
vojny pod Vysokými Tatrami. 
Otázky pripravila historicko-
-dokumentačná komisia pri 
Oblastnom výbore SZPB 
v Poprade. Súťažiace družst- 
vá mohli získať aj bonusové 
body, ak doručili vlastné výt- 
varné práce na tému vojna 
a  tiež, ak zaznamenali spo-
mienky vojnových veteránov 
zo svojej obce. 

Na pr vom mieste sa 
umiestnili ZŠ Dr. Fischera 
Kežmarok a  ZŠ s  MŠ Veľká 
Lomnica (keďže mali rov-
naký počet bodov a  aj po 
rozstrele mali opäť rovnaký 
počet bodov). Tretie miesto 
obsadila ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa 
Poprad-Veľká. Všetci súťažia-
ci boli odmenení diplomom 
a  vecnými cenami. Navyše 
družstvá, ktoré sa umiestnili 
na 1. – 10. mieste, sa 5. júna 
zúčastnia exkurzie po pa-
mätných miestach bojov 2. 
svetovej vojny v Liptovskom 
Mikuláši a Podbanskom. 

 Marcel Maniak 

Krajská organizácia ces-
tovného ruchu Severový-
chod Slovenska pripravuje 
na leto 2015 tri veľké turis-
tické kampane. Pre deti je 
nosným projektom Legen-
darium, súťažiť sa bude aj 
s aplikáciou Objavuj Prešov-
ský kraj. Pre cyklistov sú pri-
pravené Cyklopátrania. 

„Prípravy letných turistic-
kých projektov v Prešovskom 
kraji sa dostávajú do finále. 
Pre deti a ich rodiny je určený 
projekt Legendarium, ktorý 
kraj prezentuje prostredníc-
tvom legiend z  desiatich lo-
kalít severovýchodu. Mobilná 
hra, audio CD s  legendami 
a zberateľský album s origi-
nálnymi nálepkami predsta-
via Prešovský kraj tak, ako 
nikdy doteraz. Hra, ktorú 
pripravuje spoločnosť Func-
tu, ocenená aj MTV Game 
Awards, zoznámi malých 
i  veľkých hráčov s  postavič-
kami, ktoré sa navždy vryli 
do histórie desiatich lokalít 
kraja. Legendarium prinesie 
nielen zábavu a poznanie, ale 
aj mimoriadne interaktívny 
prvok –  možnosť bonusovej 
lokalizácie priamo vo vybra-
nej turistickej lokalite. Hráči 
s  najvyššími skóre získajú 
zaujímavé ceny. Hra bude 
voľne stiahnuteľná (Apple 
Store a Google Play). Súťažiť 

Medzníky 
2. svetovej 
vojny 2015 

Prešovský kraj cez moderné technológie 

sa bude aj s al-
bumom Legen- 
darium. Deti 
pr i  návšteve 
10 atraktivít 
získajú nálep-
ky do albu-
mu. Kontrolné 
ústrižky budú 
môcť zaslať do 
súťaže a  hrať 
o  tablety, ví-
kendové pobyty a  iné ceny. 
Už za tri nálepky získajú 
audio CD s legendami, ktoré 
pripravuje frontman skupiny 
Komajota Martin Husovký 
spolu hereckými legendami 
– manželmi Kvetou a Jozefom 

Stražanovcami 
a ďalšími zná-
mymi umelca-
mi Prešovské-
ho kraja. Pro-
jekt bude spus-
tený v polovici 
júna. A  týka 
s a  a j  hra -
du Ľubovňa 
– Útek Mórica 
Beňovského, 

Hradu Kežmarok –  Čierna 
pani z Kežmarku, Spišského 
múzea v  Levoči -  Levočská 
biela pani, Múzea Č. Kláštor 
-  Lietajúci mních Cyprián, 
TIK Štrbské Pleso a  Starý 
Smokovec – Zlato pod Krivá-

ňom, striga Kikimora, Okrem 
kampane LEGENDARIUM 
pripravuje KOCR Severový-
chod Slovenska opäť aj sú-
ťaž Objavuj Prešovský kraj. 
V  aplikácii Objav, ktorú už 
čoskoro predstaví verejnos-
ti v  spolupráci s  portálom 
podmevon.sk, si turisti budú 
môcť vybrať z 250 bodov zá-
ujmu. Každý z  bodov bude 
mať svoju bodovú hodnotu 
podľa stupňa náročnosti. Sú-
ťažiaci s najvyššími počtami 
bodov získajú hodnotné ceny. 
Aj súťaž Objavuj Prešovský 
kraj odštartuje 15. jún. Pre 
cyklistov rôznych vekových 
a  výkonnostných kategórií 
sú určené jednodňové zábav-
no-športové podujatia s ná-
zvom Cyklopátranie. Cyk-
listických pátračov prevedú 
piatimi lokalitami. Pre deti 
bude pripravený samostatný 
cyklistický program. Cyklo-
pátranie zavíta 1. augusta do 
Pienin a 15. augusta do Levo-
če a Levočských vrchov,“ in-
formovala Mgr. Barbora Če-
chová z Krajskej organizácie 
CR Severovýchod Slovenska. 
Okrem toho do 5. septembra 
prebieha fotografická súťaž 
Choď a foť. Všetky kampane 
a aktivity budú vyhodnotené 
26. septembra počas osláv 
Svetového dňa cestovného 
ruchu v Levoči.  (pkr) 

Volanie ticha 
Rozprávanie a prezentácia 

Ivany Figovej o putovaní za 
príbehmi pokračuje v kaviarni 
a čajovni U vlka v St. Smo-
kovci dnes o 18. h. Vstupné 
2 €. V sobotu 6. Júna o 18. 
h tu budú premietať film Vola-
nie ticha. Vstupné 1 €. 

Renesancia fotografie 19. 
storočia

 V Múzeu J. M. Petzvala 
v Spišskej Belej je inštalo-
vaná výstava Renesancia 
fotografie 19. storočia. His-
torické fotografie pochádzajú 
z referenčnej zbierky Katedry 
fotografie a Katedry reštauro-
vania VŠVU. Výstava potrvá 
do 31. augusta. 

Musica Medica 
V Galérii mesta Levoča 

sa vo štvrtok 4. júna o 18. h 
uskutoční koncert Musica 
Medica. Účinkujú Rami Sha-
afi (UK) a Boril Čellár (SR). 
Divákov čaká spojenie tra-
dícia a moderného prístupu, 
alikvótny a hrdelný spev, tra-
dičné nástroje s celého sveta, 
prelínajúce sa s gitarou a zvu-
kovými efektmi. Vstupné 5 €.

 Mestské oslavy MDD 
Celodenný program pre 

žiakov Základných škôl mes-
ta Vysoké Tatry pri príležitosti 
MDD v areáli ZŠ Pod lesom 
začne v piatok 5. júna od 8. h 
Behom olympijského dňa. 
Súčasťou osláv bude príchod 
peletónu 8. ročníka charita-
tívnej cyklistickej akcie Cez 
Slovensko na bicykli a o 
10.20 h vystúpenie tanečnej 
skupiny Grimmy z Prešova. 
Animačný program, plný sú-
ťaže pre deti a oddych v nád-
hernom prostredí pre rodičov, 
bude v sobotu 6. júna od 11. 
do 17. h v areáli relax parku 
Jazierko v Tatranskej Lomni-
ci. Vstup voľný. 

Vyhodnotia Amfo 
Ľubovnianske osvetové 

stredisko pozýva na vyhod-
notenie 43. ročníka krajskej 
súťaže amatérskej fotografie 
Amfo do galérie Provinčný 
dom v Starej Ľubovni v piatok 
5. júna o 15. h. Zároveň sa 
uskutoční vernisáž výstavy, 
ktorá potrvá do konca júna. 

Tatra Fest 2015 
V areáli Vesna v Novom 

Smokovci sa v sobotu 6. jú- 
na od 8. do 22. h uskutoční 
hudobný festival Tatra Fest 
2015. Vstupné 12 €, v deň 
koncertu 15 €. Rezervácie 
a informácie na penzionves-
na@stonline.sk. 

Tradičná gastronomická 
výstava 

XXIV. jarnú gastronomic-
kú výstavu jedál a cukrá-
renských výrobkov, spojenú 
so súťažou O tatranského 
kuchára 2015, organizuje 
v priestoroch Grandhotela 
v Starom Smokovci v stredu 
10. júna od 7. do 18. h Tatran-
ský klub Slovenského zväzu 
kuchárov a cukrárov. Bude tu 
možnosť najesť sa za špeciál- 
ne ceny. Vstupné 1 €.

Spomienkové 
zhromaždenie

V miestach vysídlenej obce 
Dvorce vo vojenskom priesto-
re Javorina sa v nedeľu  7. 
júna od 10.30 h uskutoční 
spomienkové zhromaždenie 
rodákov, ich nasledovníkov, 
priateľov a sympatizantov pri 
príležitosti 698. výročia prvej 
správy o obci a 63. výročia 
vysídlenia.

MISS SPIŠA 
2015

Finále Miss Spiša 2015 sa 
uskutoční 12. júna o  19. h 
v Spišskom divadle v  Spiš-
skej Novej Vsi. V spolupráci 
s Agentúrou Štýl sme pre na-
šich čitateľov opäť pripravili 
tipovaciu súťaž o Miss Sym-
patia 2014. Vašou úlohou je 
vystrihnúť kupón a  vyzna-
čiť číslo a  meno súťažiacej, 
ktorej dávate svoj hlas. Na 
korešpondenčný lístok neza-
budnite napísať svoje meno, 
adresu a vaše telefónne číslo 
a poslať, resp. doniesť ho do 
redakcie Podtatranský kuriér, 
Karpatská 3256/15, 058 01 
Poprad. Najsympatickejšej 
súťažiacej môžete svoje hla-
sy posielať do 11. júna do 12. 
hodiny. Tipovať môžete aj na 
www.podtatransky-kurier.sk. 
Aj tohto roku z  tipujúcich 
vyžrebujeme troch výhercov, 
ktorí získajú balíčky od firmy 
AVON.  Redakcia

MISS Spiša 2015

7 Gabriela Zemančíková
20 rokov, 169 cm, Ružomberok8

1

Tatiana Bazárová
18 rokov, 169 cm, Spišská Nová Ves

Kristína Kedžuchová 
18 rokov, 172 cm, Harichovce

Alžbeta Lorencová
17 rokov, 174 cm, Hrabušice4

Ivana Dlugošová 
20 rokov, 168 cm , Abrahámovce2

Silvia Surovcová
18 rokov, 178 cm, Spišská Nová Ves5

3

6

Denisa Rožárová 
18 rokov, 173 cm , Kežmarok

Lenka Furmanová
25 rokov, 173 cm, Spišské Podhradie

Katarína Francúzová
22 rokov, 169 cm, Podolinec9

Miss Spiša 2015
Číslo súťažiacej:
.............................

Meno súťažiacej:
.............................

Adresa:
.............................

.............................

Telefónne číslo:
.............................

K U P Ó N

K U P Ó N

Do  Mestskej športovej 
haly V. Jančeka v Kežmarku 
pozýva MŠK a  TŠC Tempo 
na Deň detí v sobotu 6. júna 
od 10.30 h. Zúčastnia sa ho 
deti a juniori zo SR a Poľska. 
Hobby súťaž otvoria Child- 
renky. Po pochode detí 
a  juniorov predstavia taneč-
né páry i rozhodcov a začnú 
súťaže. Pred finále vystúpia 
deti s polkou, po jeho skon-
čení juniori klubu s valčíkom 
a chacha. Vstupné dospelí 3 €, 
deti 1 €. 

Deň detí 
v Kežmarku
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V rámci tradičného, už 
28. Tatranského večera, sa 
pred dvoma týždňami zišlo 
v Dome slovensko-poľského 
stretávania sa Euroregiónu 
Tatry množstvo fanúšikov, 
ktorých spájajú spomienky na 
Kežmarskú chatu. V čase naj-
väčšej slávy zažila návštevy 
mnohých významných aj me-
nej významných návštevní-
kov a turistov. Tatranský ve-
čer zorganizovalo Občianske 
združenie Kežmarská chata. 

Na podujatí pod názvom 
Kežmarská chata 21. storočia 
jej priaznivci predstavili uni-
kátny filmový záznam z roku 
1942 a o tejto chate prezento-
vali jedinečné archívne mate-
riály. Organizátori premietli 
autentický záznam slávnost-
ného otvorenia Kežmarskej 
chaty a  slávnostnej inaugu-
račnej sv. omše, celebrova-
nej kežmarským kanonikom 
Jánom Janečkom a  tiež vi-
deozáznam z horolezeckého 
výstupu prof. Alfréda Grosza 

Kežmarská chata na dosah 

... tak hovorí Kesaj, róm-
ska víla. Imaginárna postava, 
ktorá inšpiruje prácu Ivana 
Akimova, ktorú vo štvrtok 
minulého týždňa ocenili. 
Francúzsky veľvyslanec na 
Slovensku Didier Lopinot 
v obrazovej sieni Kežmarské-
ho hradu udelil štátne vyzna-
menanie Rytier Národného 
rádu za zásluhy Ivanovi Aki-
movovi, vedúcemu rómske-
ho folklórneho súboru Kesaj 
Tchave. 

„Ivan Akimov je prínosom 
v prospech našej vlasti, jednak 
v prospech prehĺbenia kultúry 
a  jednak v  prehlbovaní ľud-
ských vzťahov medzi Francúz-
skom a Slovenskom. V rokoch 
1968 ich rodina emigrovala do 
Francúzska. Ivan navštevoval 

„Kto chce lásku mať, musí vedieť lásku dať...“
Kežmarčan Ivan Akimov je držiteľom štátneho vyznamenania Francúzskej republiky Rytier Národného rádu za zásluhy

gymnázium vo Francúzsku, 
v  Meudone, ktoré sa viaže 
na ďalšiu slovenskú osobnosť 
Milana Rastislava Štefánika. 
V  tom čase sa orientoval na 
kariéru hudobníka a podieľal 
sa na nahrávkach význam-
ných francúzskych umelcov,“ 
ocenila prínos I. Akimova 
Jeho Excelencia Didier Lopi-
not. Ivan Akimov sa na Slo-
vensku angažoval v prospech 
mladých ľudí, pochádzajú-
cich zo sociálne znevýhodne-
ného prostredia. Jeho práca 
nezahŕňa iba umeleckú čin-
nosť s deťmi, ale snaží sa ich 
viesť k disciplíne, učí ich spo-
ločenské normy, aby sa mohli 
začleniť do spoločnosti, za-
chovávajúc si silnú väzbu na 
svoju kultúru.

 V roku 2000 založil súbor 
Kesaj Tchave, s cieľom sús- 
trediť mladých Rómov kež-
marského regiónu tak, aby 
mohli svojimi vystúpeniami 
vyjadriť svoje city, energiu 
pre nich príznačnú a zúro-
čili zmes kultúr a vzájomnej 
tolerancie. V  roku 2003 už 
súbor absolvoval medziná-
rodné turné. Zanietenosť 
a nadšenie súboru predviedli 
na scéne legendárnej Olym-
pie v Paríži, kde vystupovali 
dvakrát. Reportáže o  Kesaj 
Tchave pravidelne prinášajú 
najväčšie francúzske televí-
zie a noviny. Napriek tomu 
ho viac poznajú vo Francúz-
sku ako na Slovensku. 

„Vďaka osudu, ktorý mi 
umožnil od útleho veku byť 
ponorený do francúzskej 
kultúry, zdieľať jazyk, výcho-
vu bolo to pre mňa úžasné 
otvorenie sa svetu. Už desať 
rokov brázdime celú Franciu. 
To sú desiatky tisíc kilomet-
rov. Môžem povedať, že vždy 
prichádzame ako seberovní. 
Vždy sa nájdu ľudia, ktorí 
nás príjmu s otvorenou ná-
ručou a za to im prinášame 
naše umenie,“ vyjadril vďa-
ku Ivan Akimov. Rómsky 
súbor nemá stabilný po-
čet účinkujúcich, väčšinou 
cestuje toľko detí, koľko sa 
vojde do autobusu. Ivan 
Akimov zoberie z  rómskej 
osady na vystúpenie kaž-
dého, kto stojí popri ceste 
a  chce ísť, alebo každého, 
kto má práve topánky. Na-
priek tomu robí jeho róm-

sky hudobný a  tanečný sú-
bor skvelé meno Slovensku 
a  každý priestor, v  ktorom 
sa títo ľudia zjavia, v  mo-
mente expoloduje energiou 
a veselosťou. 

„Som nesmierne poctený, 
ale pre nás je najväčšie oce-
nenie, keď prídeme do osady 
a všetci kričia ujo Ivan, chce-
me ísť aj my. Určite ma to však 
potešilo, pretože každý deň si 
kladiem otázku, či má zmy-
sel to, čo robím. Takto vidím, 
že to zmysel má a môžem ísť 
ďalej,“ uviedol šéf súboru 
Ivan Akimov. S francúzskou 
ambasádou má už dlhé roky 
veľmi dobrý vzťah a  prá-
ve ten vyústil do ocenenia. 
Akimova vôbec nemrzí, že 
takéto ocenenie zatiaľ nedo-
stal na Slovensku. „Prečo by 
som sa tým trápil? Rómovia 
sme takí nezvyčajní, hlboko 
sa klaniam učiteľom, róms- 
kym asistentom, ľuďom ktorí 
sú v  teréne, sociálnym pra-
covníkom, ktorí robia krás-
nu prácu a nemajú za to ani 
najmenšie slovíčko uznania, 
tobôž ocenenia a predsa to ro-
bia. S Rómami sa dá pracovať, 
len tu sa vždy hovorí o  tých 
negatívnych príkladoch. Na 
Slovensku sú Rómovia úspeš-
ní, vysokoškolsky vzdelaní, je 
ich veľa, len sú neviditeľní,“ 
dodal s  úsmevom Akimov. 
„Som poctený, že náš občan 
šíri meno nášho mesta v za-
hraničí a  veľmi si vážim, že 
práve Francúzska republi-
ka si uctila nášho občana 
a udelila mu tento rád. Je to 

potešením pre 
mesto, veď Kež-
marok bol his-
toricky mestom 
viacerých národ-
nostných kultúr, 
pretože tu žili 
Slováci, Poliaci, 
Židia ,  Nemci , 
Maďari a  zná-
šanlivosť mu bola 
vlastná a stále je. 
Som presvedčený, 
že budeme mať 
viac takýchto pá-
nov Akimovov, 
stretneme sa pri 
viacerých takých-
to príležitostiach 
a  budeme s  ra-
dosťou hovoriť, 
že v Kežmarku sa 
stretla multikul-
turálna Európa,“ 
konštatoval pri-
mátor mesta Ján 
Ferenčák.  (pks)

Zľava Didier Lopinot, Ing. Viera Štupáková, Ing. Ján 
Ferenčák, Ivan Akimov s manželkou Helenkou a Oľga 
Marhulíková.

s  kežmarský-
mi priateľmi 
a  žiakmi na 
Jahňací  št ít 
a  ich účasť na 
otvorení Kež-
marskej chaty. 

Po zhliad-
nutí filmu sa 
mnohým za-
stavi l  dych, 
pretože mohli 
naživo vidieť 
známeho prof. 

Alfréda Grosza s  autentic-
kými zábermi Kežmarskej 
chaty, ktorá po požiari v roku 
1974 do dnešného dňa nebo-
la obnovená. Tento filmový 
záznam objavili na fare pri 
Ružomberku. Zámer posta-
viť chatu pri Bielych plesách, 
pod Predným Kopským sed-
lom, vyplýval zo strategic-
kých potrieb Československej 
armády. 

Územné nároky Poľska po 
prvej svetovej vojne, potvr-
dené viacerými hraničnými 
incidentmi, diktovali potrebu 
vojensky zabezpečiť hlavné 
sedlové priechody cez Vyso-
ké Tatry. V roku 1939 začali 
intenzívne práce na výstav-
be chaty a v roku 1942 bola 
slávnostne dokončená. Po 
druhej svetovej vojne v Kež-
marskej chate zriadili Štátne 
telovýchovné zariadenie Čes-
koslovenského zväzu telesnej 
výchovy, čo sa nestretlo s veľ-
kým pochopením verejnosti.

7. október 1974, inak nazý-

vaný aj Čierny deň Kežmar-
skej chaty. O pol ôsmej večer 
kuchár na chate spozoroval 
kmitanie svetiel a  utekal do 
strojovne, lebo tušil, že nie-
čo nebude v poriadku. Vtedy 
bola chata našťastie mimo 
prevádzky, nachádzali sa tam 
iba ďalšie dve pomocné sily. 
Po príchode do strojovne ob-
javil požiar na dieselagregáte. 
Chata tlela ešte niekoľko dní 
a  s požiarom zhasla aj sláva 
Kežmarskej chaty. 

„Ide nám v prvom rade o to, 
aby ľudia boli aktívnejší a ak-
tívnejšie sa zaujímali o osudy 
Kežmarskej chaty. V čase, keď 
sme s touto témou začínali, bol 
Oto Rozložník jediný, ktorý sa 
snažil pozháňať dokumenty 
a mal záujem o znovuzrode-
nie tejto unikátnej pamiatky. 
Dnes sa nám podarilo dostať 
do povedomia ľudí to, kde cha-
ta stála, prečo vznikla a ako 
skončila. Robíme to momen-
tálne preto, aby tam chata 
znovu stála. Táto myšlienka 
oslovila množstvo ľudí nielen 
z  celého Slovenska, ale i  zo 
zahraničia,“ povedal Dalibor 
Kišš, z Občianskeho združe-
nia Kežmarská chata.

 V  minulosti Kežmarská 
chata patrila do katastra mes-
ta Kežmarok a  mestu patrí 
i najväčšie územie v Tatrách. 
„V minulosti sa nám zapáčil 
projekt obnovy Medenej veže. 
Jeden z  nás bol nosičom na 
Zbojníckej chate a bol to jeho 
sen. Žiaľ, tento projekt sa nám 

zrejme nepodarí a čo sa môže 
podariť, je jedine obnova Kež-
marskej chaty. Na základe zá-
ujmu verejnosti možno chatu 
obnovíme,“ povedal Dalibor 
Kišš. 

Dobrovoľníkom sa postup-
ne podarilo pozháňať množ-
stvo fotografií, dokumentov 
a  materiálov, potrebných 
k  znovuzrodeniu legendy. 
V  Tatrách veľmi veľa chát 
vyhorelo, zaniklo a  dnes si 
na ne už nikto nespomenie 
a aj Kežmarská chata na tom 
bola ešte donedávna rovna-
ko. „V celom projekte nám ide 
hlavne o to, aby tam niekoho 
nenapadlo vybudovať luxusné 
zariadenie, urobiť cestu, vlek, 
alebo niečo podobné, ale aby 
bola citlivo a hlavne ekologic-
ky zapracovaná na pôvodné 
miesto, s  najmenšími zásah-
mi,“ ozrejmil Kišš. 

V  roku 2008 sa postupne 
členovia OZ Kežmarská chata 
pustili do pátrania v archívo-
cha, hľadali dokumenty v Pra-

he, Budapešti a podarilo sa im 
pozháňať množstvo cenných 
dokumentov a artefaktov. 

Na Kežmarskú chatu spo-
mína aj 90-ročný Oto Kraj-
ňák „Moju prvú túru som 
absolvoval ako šesťročný, keď 
som sa učil lyžovať. Na Skal-
natom sa ešte v tom čase nely-
žovalo, tak sme chodili k Zele-
nému plesu a na Kežmarskú 
chatu,“ s úsmevom spomína 
Oto Krajňák. „Tento rok je 
rokom prof. Alfréda Grosza 
a  venujeme mu množst- 
vo podujatí a aktivít, výstav 
a konferencií. Jedným z pod-
ujatí je aj tento Tatranský 
večer, ktorý sa viaže ku Kež-
marskej chate a prof. Groszo-
vi, ktorého hrob sa nachádza 
v  blízkosti chaty,“ povedal 
Milan Choma, kežmars- 
ký pedagóg, historik a  mi-
lovník Tatier. Popol Alfréda 
Grosza je rozptýlený zhruba 
800 metrov od chaty, čím je 
navždy spätý s Tatrami. 

(pks)

Svetový deň  darcov krvi 
je 14. júna. Tohtoročným 
mottom je: Ďakujem vám 
za záchranu života. „V tento 
deň sa zameriavame na po-
ďakovanie sa pravidelným 
darcom krvi, chceme vyzd- 
vihnúť ich počin darovať pra-
videlne krv. Kampaňou chce-
me nabádať a motivovať ľudí 
k  pravidelnému, dobrovoľ-

nému darcov-
stvu krvi so 
sloganom Da-
ruj slobodne, 
daruj  často 

-  na darovaní krvi záleží,“ 
uviedol MUDr. Pavel Re-
povský, vedúci lekár praco-
viska Národnej transfúznej 
služby SR v Poprade.

 Oslavy sú celosvetové, 
hlavné oslavy budú v  ten-
to deň  v Číne, v  Šanghaji. 
V  Poprade na pracovis-
ku NTS bude 14. júna od  
9. do 13. h  Deň otvore-
ných dverí s  príležitosťou 
prezretia si pracovných 
priestorov a  tiež možnos-
ťou darovania krvi. 15. jú- 
na sa v priestoroch Mestské-
ho úradu v  Poprade usku-
toční Primátorská kvapka 
krvi pod záštitou primátora 
Jozefa Švagerka. V  menej 
Národnej transfúznej služ-
by na ňu pozýva MUDr. 
Repovský opakovaných, aj 
nových darcov krvi. 

Deň otvorených 
dverí v NTS

i Primátorská kvapka 
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 ◆ Predavač/predavačka. 
SINTRA spol. s r.o., miesto 
práce: Kežmarok, Poprad. 
Tel.: 052/7866155.

 ◆ Vý r o b ný  p r a c o v n í k . 
DRAFTCOM s.r.o. Tel.: 0905 
872 334.

 ◆ Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň), 
učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň) - de-
jepis, anglický jazyk, sloven-
ský jazyk a literatúra, učiteľ/
ka ZŠ (2. stupeň) - matemati-
ka, informatika, výtvarná vý-
chova. Základná škola Stará 
Ľubovňa. Tel.: 052/ 2388372, 
0907 925 240.

 ◆ Čašník/čašníčka.  Ho-
te l  S ol i sko,  s . r.o.  Tel . : 
0908984843.

 ◆ Pokladník/predavač - 
Poprad. Pepco Slovakia 
s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 
Bratislava.

 ◆ 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.

 ◆ Operátor výroby. Miesto 
práce: Poprad -  Matejov-

ce. NEXTJOB, s.r.o., Gal-
vaniho 7/D, Bratislava. Tel.: 
052/7798546.  

 ◆ 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. 

 ◆ 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, valec, stoličku 
a  sadu sklených bánk. 
Všetko za 180,- eur. Kon-
takt: 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 kera-

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 opatrovateľ-

ky a  hotelový personál 
NJ a  AJ. Hľadáme opat-
rovateľky a  zdravotné 
sestry. Kontakt 0903 398 
003. NAVRHUJEM, RE-
NOVUJEM, STAVIAM 
KRBY, KACHĽOVÉ 
PECE, ZÁHRADNÉ 
KRBY, MICHAL, 0915 
826 525. 

www.regiontatry.sk

Spoluorganizátor:

Organizátor:

15. - 20. JÚN 20
15

Prize money

42 500 ¤
+ Hospitality

POPRAD-TATRY
ATP Challenger Tour
Mestské tenisové kurty Poprad

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

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

Mesto Poprad sa aj tento 
rok zapojilo do celosveto-
vého dňa Challenge Day. 
Počas dňa mohli Popradča-
nia urobiť niečo pre svoje 
zdravie. Zámerom podujatia 
bolo zapojiť čo najviac ob-
čanov mesta do športových 
aktivít. Športové kluby, síd-
liace v  meste, otvorili svoje 
športoviská pre verejnosť 
zdarma, alebo bez nutnosti 
členstva. Challenge Day je 
zároveň príležitosťou na pro-
pagáciu jednotlivých športo-
vísk a klubov a na prilákanie 
nových členov do svojich 
radov. „Slovensko je taktiež 
členom tejto športovej rodiny. 
V minulosti sa do podujatia 
zapájali desiatky miest a obcí. 
Postupom času sa počet zapo-
jených, ktoré podporujú túto 

tradíciu, zmenšuje a posled-
nými mohykánmi miest je aj 
mesto Poprad. Vyhlasovateľ 
pridelí podľa počtu obyvateľov 
mestá, ktoré medzi sebou sú-
peria,“ povedal Jozef Pavlík, 
z  oddelenia školstva, mlá-
deže a športu mesta Poprad. 
Tento rok sa partnerom Po-
pradu stala Nitra. Mesto Po-
prad sa túto myšlienku podľa 
Pavlíka snaží už roky presadiť  
a v Poprade ju pochopilo len 
veľmi málo športových klu-
bov. „Napriek tomu sme radi, 
lebo sa zapojili hokejisti, volej-
balisti, tenisti a pochopili túto 
myšlienku. Špecifikom mesta 
Poprad je, že vyzývame školy, 
aby si zahrali zápasy a  tur-
naje učitelia proti žiakom, čo 
sa nám aj podarilo,“ dodal 
Jozef Pavlík. Do podujatia sa 

Challenge Day 2015

V utorok 26. mája začala 
letná časť 20. ročníka Športo-
vej olympiády detí a mládeže 

mesta Poprad. Až do 2. júna 
deti a mládež postupne súťa-
žili v jednotlivých atletických 
disciplínach, v  malom fut-
bale, vo volejbale a v tenise. 
Miestom konania boli špor-

toviská na celom území mes-
ta. „V meste sme hrdí na to, 
že deti a mládež už dvadsať 

rokov píšu históriu 
nášho podujatia. 
Hlavnou myšlien-
kou je olympijskú 
myšlienku nero-
zoberať teoreticky, 
ale ju preniesť do 
športových akti-
vít,“ uviedol Jozef 
Pavlík, z  odde-
lenia  školstva, 
mládeže a  športu 

mesta Poprad. Počas dvad-
siatich rokov sa vystriedalo 
množstvo športov. Olympi-
áda mesta je rozdelená na 
letnú a  zimnú časť. „Sú to 
športy, ktoré neorganizujeme 

Dni plné športu  - Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad
 ◉ P r í j m e m e  ž e r i a v n i -

ka, STROJCHEM Svit, 
platný žeriavnický pre-
u k a z ,  0 5 2 / 7 1 5 2 6 4 7 ,  
rybarova.z @chemosvit.sk

 ◉ Príjmeme vodiča kamió-
novej súpravy, CHEMO-
SVIT CHEDOS, Svit, VP, 
karta vodiča, turnuso-
vá práca, 0905 905 212, 
ivor.m@chedos.sk.

 ◉ Firma KLIN, prevádzka 
Spišská Teplica, prijme 
dvoch vyučených stolá-
rov. Nástup ihneď. Tel.: 
0905 904 646.

mická dlažba. Náklady na 
bývanie 140 €  mesačne 
+ 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. 

zapájajú aj majitelia súkrom-
ných športovísk a športových 
zariadení napr. fitnescentier, 
bowlingu, kulturisti a mno-
ho iných, ktorí sú naklonení 
športovej myšlienke. „Radi 
sme sa zapojili do tohto podu- 
jatia, ktoré organizuje mesto 
a prišlo k nám veľa detí s ro-
dičmi, ktorí nie sú členmi 

nášho klubu, čo sme ani ne-
očakávali. Športové stredisko 
detí a mládeže Poprad – Tat-
ry (ŠSDM) vytvára podmien-
ky pre všestranný rozvoj detí. 
Challenge Day v Poprade za 
náš klub podporilo 47 detí 
a rodičov,“ povedala predsed-
níčka ŠSDM Viera Kundiso-
vá.  (pks) 

počas celého školského roka 
v  žiackej lige mesta. Teda 
v športoch, ktoré sú vyhlásené 
ministerstvom školstva a roz-
širujeme škálu o ďalšie športy, 
ktoré ministerstvo nezaradilo 
do svojej prípravy. Ide napr. 
o  plávanie, tenis, atletiku 
mladších žiakov a  atletiku 
materských škôl. Môžeme po-
vedať, že základné a stredné 
školy v meste majú dostatok 
príležitostí športovať. Teší 
nás, že sa nám stovky a stov-
ky detí zapájajú do olympiá-
dy a stala sa trvalou súčasťou 
života všetkých škôl v meste,“ 
povedal Jozef Pavlík. 

Včera v telocvični Spojenej 
školy na Letnej ulici vyvrcho-
lila žiacka liga mesta Poprad 

vo vybíjanej, keď sa o prvenst- 
vo pobili víťazné družstva 
zo skupín dlhodobej súťa-
že. Vo štvrtok 4. júna sa na 
ihrisku ZŠ vo Veľkej stretnú 
štyri najlepšie družstvá okre-
su Poprad v  malom futbale 
starších žiakov, ktoré sa do 
finále museli prebojovať cez 
sito ôsmich skupín a semifi-
nále. Športové dni v Poprade 
vyvrcholia 9., 10. a 11. júna. 
V utorok 9. júna sa na ihrisku 
s umelým povrchom v areá-
li ZŠ vo Veľkej stretnú víťazi 
skupín dlhodobej súťaže vo 
finále žiackej ligy v minifut-
bale zmiešaných družstiev 
najmladších žiakov a v ma-
lom futbale mladších žiakov. 

(pks)
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05:15  Drišľakoviny
06:05  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:05  Počasie
07:15  Levík Raa Raa
07:25  Poštár Pat: Špeciálna 
 zásielková služba 
 (25/26)
07:40  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:55  Veselá farma
08:05  Veselá farma
08:10  Ako si vycvičiť drakov 2
08:35  Fidlibumove rozprávky
09:05  Trpaslíci
09:40  Daj si čas
10:05  Muž s poslaním
10:50  On air
11:25  Moje dcéry
13:05  Tekumseh
14:55  Fetiše socializmu II
15:25  Čo ja viem
16:50  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  Liga majstrov - finále
22:50  Liga majstrov - zostrihy
23:00  Tekumseh
00:45  Elisa z Rivombrosy
02:20  Moje dcéry
03:55  Elisa z Rivombrosy

07:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
08:55  Universum: Dunaj - 
 európsky veľtok
09:50  Národnostné správy
09:55  Cesta
10:25  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
10:50  Generácia Zem
11:40  5 minút po dvanástej
12:45  Súrodenci
13:20  Kapura
14:05  Farmárska revue
14:30  Magazín Európskej ligy
15:00  Tenis Roland Garros
18:00  Pred rokmi...
18:25  Encyklopédia 
 slovenských obcí
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
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
20:05  Zomrieť pre Varšavu
21:00  History
21:05  Anjeli strážni
21:35  Strážca pláže 
 v zimnom období
23:00  Kinorama
23:30  Československý filmový 
 týždenník
23:45  Správy RTVS
00:30  ArtSpektrum
00:40  Generácia Zem

05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS

06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
10:20  Dáma v závoji
11:25  Chlapi neplačú
12:20  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:10  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  Dáma v závoji
23:00  Sherlock a Watsonová
00:00  Myšlienky vraha
01:00  Votrelci
01:40  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:50  Dva a pol chlapa VI.

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

04:50  Správy RTVS
05:40  Góly - body - sekundy
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:10  Križovatky mediciny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
09:55  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Postav dom, 
 zasaď strom
14:35  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
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:10  Križovatky mediciny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
09:55  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Hurá do záhrady
14:35  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  Porota
22:20  Bez hraníc
00:00  Policajné oddelenie
00:50  Prefíkaná banda
01:45  Bez hraníc
02:30  Bez hraníc
03:20  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  Fidlibum
08:55  Trpaslíci
09:00  Tajomstvá dlhého života
10:00  Koniari sveta
10:30  Rusínsky magazín
10:55  Fokus zdravie
11:40  Ambulancia
12:15  Živá panoráma
12:50  ArtSpektrum
13:00  Žriedla národnej kultúry
14:00  Večera s Havranom
15:25  Vat
15:55  Maďarský magazín
16:25  Energetika
16:45  Fokus spotrebiteľ
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:40  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Odkrývanie minulosti
18:25  Test magazín
18:35  History
18:45  Večerníček
18:50  Bob a Bobek, králiky 
 z klobúka
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
20:00  Osudy - 70. výročie 
 konca druhej svetovej 
 vojny
20:05  Ostrov nádeje
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Súrodenci
22:05  Biela garda
22:50  Polícia
23:05  Profesionál
23:20  Autosalón

04:10  Monk
05:10  Televízne noviny

TELEVÍZNY PROGRAM 3. 6. 2015 - 9. 6. 2015Streda
3. 6. 2015

Štvrtok
4. 6. 2015

19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Spolu s rodinou
21:50  Reportéri
22:15  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:00  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:45  Policajné oddelenie
00:35  Prefíkaná banda
01:30  Spolu s rodinou
03:00  Dámsky klub

07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Zázračný ateliér
08:55  Trpaslíci
09:00  Odkrývanie minulosti
09:30  Maďarský magazín
09:55  Fokus spotrebiteľ
10:40  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
11:10  Veselica veselá
11:50  Živá panoráma
12:25  ArtSpektrum
12:35  Polícia
12:50  Biela garda
13:35  Halali
14:00  Tenis Roland Garros
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
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Úžasné stavby III
20:45  Necelebrity
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Família
22:00  Práče
23:25  Ambulancia
23:55  Správy RTVS
00:45  ArtSpektrum

04:10  Monk
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
10:25  Dáma v závoji
11:30  Chlapi neplačú
12:30  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:10  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
01:00  Votrelci
01:45  NCIS - Námorný vyšet-
rovací úrad
02:25  NCIS - Námorný vyšet-
rovací úrad
03:50  Dva a pol chlapa VI.

04:20  DIVOKÉ KONE
05:15  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
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
03:20  Krimi
03:40  Kolabs

04:30  Križovatky medicíny
05:15  Správy RTVS
06:00  Góly - body - sekundy
06:15  Počasie
06:20  Nash Bridges
07:10  Križovatky mediciny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
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  Víkend
14:35  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  Hamilton: 
 V záujme štátu
23:55  Policajné oddelenie
00:50  Nikto nie je dokonalý
02:00  Hamilton: 
 V záujme štátu
03:45  Dámsky klub

06:50  Polícia
07:05  Profesionál
07:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy - 
 Nové Pištáčikove 
 dobrodružstvá
08:55  Trpaslíci
09:00  Úžasné stavby III
09:45  Recesia
10:55  Lesy Slovenska - Lesníc-
 ke náučné chodníky

Piatok
5. 6. 2015

11:10  Televízny klub 
 nepočujúcich
11:40  Živá panoráma
12:15  ArtSpektrum
12:20  Zo Záhoria 
 do Bratislavy
13:00  Tenis Roland Garros
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
18:55  Trpaslíci
19:00  Veľké putovanie 
 Bolka a Lolka
19:10  Dobrodružstvá myšiek
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Universum: Dunaj - 
 európsky veľtok
20:55  Umenie
21:25  Kinorama
21:55  Bitka o Hadithu
23:30  BJD 2014
00:35  Správy RTVS
01:20  ArtSpektrum

04:10  Monk
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia 
 v ružovej záhrade
10:20  Dáma v závoji
11:25  Chlapi neplačú
12:20  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:15  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:10  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  Cudzinec
00:00  Šiesty zmysel
00:55  Bostonské vraždy
01:40  Pán a pani Smithovci
02:25  Žalobca a obhajca
03:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:50  Monk

04:10  DIVOKÉ KONE
05:05  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:30  DIVOKÉ KONE
09:50  Keby bolo keby 2
10:55  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:10  Top star
13:35  Kosti
14:40  Kolabs
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:50  Najlepšie 
 slovenské torty
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Lovci pokladov: Kniha 
tajomstiev
23:10  Skala
02:05  Traja cudzinci
03:30  C.S.I.: Kriminálka Las 
Vegas

Sobota
6. 6. 2015
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06:45  Medvedík Yogi
06:55  Zajac Bugs a káčer 
 Duffy
07:40  Kung Fu Panda II
08:40  Olsen Twins: 
 Jeden deň v New Yorku
10:25  Krok za krokom
10:50  Krok za krokom
11:20  Fc Venuša
13:25  Modrý blesk
15:25  Nasleduj svoj sen
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Non-Stop
22:40  Utečenec
01:25  Firewall
03:10  Nájomný zabijak

04:10  Spoveď
05:35  Noviny TV JOJ
06:30  Krimi
07:00  Noviny TV JOJ
07:45  Timon a Pumbaa I
09:15  Marley a ja: 
 Keď bol ešte šteňa
11:05  Najlepšie slovenské torty
12:20  Rodinné záležitosti
13:35  Krajina stratených
15:50  Nezastaviteľný vlak
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Voda pre slony
23:15  Komando
01:15  Zastavte Cartera!
03:10  Sráči

05:30  Víkend
06:00  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:10  Levík Raa Raa
07:20  Poštár Pat: Špeciálna 
 zásielková služba 
 (26/26)
07:35  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:45  Veselá farma
07:55  Veselá farma
08:05  Ako si vycvičiť drakov 2
08:30  Zázračný ateliér
08:55  Megamozog
09:25  Autosalón
10:00  Slávnosť Božieho Tela
11:50  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:30  Agatha Christie : Poirot
15:05  Dovolená s Andělem
16:30  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Škrabanec tigrice
22:00  Škrabanec tigrice
23:40  Dovolená s Andělem
01:00  Agatha Christie : Poirot
02:35  O 5 minút 12
03:40  Občan za dverami

07:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:15  Farmárska revue
09:35  Test magazín
09:45  Família

Nedeľa
7. 6. 2015

10:10  On air
10:35  Zomrieť pre Varšavu
11:25  O tom, ako šibal 
 Peterko mäsiara Kocha 
 prekabátil
12:20  Herecké legendy
12:40  Nečakaná návšteva
13:55  Orientácie
14:20  Slovo
14:25  Anjeli strážni
15:00  Tenis Roland Garros
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
19:00  Trpaslíci
19:05  Veľké putovanie 
 Bolka a Lolka
19:15  Dobrodružstvá myšiek
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Dielo z depozitára 2015
20:10  Dokumentárny klub
21:25  Dostihy - Turf gala
22:35  Noc v archíve
23:40  Umenie
00:05  Dielo z depozitára 2015
00:10  Správy RTVS
01:00  Slovo

04:35  Susedia
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:15  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy
07:40  Kung Fu Panda II
08:35  Superkočky v akcii
09:25  Superkočky v akcii
10:20  Krok za krokom
10:50  Krok za krokom
11:20  Cudzinec
13:25  Non-Stop
15:35  Únos
17:45  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Expresná zásielka
22:30  Posledná hodina Zeme
00:20  Expresná zásielka
02:00  Únos
03:45  Posledná hodina Zeme

04:45  Krimi
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:15  Timon a Pumbaa I
07:40  Marley a ja: 
 Keď bol ešte šteňa
09:25  Láska vo hviezdach
10:30  Nezastaviteľný vlak
12:35  Voda pre slony
15:15  Lovci pokladov: 
 Kniha tajomstiev
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Rodičovský manuál
23:05  Horúce pozdravy 
 z Paríža
01:10  Sexi párty
02:55  Kráska a zviera

04:05  Križovatky medicíny
04:50  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky medicíny

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

07:30  Test magazín
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  A keď som stretol lásku
10:30  Garda
11:40  František Hečko
12:15  Živá panoráma
12:45  ArtSpektrum
12:55  Piesne domova 
 z Parchovian
13:30  Kaviareň Lýra
14:20  Magazín Európskej ligy
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
18:30  History
18:35  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
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
20:05  Muž, ktorý rozlúštil 
 nacistickú šifru
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat
22:00  Smoliari
23:50  A predsa sa točí
00:25  On air
00:55  Správy RTVS
01:40  ArtSpektrum

06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:45  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
10:45  Susedia
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
22:15  Sekerovci
23:00  Zita na krku
00:25  Dva a pol chlapa VI
01:00  Teória veľkého tresku
01:25  Votrelci
02:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:55  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:40  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

04:20  Nové bývanie
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:20  EXTRÉMNE PRÍPADY
09:40  Keby bolo keby 2
10:50  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:25  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
13:20  Knight Rider
14:20  Knight Rider
15:20  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Inkognito
22:00  Panelák
23:05  Kosti
00:05  Čierny vdovec
02:05  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
02:55  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
03:40  Krimi

04:15  Križovatky medicíny
05:00  Správy RTVS
05:45  Počasie
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
09:55  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5

Pondelok
8. 6. 2015

12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:25  Slovensko chutí
22:00  Súboj s časom
22:45  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:30  Policajné oddelenie
00:25  Prefíkaná banda
01:15  Súboj s časom
02:05  Inšpektor Lynley
02:50  Dámsky klub

07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy
09:00  Pesničky z Hviezdičky
09:05  Muž, ktorý rozlúštil 
 nacistickú šifru
10:00  Vašimi očami
10:30  Národnostný magazín
11:00  Fokus práca
11:45  Športové ozveny
12:15  Živá panoráma
12:50  ArtSpektrum
12:55  Na ľudovú nôtu
13:25  Špina za nechtami
13:55  5 minút po dvanástej
14:55  Família
15:35  Orientácie
16:00  Koniari sveta
16:30  Portréty vedcov: doc. Ing. 
 Fedor Gömöry, DrSc.
16:45  Fokus zdravie
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Magazín Ligy majstrov
18:25  Encyklopédia 
 slovenských obcí
18:45  Večerníček
18:55  Malý medvedík
19:00  Trpaslíci
19:05  Veľké putovanie 
 Bolka a Lolka
19:15  Dobrodružstvá myšiek
19:35  Zázračný ateliér
19:45  Mackovia
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Osudy - 70. výročie 
 konca druhej svetovej 
 vojny
20:05  Budeme jesť umelé 
 mäso?
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy

21:35  Ambulancia
22:00  Večera s Havranom
23:15  Aleš Votava Múry 
 sú vysoké a hrubé
00:40  Piloti

04:25  Monk
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
10:20  Chlapi neplačú
11:25  Susedia
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
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  Prvé 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
01:00  Votrelci
02:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:40  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

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

Utorok
9. 6. 2015
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Piatkový večer v  poprad-
skom NTC mal všetko, čo 
robí šport príťažlivým, zaují-
mavým, atraktívnym a pote-
šujúcim dušu aj oko. 

V benefičnom zápase slo-
venských a  českých legiend 
proti rivalom z anglickej Pre-
mier League, v tíme ktorých 
bola pestrá zmes futbalových 
škôl, štýlov a prejavov – od 
zástupcov Veľkej Británie 
cez Portugalsko, Španielsko, 
Rakúsko, Fínsko, Francúz-
sko, Holandsko až po su-
sedné Česko –  nechýbalo 
nič, z  čoho má každý fanú-
šik radosť. Isteže sa páčila 
Bowyerova tvrdosť, Hencho-
zova razantnosť, Ehioguo-
va predvídavosť, Šmicero-
va šikovnosť a  Mendietova 
futbalová dokonalosť. Srdce 
nám hriali ťahy chlapcov 
z  tímu, majúceho federálny 
ráz: Moravčíkovo hranie sa 
a volej, Némethova strelecká 
razancia, Karhanova nezni-
čiteľnosť, Hippovo dirigova-
nie, Slovákova improvizácia, 

Janočkov gólový ťah, Hapa-
lovo priestorové videnie, 
Maixnerova rýchlosť, Sovi-
čova šikovnosť, Michalíkova 
poctivosť, Obšitníkova obe-
tavosť, Glonekova elegancia, 
Kinderov drajv, Semanov 
brankársky um a  samozrej-
me Zvarove zamatové nohy. 

Pamätníci spomínali, tí 
neskôr narodení otvárali oči, 
čo všetko slovenskí futbalisti 
vedeli a nezabudli z futbalo-
vej abecedy i  jej nadstavby. 
„Príjemný večer pre nás na 
ihrisku a verím, že aj pre ľudí 
na tribunách,“ usmieval sa 
Gaizka Mendieta, ktorého 
špičkové umenie, okorene-
né dvoma strelenými gólmi, 
stálo za víťazstvom hostí 
z ostrovov.

 Hoci nešlo o  výsledok, 
hralo sa o víťazstvo, ani v ta-
kom, či práve v takom dueli 
nechcel nik prehrať. Kapi-
tán Moravčík sa opäť čertil, 
keď neprepasíroval prihráv-
ku presne na nabiehajúceho 
spoluhráča, hostia narysovali 

niekoľko skvelých kombi-
nácií, ktorým k  absolútnej 
dokonalosti chýbali deci-
metre, možno centimetre, 
lebo gólová koncovka prišla 
z ofsajdovej pozície a to hneď 
štyrikrát... A  tie góly? Boli 
výstavné, všetky tri sa mohli 
uchádzať o  označenie „naj-
krajší“, ale tým úplne top bol 
priamy kop Vladislava Zvaru. 
Kopnutý presne tak, ako by 
to bolo napísané v učebnici 
dokonalosti -  nechytateľ-
ne, jemne, akurát razantne, 
stopercentne technicky, po-
hladená lopta letela, plávala 
a  zakotvila tam, kde patrí. 
Večer aký má byť, ak je hlav-
ným programom futbal pre 
potechu. 

Bez imperatívu bodové-
ho zisku, s minimom faulov, 
s úsmevom a predsa zodpo-
vedne v každom kroku sa 70 
minút a  následne pre divá-
kov v atraktívnom jedenást-
kovom rozstrele opakovane 
tlačila do mysle veta mode-
rátora večera Marcela Mer-

čiaka: „Nad futbalom slnkom 
nezapadá.“ Bola už skoro noc 
a  ľudí na popradskom NTC 
predsa hrial futbal. 

Slovenské a české legendy 
– Legendy Premier League 
1:2 (0:1), 4:2 na 11 m, góly: 
40. Zvara - 33. a 61. Mendieta 
Jedenástkový rozstrel: Né-
meth, Hapal, Hipp, Morav-
čík – Šmicer, Ehiogu, nedali 
Hendrie, Litmanen (ten ani 
v  zápase...) SR/ČR: Maier 
–  Maixner, Hipp, Glonek, 
Kinder –  Karhan –  Slovák, 
Hapal, Janočko –  Moravčík 
–  Sz. Németh, striedali: Se-
man – Kuka, M. Sovič, R. Mi-
chalík, Zvara, Obšitník. 

Legendy Premier Leau-
ge: Jones (Wal.) –  Ehiogu 
(Angl.), Henchoz (Švaj.), 
Scharner (Rak.) – Anderton, 
Davis, Bowyer (všetci Angl.), 
Boa Morte (Port.) –Mendieta 
(Šp.), A. Cole (Angl.) - Saha 
(Fr.), striedali: Mols (Hol.), 
Litmanen (Fín.), Šmicer 
(ČR), Vassell, Hendrie, Be-
resford (všetci Angl.).   (sps)

Futbalová exhibícia svetových legiend v NTC Poprad 

Medaily pre podtatrancov

 V základnej skupine hlad-
ko zdolali kežmarského riva-
la MŠK 3:0 (1:0,2:0) gólmi L. 
Ludányiho (2) a  I. Nováka. 
V  druhom zápase zdolali 
majstrov Slovenskej hokejba-
lovej extraligy Gajary Flames 
3:1 (2:0,1:1) – góly: M. Bača 
2  a Ludányi a  topoľčian-
skych rovesníkov ŠK Rebels 
91 prekonali 5:2 (2:0, 3:2) 
- Bača 2, M. Kredatus, S. Ku-
bala a  M. Zummer. Worms 
suverénne vyhra l  zák- 
ladnú skupinu so 6  bodmi. 
MŠK Kežmarok sa nedarilo 
a skončil bez výhry, keď pos- 
)tupne podľahol Worms 0:3, 
Topoľčanom 2:4 a  Gajarom 
1:4. V  druhej skupine boli 
lídrom hráči družstva ŠK 98 
Pruské. Druhý deň turnaja 
bol v  znamení štvrťfinálo-
vých, semifinálových a  fi-
nálových bojov. Kežmarský 
Worms si v štvrťfinále hravo 
poradil s ŠHBK Ružinov 9:0 
(6:0, 3:0) -  Zummer 3, Lu-
dányi 2, Ľ. Garan, Kubala, 
Bača a L. Labus. V druhom 
štvrťfinálovom zápase MŠK 
Kežmarok prekvapivo vyhral 
nad favorizujúcim Pruské, 
dovtedy neporazeným. Kež-
marčania vyhrali 1:0 na sa-
mostatné nájazdy, rozhodol 
T. Danielčák. V  semifinále 
boli úspešné oba kežmar-
ské družstvá. Worms zdolal 

Martin 2:1 (1:0, 1:1) – Novák 
2  a MŠK -  Gajary 3:2 (3:1, 
0:1) – Jevoš 2 a Šeliga. MŠK 
Kežmarok sa nečakane, po 
nevydarenej základnej časti 
bez bodového zisku, tesný-
mi výsledkami vo štvrťfinále 
a semifinále prebojoval do fi-
nále. Kežmarské finále majst- 
rovstiev Slovenska starších 
žiakov kategórie U14 bolo 
vyrovnaným duelom. Hráči 
vyčkávali na chybu súpera. 
V  20. min. vylúčenie hráča 
Wormsu trestal Danielčák 
svojou presnou strelou a ve-
dúcim gólom MŠK, ktorý 
bol napokon rozhodujúcim. 
Hráči Worms s  výborným 
gólmanom E. Rabčanom, 
ktorí dovtedy neprehrali 
ani jeden zápas, titul nezís-
kali. Majstrami Slovenska 
v  hokejbale starších žia-
kov U14 sa stalo družstvo 
MŠK Kežmarok, vicemaj-
strom Slovenska Worms 
CVČ Kežmarok a  o ko- 
nečnom 3. mieste rozhodol 
súboj Martin –  Gajary 2:3 
sn (1:0, 1:2 - 0:1). Najlepším 
útočníkom M SR sa stal Ivan 
Novák, Worms Kežmarok, 
najlepším obrancom Nikola 
Rumanová, Martin, najlep-
ším brankárom Tomáš Noga 
a  najužitočnejším hráčom 
Timotej Danielčák, obaja 
MŠK Kežmarok.  L. Kalasz 

Na majstrovstvách SR v hokejbale v Bratislave v žiackej 
kategórii U14 si výborne počínali hráči kežmarského 
MHbK Worms CVČ. Tí od začiatku turnaja „valcovali čo 
im prišlo do cesty“.

Sedemdesiate výročie ukončenia 2. 
svetovej vojny si tento rok pripomenú 
Slováci a Česi spoločným štafetovým 
cyklisticko–bežeckým podujatím Duk-
la – Lidice, ktoré sa uskutoční 10. júna. 
Medzinárodné podujatie je venované 70. 
výročiu ukončenia druhej svetovej vojny 
a 73. výročiu tragického vypálenia českej 
obce Lidice a vyhladenia osady Ležáky. 
Rovnako má slúžiť k ucteniu pamiatky 
hrdinov Haydrichiády, hrdinov SNP, hr-
dinov bojov o Dukelský priesmyk a spo-
mienke na cestu armádneho zboru po 
boku Červenej armády za oslobodením 
Československa. 

Cieľom podujatia je pripomenúť si 
históriu, hrdinov i obete oboch národov 
zvlášť v období, keď sa na Ukrajine začí-
najú diať udalosti, ktoré ohrozujú miero-
vý vývoj Európy. V rámci 27. ročníka sa 
do štafetových aktivít po prvýkrát zapoja 
miestne a mestské organizácie i občania na 
Slovensku a v Čechách pod záštitou pre-
zidentov SR Andreja Kisku a ČR Miloša 
Zemana, ktorí sa v rámci podujatia sym-
bolicky stretnú a pripomenú si spoločnú 
históriu. Do podujatia bude zapojených 
takmer 100 miest a obcí SR a ČR. „My, 

športovci, by sme mali vzdať úctu obetiam 
2. sv. vojny. Dukla, Banská Bystrica, Ležá-
ky, Lidice to všetko sú veľké symboly vojny. 
Dnes sa mi zdá, že história sa troška prek- 
rucuje a mladí ľudia nevedia súvislosti, 
preto by sme si túto časť histórie mali pri-
pomínať,“ uviedol Ján Rydlo (na snímke 
vpravo), organizátor a manažér podujatia 
Dukla – Lidice z ČR. 

Športovo-spoločenská akcia je ur-
čená pre mladú i pokročilú generáciu. 
Červená armáda prechádzala od Dukly 
a postupne oslobodzovala celé územia 
Slovenska a Česka. Mestá a obce, cez 
ktoré budú cyklisti a bežci prechádzať, 
symbolicky pripnú stuhy na štafetový 
kolík. Dvojice bežcov absolvujú úseky 
10, alebo 5 km v svojom tempe. Cyklisti 
prejdú 50 km úseky, pričom organizáto-
ri počítajú, že na jednotlivých etapách 
sa pridajú aj iní športovci, cyklisti a ob-
čania, čím podporia hlavnú myšlienku 
podujatia. Pre záujemcov je na tento účel 
pripravené telefonické číslo 00420 603 
513 297, na ktorom sa dozvedia, kde sa 
štafeta práve nachádza. Počas podujatia 
budú pripravené besedy s veteránmi 2. 
sv. vojny. Podujatie odštartuje o 8. h pri 

pamätníku na Dukle. Trasa povedie cez 
Poprad, Banskú Bystricu, Považskú Byst- 
ricu, český Zákřov, Javoříčko, Ležáky až 
do Lidíc. Do cieľa účastníci  majú doraziť 
15. júna okolo 15 h. Celá trasa má viac 
ako 840 km, z toho 410 km cez Slovensko 
a pobeží ju štyridsiatka bežcov, ktorí sa 
budú striedať z transferového autobusu. 
Na Slovensku sa do behu v rámci podpo-
ry štafety zapojí približne tisíc bežcov v 
takmer 90 mestách a obciach. Účastníci 
československého behu sa v stredu 10. 
júna zapoja  aj do charitatívneho projek-
tu VSE CITY RUN. Na Nám. sv. Egídia v 
Poprade majú účastníci štafetového behu 
dobehnúť okolo 15. h.   (pks)

Cyklisticko–bežecké podujatie Dukla – Lidice

Už po štvrtýkrát sa v Pop- 
rade uskutoční športové be-
nefičné podujatie VSE CITY 
RUN. Hlavným cieľom podu-
jatia je nadchnúť Popradčanov 
pre myšlienku pomoci iným. 
Koncept projektu je určený 
nielen vyznávačom športu a 
aktívneho životného štýlu, ale 
aj mládeži, rodinám s deťmi či 
širokej verejnosti. Podujatie je 
vhodné pre spojenie fyzickej 
aktivity s dobročinnosťou, ale 
i podporu tímového ducha v 
záujme pomoci iným. 

Aj v tomto roku prispejú 
všetci účastníci nesúťažné-
ho štvorkilometrového behu  
kúpou štartovného čísla na 

pomoc vybranej cieľovej sku-
pine. Na námestí sv. Egídia 
10. júna odštartuje nesúťažný 
4 km beh v uliciach centra, 
prechádzkou trasy a  behom 
na bežiacom páse s boha-
tým sprievodným kultúrnym 
programom. Kilometre na-
behnuté na bežeckom páse sa 
prepočítajú na finančnú pod-
poru, keď každý zdolaný ki-
lometer bude ocenený sumou 
33 eur a k výťažku sa pripočíta 
výnos z predaja štartových 
čísel. Vlani sa do podujatia 
zapojilo 976 účastníkov a vy-
zbieraná finančná pomoc pre 
neziskovú organizáciu Novo-
rodenec bola 4 237 eur. 

V tomto roku získané fi-
nančné prostriedky poputu-
jú pediatrickému oddeleniu 
Nemocnice Poprad, ktoré-
ho súčasťou je novorode-
necké oddelenie a jednotka 
resuscitačnej starostlivosti 
pre novorodenca a nezre-
lé detí. Títo pacienti sú pri 
prevoze veľmi zraniteľní a 
citliví na zmeny teploty oko-
lia, na svetlo a hluk, preto je 
potrebné zaistiť optimálne 
zabezpečenie dýchacích a 
srdcových činností, ako aj os-
tatných vitálnych hodnôt, na 
čo dnes slúži moderné príst- 
rojové vybavenie. Výťažok 
tohto ročníka poputuje na za-

kúpenie novorodeneckého a 
detského transportného ven-
tilátora BabyPac. 

Trať oproti vlaňajšku preš-
la miernymi úpravami. Opäť 
sa pobežia dva okruhy cent- 
rom Popradu so štartom i 
cieľom na Námestí sv. Egídia. 
Začiatok podujatia bude o 10. 
h, kedy sa spustí bežiaci pás, o 
10. 30 bude nasledovať Mini 
Run o 16. 30 h štart prechádz-
ky centrom a o 17. h odštar-
tuje kategória bežcov. O  18. 
h sa zastaví bežecký pás, po 
ktorom sa prepočítajú všetky 
kilometre. Pre účastníkov so 
štartovými číslami je pripra-
vená tombola.  (pkr)

Pozvánka na charitatívne podujatie 

Charitatívneho behu VSE City Run sa zúčastnia 10. júna aj 
občania a návštevníci Starej Ľubovne. Beh na páse začne o 10. 
h, Mini City Run o 10.30 h a od 12. h registrácia. Štart VSE City 
Run (prechádzka) je o 16.30 h, o 16.35 h prezentácia osobnos-
tí, rozhovory, autogramiáda a o 17. h štart behu VSE City Run. 
O 18. h vyhlásia výsledky a odovzdajú charitatívny dar. (red) 

V Košiciach sa 16. mája 
uskutočnili preteky v posluš-
nosti obedience, na ktorých 
členovia ŠKK Canislog Pop- 
rade úspešne reprezentovali 
a  nadviazali na minuloroč-
né úspechy v  kynologic-
kom športe. V súťaži dvojíc, 
psovod a pes, podľa stupňa 
skúšky musia absolvovať 
predpísané cviky poslušnos-
ti, ktoré sú sťažené taktiež 
podľa stupňa skúšky. Naprík- 
lad na najnižšiu skúšku sa 
musí dvojica pripravovať mi-
nimálne rok. Na pretekoch 
sa členovia popradského 
klubu v  najnižšej kategórii 
OBZ prezentovali výbor-

nými výkonmi. Najviac sa 
darilo Lucii Hudákovej s we-
imarským stavačom Grey, 
keď získali 1. miesto a  sú 
priebežne prví v celosloven-
skej lige obedience. V  ka-
tegórii OB1 reprezentovala 
Canislog Majka Kamodyová 
s borderskou kóliou Chicc-
kom a  obsadili 2. miesto. 
Jozef Olearčin a  nemecký 
ovčiak Kubo hájili farby klu-
bu v kategórii OB2 a skončili 
taktiež na 2. mieste. Kyno-
logický šport obedience si 
nachádza cestu k  väčšiemu 
počtu popradských psičká-
rov pre jeho možnosť tréno-
vať ho aj v obývačke.  (jol) 

Špičkové výkony v obedience 

Sprava: stewardka (pomocníčka rozhodcu) Věra Wohlratho-
vá, Lucia Hudáková-Grey, Peter Šimek-Indy, Ivana Dorin-
cová-Hadji, Karin Ďurčanská rozhodkyňa a Jozef Olearčin, 
rozhodca.

City Run v Starej Ľubovni



12 Streda, 3. 6. 2015 | číslo 23  ŠPORT

V  rekreačno-športovom 
areáli Aplend Tatry Holiday 
Resort vo Veľkom Slavko-
ve sa 6. a 7. júna uskutoční 
1. ročník Podtatranského 
trojboja (plážový volejbal, 
frisbee golf, petang). 

Súťažiť a zabaviť sa môžu 
prísť 4-členné družstvá. 

Víťazný tím získa pohár 
a  výhru v  hodnote 250 €, 
všetci účastníci medailu 
a  diplom. Večer posedenie 
pri skvelej muzike. Štartovné 
30 €. Registrácia: pecho@
aplend.com, tatry@aplend.
com, t. č. 0903 997 111 
a 0904 744 111.

Podtatranský trojbojZlosovateľná prihláška do cyklistickej súťaže 
„Popradský pedál – Malé Okolo Slovenska“

Účastníci, ktorí sa pri prezentácii prihlásia do súťaže na takejto 
prihláške zverejnenej v novinách Podtatranský kuriér, budú zaradení do 

žrebovania o tri ceny, ktoré venuje organizátor.

Do cyklistickej súťaže Popradský pedál – Malé Okolo Slovenska, 
ktorá sa uskutoční v Poprade – Spišskej Sobote vo štvrtok 

11. júna 2015 od 14.30 h prihlasujem:

V sobotu podvečer sa v ho-
teli Patria na Štrbskom Plese 
uskutočnil slávnostný gala-
večer Slovenskej lyžiarskej 
asociácie (SLA), na ktorom 
bolo hlavným bodom progra-
mu vyhlásenie ankety Lyžiar 
roka za sezónu 2014/2015. 
Okrem lyžiara roka boli pri 
príležitosti životného jubilea 
ocenené aj osobnosti lyžova-
nia za svoju dlhoročnú prácu 
pre šport a najmä lyžovanie, 
organizátori športových pod-
ujatí, lyžiarske kluby, objav 
roka, zdravotne postihnutí 
športovci, reprezentační tré-
neri a  tréneri mládeže. Ga-
lavečer moderoval obľúbený 
moderátor Marcel Forgáč. 
Atmosféru slávnosti svojím 
vystúpením spríjemnil FS 
Magura z Kežmarku. 

Po príhovore prezidenta 
SLA Františka Repku a vys- 
túpení FS Magura prišli na 
rad ocenenia pre jubilantov, 
medzi ktorých sa zaradili aj 
dvaja deväťdesiatnici Milan 
Húska a Otto Krajňák. Oba-
ja si od publika počas pre-
berania pamätných plakiet 
vyslúžili standing ovation. 
Ocenení boli aj organizáto-
ri lyžiarskych podujatí. Za 
skvelú organizáciu Svetovej 
zimnej univerziády si plaketu 
z rúk prezidenta SLA prevzal 
aj Michal Šerfel z ŠK Štrba, 
riaditeľ pretekov v behu na ly-
žiach na SZU 2015. Celý klub 
svojim úsilím vyslal do sve-
ta pozitívny odkaz v  podo-
be úspešného a  vydareného 
podujatia. Pamätnú plaketu  
si právom zaslúžili aj organi-

Medlová prepísala históriu a stala sa Lyžiarkou roka 
zátori Veľkej ceny Slovenska 
v zjazdovom lyžovaní, na čele 
s riaditeľom pretekov Ivanom 
Petrovičom.

Me d z i  o b j a v y  r o k a 
2014/2015 sa zaradili Terezka 
Jančová (zjazdové lyžovanie), 
Ján Segeč (bežecké lyžova-
nie), Zuzana Medlová (snou-
bord) a Tatiana Suchá (lyžo-
vanie na tráve). Najúspešnej-
ším zdravotne postihnutým 
lyžiarom sa stal Miroslav 
Haraus. Do kategórie tréner 
roka sa dostali Ján Valuška 
(bežecké lyžovanie), Timotej 
Zuzula (zjazdové lyžovanie), 
Marek Hliničan (snoubord) 
a Tomáš Murgáč (akrobatic-
ké lyžovanie). 

Hlavným bodom progra-
mu bolo vyhlásenie jedenás-
tich nominovaných lyžiarov, 
z ktorých odborná verejnosť 
vybrala jediného za Lyžiara 
roka 2014/2015. Nominova-
ní boli (v abecednom pora-
dí): Martin Bajčičák (bežec-
ké lyžovanie), Matej Falát, 
Barbora Klementová (obaja 
zjazdové lyžovanie), Klaudia 
Medlová (snoubord), Peter 
Mlynár, Alena Procházková 
(obaja bežecké lyžovanie), 
Zuzana Stromková, Natália 
Šlepecká (obe akrobatické 
lyžovanie), Veronika Velez-
-Zuzulová, Petra Vlhová 
a Adam Žampa (všetci zjaz-
dové lyžovanie). Víťazkou 
ankety sa stala snoubordist-

ka Klaudia Medlová, ktorá 
v  uplynulej sezóne získala 
niekoľko cenných kovov na 
MS a v SP.

Medlová obsadila v  mar-
covom finále disciplíny slo-
pestyle na záverečných pre-
tekoch sezóny Svetového 
pohára v  českom stredisku 
Špindlerův Mlýn 2. miesto, 
čím vytvorila svoje maximum 
v elitnom seriáli. Medlová má 
za sebou jednoznačne najús- 
pešnejšiu sezónu v  kariére, 
v ktorej zažiarila ako kométa. 
Na Svetovom pohári v  ka-
nadskom Stonehame v oboch 
jej obľúbených disciplínach 
- slopestyle a big air - obsadila 
tretie miesta, predtým na ja-
nuárových MS v Kreischber-
gu získala bronzovú medailu 
v slopestyle. „Bola som prek- 
vapená a nečakala som tento 
výsledok. Počula som však, že 
už raz sa stal Lyžiarom roka 
snoubordista Rado Židek, tak-
že sa teším, že je tomu takto aj 
teraz. Aj vďaka tomu môže byť 
na Slovensku snoubording ešte 
viac populárny. Pre mňa bude 
úspechom, ak si svoju výkon-
nosť a  výsledky udržím viac 
rokov, nie iba jednu sezónu,“ 
povedala Medlová. Hlasova-
nie o najlepšieho Lyžiara roka 
prebehlo aj na webovej strán-
ke SLA. Najviac hlasov v tejto 
ankete (166 z celkových 679) 
získala Zuzana Stromková.   
 (sps)
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Nominovaní športovci na ocenenie Lyžiar roka 2015 (zľava) Martin Bajčičák, Matej Falát, Zuzana Stromková, Klaudia Med-
lová, Peter Mlynár, Alena Procházková, Natália Šlepecká, Petra Vlhová a Tomáš Žampa (za syna Adama). Na snímke chý-
bajú Veronika Velez-Zuzulová a Barbora Klementová.

Organizátori VCS na čele s riaditeľom pretekov Ivanom Pet-
rovičom (druhý sprava).

V Trenčíne sa 23. a 24. mája 
konali majstrovstvá SR mlad-
ších žiakov a mladších žiačok 
vo volejbale. Na záverečný 
turnaj sa prebojovali aj žiaci 
VK Junior Poprad 2012, ktorí 
postúpili z východnej oblasti 
z  druhého miesta. Spolu so 
Svidníkom, ktorý bol vo vý-
chodnej skupine prvý, postú-
pilo aj Humenné z 3. miesta. 

V sobotu sa hrali stretnutia 
v  základných skupinách a v 
nedeľu o umiestnenie. V zá-
kladnej časti Popradčania 
nedali súperom šancu a sku-
pinu vyhrali, keď porazili ro-
vesníkov z Banskej Bystrice, 
Púchova a Bratislavy rovna-
kým skóre 2:0. 

Ich semifinálový súper 
Humenné sa netajil tým, že 
pomýšľa na finále tejto ka-
tegórie. V prvom sete to bol 
do stavu 18:18 vyrovnaný boj, 
ale potom Popradčania pri-
tlačili svojich súperov a zví-
ťazili 25:18. Do druhého setu 
dostali jasné pokyny, nepod-
ceniť súpera a vydržať v ma-
ximálnej koncentrácii. To čo 
nasledovalo bolo fantastické. 

Popradským chlapcom sa da-
rilo všetko, boli v psychickej 
pohode, naopak súperi z Hu-
menného nezvládli tlak. Po 
skvelom výkone zvíťazil Po-
prad v druhom sete 25:9 a po 
záverečnom hvizde vytryskla 
v  družstve obrovská radosť. 
Vo finále sa stretli s  tradič-
ným súperom zo Svidníka. 
Bolo jasné, že Svidník mie-
ri k  titulu, čo ukázal v  pr-
vom sete, keď zvíťazil 25:15. 
V druhom dejstve sa tréner-
ské duo Javorský -  Vojčík 
dohodli na zmene taktiky a z 
jasného zápasu sa stala drá-
ma. Bojovalo sa o každý bod, 
no nakoniec sa ukázala väčšia 
skúsenosť na strane Svidní-
ka, ktorý v napätej atmosfére 
zvíťazil 25:23. Chlapci boli po 
zápase sklamaní, vyrovnanie 
bolo na dosah, ale sklamanie 
opadlo pri vyhlasovaní vý-
sledkov a  preberaní trofeje. 
Poďakovanie patrí všetkým, 
ktorí bojovali do poslednej 
chvíle a  samozrejme ma-
lej skupinke rodičom, ktorí 
v hľadisku držali palce.  

L. Javorský 

Máme vicemajstrov Slovenska 

Na snímke zľava v hornom rade: tréner Lukáš Javorský, kapitán Ši-
mon Rzyman, Matej Mikuláško, Filip Gacek, Martin Krišák, Daniel 
Lavko, Ján Ružbaský, Matej Belán, Tomáš Jasič, asistent trénera An-
drej Vojčík. Stredný rad: Samuel Pisarčík, Jaroslav Kostelník, Šimon 
Šarišský a Martin Šarišský, ležia Vincent Rzyman, Filip Červeň. 

Gallo Team Štrba usporia-
dal v sobotu 23. mája 11. roč- 
ník Majáles rallye Štrba, 2. ko- 
lo majstrovstiev SR celoštátnej 
dopravno-výchovnej auto-
mobilovej orientačnej súťaže 
Rodičia jazdite opatrne!, ktoré 
bolo zároveň 3. kolom 8. roč-
níka Belianskych bezpečných 
jázd. Poslanín súťaže bolo 
zvýšenie znalosti, orientácie 
a  zručnosti súťažiacich, pri-
spieť k  zvýšeniu bezpečnosti 
cestnej premávky, zblížiť priaz-
nivcov motoristického športu 
a propagácia podtatranského 
regiónu. Súťaže sa zúčastnili 
posádky bez rozdielu výkon-
nostnej triedy. 

Súťažné kategórie boli roz-
delené podľa veku spolujazd-
ca: A do 7 rokov, B 8 -10 rokov, 
C 11-13 rokov, D 14-16 rokov 

a E bez obmedzenia veku spo-
lujazdca. Trať súťaže s dĺžkou 
do 70 km bola rozdelená na 
2  etapy a  viedla obcami Lu-
čivná, Mengusovce, Šuňava, 
Štrba, Tatranská Štrba, Važec 
a  Východná. Okrem orien-
tačnej jazdy museli posádky 
absolvovať jazdu zručnosti 
a plnenie prvkov (zábavné sú-
ťaže). Pretekov sa zúčastnilo 20 
posádok z  celého Slovenska.  
Víťazi kategórií: A  - Rudolf 
Madej a Adam Madej, Bojnice, 
B - Viktor Magdolen a Dávid 
Magdolen, Handlová, C - Ján 
Juhás a Martina Juhásová, Ko-
šice, D - Dušan Ulehel a Matej 
Ulehel, Nové Mesto n/Váhom, 
E - Peter Rusiňák a Peter Rusi-
ňák ml., Poprad, F - Matej Ko-
zák a Jakub Kozák, Kežmarok 
(na snímke).  (sps) 

Majáles Rallye Štrba 

V športovom areáli v Spišskom Štiavniku sa  v nedeľu 14. 
júna uskutoční 47. ročník jazdeckých pretekov Štiavnická 
podkova. Súťaž začne o 13. h a v rámci sprievodného progra-
mu vystúpi historická šermiarska skupina Fortis z Popradu. 
Vstupné dospelí 1 €, deti 0,50 €.

Štiavnická podkova

Meno:

dát. narod.                                         kategória:

škola (alebo adresa):

Meno a podpis zodp. osoby (staršej ako 18 rokov):


