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Nemecký Svitstroj
pod Tatrami skončil

VK Junior Poprad
ukončil sezónu

Kniha o oltároch 
na Spiši

Michalom Troppom a Adamom Kovaľom,
žiakmi SOŠT v Poprade

Stretnutie primátorov 
piatich okresov

Víťazom turnaja
slovenský 
výber U 15 
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FIRES, s. r. o.,
20 úspešných 
rokov
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Slovenka roka 2015 je z Levoče 
Vyhráva jeden, 
pomáha každý 

Vyhráva jeden, pomáha každý 
- je mottom dnešného celodenné-
ho charitatívneho projektu VSE 
CITY RUN, ktorý sa po štvrtýkrát 
koná práve dnes 10. júna v Popra-
de. Na bežecký pás, v snahe zdolať 
čo najviac kilometrov, sa postavia 
na štart 4-kilometrového nesúťaž-
ného behu v centre Popradu špor-
tovci všetkých vekových kategórii, 
aby podporili myšlienku projektu. 

Podujatie je tohto roku zamera-
né na pomoc pediatrickému odde-
leniu Nemocnice Poprad. Jeho sú-
časťou je novorodenecké oddelenie 
a  jednotka resuscitačnej starost-
livosti pre novorodenca, v  rámci 
ktorej funguje aj transportná služ-
ba u najmenších vekových skupín, 
najmä novorodencov a  nezrelých 
detí. Títo pacienti sú pri prevoze 
veľmi zraniteľní a citliví na zmeny 
teploty, svetlo i hluk, preto je po-
trebné zabezpečiť plný komfort ich 
transportu. 

Nemocnica chce z výťažku VSE 
CITY RUN 2015 zakúpiť novoro-
denecký a detský transportný ven-
tilátor BabyPAC. Zapojiť sa do pro-
jektu a pomôcť môže každý. Stačí 
sa zaregistrovať ešte dnes, od 14. h 
na Námestí sv. Egídia, zakúpiť si 
štartovné číslo a účasťou na nesú-
ťažnom 4 km behu v uliciach cen-
tra Popradu alebo zdolaním trate 
prechádzkou, prípadne symbolic-
ký odbehnúť niekoľkých metrov na 
bežeckom páse. Kilometre sa vďa-
ka generálnemu partnerovi - VSE 
po skončení behu prepočítajú na 
finančnú pomoc. Celý výťažok 
z predaja štartových čísel spolu so 
sumou, ktorú sa podarí získať be-
hom na bežiacom páse, bude odo-
vzdaný na symbolickom šeku o 18. h 
zástupcom Nemocnice Poprad. 

V  minulom roku sa podarilo 
potešiť neziskovú organizáciu No-
vorodenec sumou 4  237 €  a Po-
pradčania zabehli na bežeckom 
páse rekordnú vzdialenosť 105,02 
km. Na Námestí sv. Egídia v  Po-
prade môže dnes každý prispieť 
k prekonaniu rekordu.   (pkr)

8. ročník Memoriálu Dušana Budzáka 
podporil aj prezident Andrej Kiska

Ing. Michal Ľach, predseda predstavenstva Finchem, Andrej Kiska a Ing. Martin Budzák, generálny riaditeľ 
Výskumného ústavu chemických vlákien vo Svite.

V piatok dopoludnia sa v teni- 
sovej hale hotela Spolcentrum vo 
Svite zišli tenisti, priatelia zosnulé-
ho Dušana Budzáka, firemní klienti 
a obchodní partneri na 8. ročníku 
charitatívneho podujatia, memoriá-
lu, nesúceho meno bývalého dlho-
ročného generálneho riaditeľa Výs- 
kumného ústavu chemických vlá-
kien. Záštitu nad podujatím prevzal 

Žiaci Strednej odbornej školy 
technickej na ulici Kukučínovej 
v  Poprade natočili svoj prvý štu-
dentský film, ktorý mal premiéru 
koncom marca. Nasledoval prvý 
festival. Po kežmarskej premiére 
sa mladí autori filmom Varovanie 
prezentovali minulý týždeň na fes-
tivale Young Film Fest v Poprade.  
Michal Tropp ako producent a ka-
meraman a  Adam Kovaľ v  úlohe 
režiséra a  scenáristu si zvolili za 
svoj maturitný projekt natočenie 
študentského filmu, ktorý by mal 
silnú výpovednú hodnotu. „Tým-
to filmom sme sa chceli prezento-
vať, nakoľko už teraz vieme, akým 
smerom sa naše profesijné zame-
ranie bude uberať. Produkcii filmu 
sa chceme venovať aj v budúcnosti, 
toto dielo by tak malo byť akýmsi 
štartom k tomu,“ uviedol mladý ka-
meraman Michal Tropp. 

Film Varovanie poukazuje na 

problémy dnešnej spo-
ločnosti, najmä mladšej 
generácie, ako sú drogy, 
cigarety, alkohol a  iné 
„zábavky,“ v podobe krá-
deží a podobne. Hlavný 
hrdina Tomáš žije svoj 
skazený, zlý život. Nie-
koľkokrát sa pokúšal 
o zmenu, no neúspešne, 
až mu napokon dali všet-
ci poslednú šancu. 

„Vycházali sme z  rea- 
lity, tak ako to v  sku-
točnosti v našej spoločnosti chodí. 
Vieme, že v školách a na uliciach sa 
pohybujú mladí ľudia, ktorí žijú svoj 
život nie podľa spoločenských pravi-
diel. Nechceli sme nikoho kritizovať, 
iba poukázať na realitu,“ hovorí 
Adam Kovaľ, scenárista a režisér. 

Vo filme si v hlavnej úlohe zahral 
ich spolužiak Tibor Peter, ktorý sa 
svojej hereckej úlohy zhostil veľmi 

dobre. Na výrobe filmu sa okrem 
tvorcov podieľalo i množstvo ďal-
ších dobrovoľníkov či komparzis-
tov, bez ktorých by to nešlo. Chlap-
com tak pomáhali kamaráti, pria-
teľky, spolužiaci či rodinní prísluš-
níci. Komparz hľadali i  v radoch 
širokej verejnosti. Natáčalo sa na 
viacerých miestach, predovšetkým 
v Poprade a v jeho okolí, niekto-

ré scény sú  z Kežmarku, Malého 
Slavkova či Huncoviec. Natáčanie 
trvalo viac ako mesiac a prinieslo 
so sebou množstvo zážitkov, prek- 
vapení, skúseností i  ponaučenia. 
Chlapci si užili množstvo zábavy, 
o  čom svedčia zostrihané vtipné 
zábery z natáčania a sú „bonusom“ 
k filmu. 

„Film má chybičky, nie všetko je 
ideálne. Kvôli nedostatku času, pres-
ne podľa našich predstáv. Niektoré 
scény sme museli i prepísať, ale inak 
si myslíme, že výsledok stojí za to 
a  sme naozaj spokojní. Je pravda, 
že dnes by sme niektoré scény alebo 
niektoré časti natočili inak, pretože 
tak to s odstupom času vidíme.  Na-
koniec sme radi, že film zaujal, či už 
po technickej alebo dejovej stránke 
a do Kežmarku na premiéru priš-
lo 90 ľudí. Bolo to fajn,“ zhodnotil 
Michal.

 Pokračovanie na 7. strane

prezident Slovenskej republiky An-
drej Kiska, ktorý sa otvorenia me-
moriálu osobne zúčastnil a prihovo-
ril sa k prítomným.

RNDr. Dušan Budzák, rodák 
z Jezerska, bol s mestom Svit spätý 
od roku 1973, keď začal navštevovať  
Strednú priemyselnú školu che- 
mickú. Po absolvovaní Prírodove-
deckej fakulty UPJŠ v Košiciach, 

odbor organická chémia, začal 
pracovať vo Výskumnom ústave 
chemických vlákien (VÚCHV).  
1. apríla 1993 bol ministrom prie-
myslu vymenovaný za riaditeľa 
ústavu a za 13 rokov vo funkcii sa 
mu podarilo zachrániť existenciu 
ústavu, ktorá bola spojená so zme- 
nou orientácie jeho činnosti.
� Pokračovanie�na�4.�strane

Koncom mája ukončila svoju 
činnosť akciová spoločnosť Svit-
stroj zo Svitu. O prácu prišlo 180 
zamestnancov, z toho približne 70 
živnostníkov a 111 kmeňových za-
mestnancov 27. mája 2015 požiada-
li o okamžité skončenie pracovného 
pomeru výpoveďou.  Str.�2

Po Kežmarku sa v stredu minu-
lého týždňa už po druhýkrát stretli 
primátori piatich spišských miest. 
Vo februári tohto roku sa dohod-
li na spolupráci a rozvoji horného 
Spiša, po troch mesiacoch hostila 
primátorov na pracovnom stretnutí 
popradská radnica.   Str. 3

V sobotu sa slávnostne „ukončili“ 
reštaurátorské práce na  novozrekonšt- 
ruovanom oltári Majstra Pavla a do 
života uviedli knihu Hlavný oltár 
sv. Jakuba v Levoči od majstra Pavla 
a gotické oltáre na Spiši.   Str. 6

Koncom mája v St. Ľubovni odo-
hrali záverečný turnaj majstrovstiev 
Slovenska vo volejbale v kategórii 
starších žiakov. Právo štartovať na 
ňom si výsledkami počas celej sezó-
ny vybojovali aj chlapci popradské-
ho VK Junior 2012.   Str. 11
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Štátna polícia

Kedy už konečne budeme kontrolovať aj výdaje, 
A máme to tu. 
Štát opäť ušetrí a jeho naj-

väčšími „šetričmi“, podľa 
nášho premiéra, budú dô-
chodcovia, ktorí zadarmo, 
bez nároku na akýkoľvek 
honorár, posilnia rady štát-
nych inšpekcií a finančných 
kontrolórov. Tí sa medzi-
tým môžu za riadnu mzdu 
venovať zrejme svojim ko-
níčkom, alebo rozmnožova-
niu svojich majetkov, keďže 
tu najnáročnejšiu prácu za 
nich urobia kontrolné hliad-
ky dôchodcov. Tie budú 
pobehovať po obchodoch 
a kontrolovať, či obchodníci 
,skutočne znížili ceny zák-
ladných potravín v  súlade 
so znížením dane z pridanej 
hodnoty o  10 percent. Veď 
čo budú robiť doma? Vyse-
dávať, klebetiť, ohovárať vlá-
du, nudiť sa a od rána do ve-
čera, pozerať seriály a behať 
po lekároch? Chodiť po lie-
čeniach a výletoch nemajú za 
čo, pretože ich penzie stačia 

akurát na zaplatenie strechy 
nad hlavou a  preživorenie 
do ďalšieho dôchodku, tak 
nech je z nich aspoň nejaký 
úžitok, keď už im štát dáva 
„zadarmo“ toľké peniaze. 
Maratón medzi regálmi do-
konca prospeje ich zdraviu, 
pretože budú mať viac po-
hybu a budú aj medzi ľuďmi 
a  nebudú trpieť depresiami 
zo samoty. Potom už stačí 
len „nabonzovať“ štátnym 
úradníkom, v  ktorých ob-
chodoch základné potraviny 
nezlacneli a tí si prídu vybrať 
pokuty. 

Takže už nestačí Národná 
bločková lotéria, rôzne bon-
zácke a korupčné linky, kde 
môžu občania hlásiť svoje 
podozrenia na suseda, pod-
nikateľa, lekára, učiteľa. Tu 
už budú občania kontrolo-
vať a bonzovať sami seba, ak 
vôbec chcú prežiť. Nebudete 
bonzovať, nebudú sociálne 
balíčky, nebudú dôchod-
ky, nebudeme mať na zdra-

votníctvo, sociálne služby, 
školstvo, na opravu ciest... 
a pokračovať môžeme do ne-
konečna, lebo na toto všetko 
peniaze už dávno nemáme. 
Pretože v tomto štáte sú len 
a iba občania zodpovední za 
to, čo slovenská legislatíva 
zámerne umožňuje najväč-
ším podvodníkom a  aj za 
cenu porušenia sprznených, 
stokrát novelizovaných zá-
konov zabezpečuje, aby ich 
nebolo možné ani odhaliť, 
ani potrestať a  tak sa nám 
môžu smiať do očí. Pritom sa 
naše vlády neustále tvária, že 
tie státisíce úradníkov musí-
me nevyhnutne platiť, opäť 
zo štátnej kasy, lebo majú 
neuveriteľne veľa roboty. Ale 
akej, keď tu nič nefunguje 
a  ešte aj kontroly majú ro-
biť dôchodcovia? A  keď už 
kontroly, prečo nie aj na mi-
nisterstvách, pri rozdeľovaní 
verejných zdrojov, rôznych 
štátnych fondov, eurofondov, 
či pri verejných obstaráva-

niach? Veď medzi dôchodca-
mi sú tisíce veľmi múdrych 
a skúsených ľudí, ktorí by to 
zvládli „ľavou zadnou“ a ro-
bili by to zadarmo. Aj o eu-
rofondy sme vraj prišli preto, 
lebo bolo málo ľudí a penia-
ze na projekty sme nestihli 
včas minúť! Tam ich ale už 
nepustíte, pretože to by pre 
vás „nem dopadlo dobre“, 
že? Hoci to by bola určite 
pre našich dôchodcov asi 
najväčšia zábava. Oni totiž 
majú naozaj dosť času chodiť 
s otvorenými očami, rozmýš-
ľať a „počúvať“ to vymývanie 
mozgov, ako málo peňazí aj 
na ich dôchodky máme. Títo 
ľudia presne vedia, kde naše 
peniaze a  bohatstvo Čes-
koslovenska skončilo a  kde 
naše peniaze, už bez bohat-
stva, končia aj v súčasnosti.

Už o  pár dní sa doz-
vieme, o koľko viac v štátnej 
kase  mať budeme. Z  bo-
hatšej štátnej kasy, vďaka 
dôchodcom, tak budeme 

môcť podporovať ešte vo 
väčšom podnikateľské ak-
tivity najbohatších zahra-
ničných investorov a novo-
dobých slovenských kapi-
talistov, ktorí by bez neus- 
tálych dotácií štátu a  euro-
fondov už dávno zahynuli, 
pretože asi nikde na svete 
vláda nepodporuje toľko 
príživníkov v  súkromnom 
sektore, ako u nás. 

Nainfikovaná socialistic-
kou propagandou som si 
vždy myslela, že keď niekto 
súkromne podniká, do svoj-
ho podnikania musí vložiť 
vlastné peniaze a sám si musí 
zarobiť, pretože v kapitaliz-
me sa o neho štát starať ne-
bude. Vždy som si myslela, 
že keď si niekto otvorí súk-
romnú nemocnicu, súkrom-
nú školu, domov dôchodcov, 
poisťovňu, reštauráciu, fir-
mu, banku, či založí súk-
romný športový klub, tak si 
všetky služby a tovary zapla-
tia tí, ktorí na to majú a na 

Zaútočil na manželku. 34- 
ročného muža z Veľkej Lom-
nice vyšetrovateľ OR PZ Kež-
marok obvinil zo zločinu ublí-
ženia na zdraví, spáchaného 
v štádiu pokusu. Posledný 
májový deň vo večerných 
hodinách Lomničan v dome 
bezdôvodne fyzicky napadol 
manželku. Žene najskôr vul-
gárne nadával,  potom ju chy-
til za vlasy a stiahol z postele 
na zem, bil ju a kopal. Muž 
svoj útok stupňoval, vzal nož-
nice a opakovane ju nimi bo-
dal. Napadnutá  žena sa sna-
žila pri útoku brániť a podarilo 
sa jej schovať pod posteľ. 
Mladej žene útočník spôsobil 
početné bodné rany s pred-
pokladanou dobou liečenia 
14 dní. Policajti ho umiestnili 
do cely policajného zaistenia. 
Za trestný čin mužovi hrozí 
trest odňatia slobody  na päť 
až dvanásť rokov.

Poškodené konštrukcie 
tunela. V rozostavanom tu- 
neli Šibeník, ktorý je súčas- 
ťou diaľnice D1, nachádzajú-
com sa v katastrálnom úze-
mí Levoče v dobe od 23. do 
25. mája páchateľ poškriabal 
celkovo 83 železobetóno-
vých konštrukcií, ktoré tvoria 
jeho skelet. Na ich oboch 
stranách, nastriekaných epo-
xidovou farbou, vytvoril ryhy 
nepravidelných rozmerov. 
Škoda bola vyčíslená na 
sumu najmenej 40 tisíc eur. 
Vyšetrovateľ OR PZ v Popra-
de začal trestné stíhanie pre 
zločin poškodzovania cudzej 
veci. Páchateľovi v prípade 
preukázania viny hrozí trest 
odňatia slobody na tri až 
osem rokov. 

Z domu zmizlo 17 tisíc 
eur. Na pozemok rodinného 
domu na Štúrovej ul. vo Svi-
te vošiel v priebehu apríla až 
júna t. r. neznámy páchateľ, 
odkiaľ 85-ročnej majiteľke 
z neuzamknutej skrine zo 
spálne ukradol 17 tisíc eur. 
Polícia aj na základe tohto 
prípadu vyzýva občanov, aby 
si nenechávali v domácnos-
tiach väčšiu sumu peňazí, 
cenností alebo iné veci, ktoré 
by mohli byť lákadlom pre zlo-
dejov.    (pkr)

Svitstroj�pod�Tatrami�skončil

Na�ulici�ostalo�111�kmeňových�zamestnancov
Koncom mája ukončila 

svoju činnosť akciová spoloč-
nosť Svitstroj zo Svitu, ktorá 
vznikla v  roku 2001 a  bola 
stopercentnou dcérskou spo-
ločnosťou nemeckej firmy 
AAM GmbH Fuchsmühl. 
O  prácu tak prišlo 180 za-
mestnancov, z toho približne 
70 živnostníkov, ktorí po ne-
vyplatení miezd v apríli z fir-
my odišli a 111 kmeňových 
zamestnancov 27. mája 2015 
požiadali o  okamžité skon-
čenie pracovného pomeru 
výpoveďou. Dôvodom boli 
nevyplatené mzdy za dva me-
siace a v podstate uzamknutie 
firmy, v ktorej už nenájdete 
ani majiteľa, konateľa či pro-
kuristu, ktorí by nám mohli 
podať bližšie vysvetlenie 
a poskytnúť viac informácií. 

Takéto riešenie im od- 
poručila Základná organizá-
cia Energeticko-chemické-
ho odborového zväzu (ZO 
ECHOZ), v ktorej boli zdru-
žení najmä z toho dôvodu, že 
kmeňovým zamestnancom 
nemal kto z  vedenia firmy 
AAM GmbH dať výpoveď. 
„Takéto riešenie bolo pre za-
mestnancov najvýhodnejšie, 
pretože materská firma v Ne-
mecku je už v konkurze a návrh 
na konkurz slovenskej dcéry 
bol podaný 12. mája, ale nám 

z neznámych dôvodov ešte 
vyhlásený nebol. Ľudia ale 
potrebujú z niečoho žiť a ke-
ďže zamestnancom nemal kto 
dať ani len výpoveď, navrhli 
sme im, aby okamžite skonči-
li pracovný pomer výpoveďou 
a  hlásili sa na úrade práce. 
Tak majú šancu rýchlejšie zís-
kať bez zbytočných prieťahov 
peniaze z  garančného fondu 
vo výške dvoch nevyplatených 
platov a  odstupného za ďal-
šie dva mesiace ako čakať na 
konateľa, ktorý sa už v spoloč-
nosti nezdržiava,“ informo-
val nás Ing. Eduard Šelleng, 
predseda ZO ECHOZ.

Ing. Slavomír Kravčák, 
riaditeľ popradského Úradu 
práce, sociálnych vecí a  ro-
diny nám poskytol len jedinú 
informáciu a to tú, že k hro-
madnému prepúšťaniu nedo-
šlo (!) a úrad práce nemôže 
dávať žiadne ďalšie informá-
cie. Tu možno len konštato-
vať, že k  hromadnému pre-
púšťaniu nedošlo, došlo „len“ 
k  hromadnému skončeniu 
pracovného pomeru výpove-
ďou zo strany zamestnancov. 
Výsledný efekt je však rovna-
ký, hlavné je, že majiteľ firmy 
nemusel nikomu nič hlásiť.

E-mailom sme oslovili aj 
majiteľa spoločnosti AAM 
GmbH pána Derkxa s otáz-

kami, prečo materská firma 
neupozornila zamestnancov, 
že je v konkurze a je podaný 
návrh na konkurz aj dcéry - 
spoločnosti Svitstroj vo Svite? 
Z akého dôvodu firma neda-
la zamestnancom, v súlade 
so zákonom výpovede, aby 
sa mohli hlásiť na úradoch 
práce, resp. nájsť si inú prá-
cu? Ako sa môžeme spojiť s 

konateľom firmy, zodpoved-
ným za spoločnosť Svitstroj, 
a. s., ktorý by nám vedel dať 
relevantné informácie a po-
seldnú otázku, či rovnako po-
stupovali smerom k zamest-
nancom aj vmaterskej firme v 
Nemecku?

Žiaľ, do uzávierky novín 
sme odpovede na naše otázky 
nedostali.

Získať akékoľvek ďalšie informácie o tomto smutnom prí-
behu, keď zahraničný investor bez jediného slova vysvetlenia 
pripravil o prácu 180 ľudí, je na Slovensku priam nemožné. 

Jediné, čo sa nám podarilo zistiť je to, že 16 kmeňových 
zamestnancov si našlo prácu v spoločnostiach Chemosvit 
a o osude ďalších nám na Slovensku nevie, alebo nemôže dať 
informácie nikto iný. Ako sa opäť raz ukázalo, slovenská le-
gislatíva viac chráni nezodpovedných majiteľov, ktorí si zá-
väzky nielen voči zamestnancom, ale ani dodávateľom neplnia 
a ich mzdovú agendu a povinnosti voči zamestnancom opäť 
preberá slovenský garančný fond, nie nemecký.  Ľ.�Rešovská

Nebojme sa 
prisťahovalcov
Naozaj ma mrzí nevraži-

vosť nás, Slovákov, ktorú 
prejavujeme v diskusii o prija-
tí utečencov z Afriky. Vedela 
som, že sme rasisti, ale nero-
zumiem, kde sa v nás berie 
toľko zloby a zášti. 

Státisíce Slovákov odišlo 
za lepším životom do Britá-
nie, Rakúska, Nemecka, Aus-
trálie, USA. Nie všetci tam 
pracujú, je množstvo takých, 
ktorí sa len priživujú na šted-
rých sociálnych systémoch 
týchto krajín. Keď som ako 
emigrant prišla do Škótska, 
nikto neriešil, odkiaľ som a ni-
kdy mi nikto ani len nenazna-
čil, že sa mám vrátiť, odkiaľ 
som prišla. Hodila som sa do 
vody a musela začať plávať. 
S mizernou angličtinou a pre 
nich nepoužiteľným vzdela-
ním som si musela vybojovať 
miesto upratovačky, servírky, 
umývačky riadu i čašníčky. 
Spolu s Poliakmi, Španiel-
mi, Francúzmi, Talianmi či 
Afričanmi. Mnohí Škóti mali 
dôvod byť rasistami, veď po-
čet prisťahovalcov prevyšo-
val domáce obyvateľstvo, no 
predsa ste to z nich necítili. 
Skôr naopak, kvalitného člo-
veka, ochotného pracovať, 
vítali. Vedeli, že keď sa zdo-
konalí v jazyku, môže byť pre 
ich spoločnosť prínosom. 

Áno, viem, máme na Slo-
vensku svojich problémov 
dosť, nevieme si poradiť 
s Rómami a môžeme polemi-
zovať o tom, že zlú situáciu 
v Afrike majú na svedomí naj-
mä kolonizátori z Veľkej Britá-
nie, Francúzska a Holandska. 
Tak prečo by sme za nich mali 
z pahreby horúce zemiaky 
v podobe utečencov vyťa-
hovať práve my? Odpoveď 
je predsa veľmi jednoduchá. 
Sú to ľudia ako my a potre-
bujú pomoc. Nemyslím si, že 
na lodiach cestujú teroristi, tí 
lietajú skôr biznis triedou. Na 
lodiach sú ľudia, ktorí majú 
často len svoj holý život. Ne-
viem si ani len predstaviť to 
zúfalstvo, ktoré ich vženie 
do rúk prevádzačov a do vĺn 
rozbúreného oceánu. Spolu 
s ich deťmi či starými ľuďmi. 

Kto v Afrike bol, zmenila ho. 
Pochopil, že hoci doma mož-
no žije v panelákovom byte 
a prežíva od výplaty k výpla-
te, je predsa len veľmi bohatý. 
Na svojich cestách som tiež 
pochopila jedno. Ži a nechaj 
žiť, pretože nikto z nás nevie, 
čo ho čaká za rohom. A nikto 
si nevyberá, kde sa narodí. 
Tak, ako by si možno mnohí 
z nás nikdy nevybrali Sloven-
sko, tak by asi nikto z nás 
nechcel žiť ako slovenský 
Róm či teraz, aktuálne, Afri-
čan.  (pvč)      

Pri príležitosti 720. výro-
čia prvej písomnej zmienky 
o  obci Vernár sa uskutoční 
už 8. ročník folklórnych sláv-
ností v dňoch 20. a 21. júna. 

Sprievod obcou začína 
o 13. h a následne, od 14. h sa 
predstavia folklórne kolek-
tívy z  Priechodu, Šumiaca, 
Telgártu, Pohorelej, Rejdovej 
a Vernára.  Odpoludnie sprí-
jemnia aj ľudové hudby M. 
Kapca a J. Maka so sólistkou 
Veronikou Bednárikovou.  
O 16. 30 h sa publiku preds- 
taví univerzitný folklórny sú-
bor Mladosť z Banskej Byst- 
rice s  programom 50 rokov 
Mladosti. 

V  galaprograme Vernár-

ska rodina a Priatelia, ktorý 
začína o 18. h, budú ocenené 
osobností obce a  priprave-
ný je krst nového CD - Villa 
Verneri. Potom už nasledujú 
vystúpenia Fsk Priechoďan, 
FS Šumiačan, FSW Telgárt, 
Fsk Kráľová hoľa, Fsk Hôra, 
Fsk Vernár, UFS Mladosť, ĽH 
Muzička, ĽH M. Kapca, ĽH 
J. Maka, Š. Štec, A. Lincke, V. 
Michalko, D. Nuošková, M. 
Kupcová, vernárske rodiny 
a priatelia. Réžiu galaprogra-
mu má V. Michalko.

O  20. h  začína Tanečný 
dom v  podaní ĽH Muzič-
ka z Bratislavy a pedagógov  
Štefana Šteca, Alfréda Lin-
ckeho, Vladimír Michalka, 
Dušany Nuoškovej a Martiny 
Kupcovej. Posledným bo-
dom programu bude ľudová 
zábava a do tanca bude hrať 
ĽH Muzička. Moderáto-
rom programu je Ján Jankov 
Šefránik.

Nedeľu začínajú sväté omše 
za nositeľov ľudových tradícií 
v  gréckokatolíckom a  prá-

voslavnom chráme. Pripra-
vené sú exhibičné futbalové 
a  šachové zápasy a  detské 
popoludnie. 

Vernárske slávnosti majú, 
ako už tradične, bohatý 
sprievodný program. Pri 
amfiteátri a v základnej škole 
sú pripravené výstavy histo-
rických fotografií Villa Ver-
neri, stála expozícia Vernár 
v SNP, Vernárska retro škola, 
Vernárska chyža – izba ver-
nárskych ľudových tradícií, 
ukážky ručnej remeselnej 
práce a výstava drobnocho-
vu. Okrem toho na návštev-
níkov čakajú detské atrak-
cie a stánky s občerstvením 
a suvenírmi. 

V Prešovskom kraji pre-
behla druhá etapa osadzova-
nia hnedých turistických ta-
búľ. V kraji pribudlo 63 tabúľ 
a väčšina z nich je umiestne-
ná pri cestách I. triedy a II. 
triedy. Hnedé tabule budú 
umiestnené aj pri Múzeum 
Červený Kláštor, hrad v Kež-
marku, pozemná lanovka na 
Hrebienok, jazero Štrbské 
pleso, Jarabinský prielom 
a ďalšie. Náklady na výrobu 
a osadenie tabúľ predstavujú 
sumu 36 tisíc eur.  (red)

Hnedé tabule 
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Otváranie turistických chodníkov

Dvere otvorené verejnosti

Dar pediatrickému oddeleniu Záchranári 
v akcii

dobrovoľnej báze. Nie tak, 
že na základe zákona štát od 
nás vymámi dane a odvody 
a potom ich dá súkromným 
spoločnostiam namiesto 
toho, aby podporoval štátne 
inštitúcie.  

Viac, ako dvadsaťročné 
skúsenosti ma ale presved-
čili, že v  kapitalizme sa dá 
úspešne podnikať len vtedy, 
keď najviac peňazí získate 
z verejných zdrojov a z rôz-
nych štátnych fondov a euro-
fondov. Namiesto toho, aby 
vlády hľadali možnosti, ako 
získať viac peňazí rozbeh-
nutím malého a  stredného 
podnikania, domáceho poľ-
nohospodárstva, priemyslu, 
služieb a z ich ziskov zvyšo-
vali životnú úroveň svojich 
občanov, robia všetko preto, 
aby sme na Slovensku zvy-
šovali životnú úroveň len 
samotných vlastníkov súk-
romných spoločnosti a obča-
nov iných štátov, ktoré u nás 
investujú a zisky vyvážajú za 

naše hranice. Problém je to-
tiž v tom, že oni u nás nein-
vestujú preto, že nás milujú 
a sú celí šťastní, že konečne 
žijeme vraj slobodne a v de-
mokracii, ale len a len preto, 
lebo tu majú lacnú pracovnú 
silu, odbytišťa svojich výrob-
kov,  množstvo skorumpo-
vateľných úradníkov, nevy-
možiteľnosť práva a  vysoké 
zisky. 

Zisk je  jediným zákonom 
kapitalizmu dnešnej doby. 
Zisk za každú cenu a u naj- 
bohatších bez akýchkoľvek 
zábran, hoci ešte predne-
dávnom aj tam platila akási 
morálka. Dnes by ste práve 
morálku hľadali veľmi ťažko 
a na Slovensku obzvlášť, pre-
tože tu je kade-aký odkundes 
obrovským kapitalistom, ale 
len vtedy, keď mu pomáha 
nie iba pán boh, ale hlavne 
rôzne politické skupiny a eu-
rópske peniaze. Nevyčerpa-
teľný to zdroj korupcie a ich 
bohatstva.  Ľ. Rešovská

nie iba príjmy?

Pediatrické oddelenie  
s JIS Nemocnice Poprad 
získalo opäť dar od poprad-
ského závodu Whirlpool. 
Spoločnosť pri príležitosti 
dňa detí darovala pracie 
prostriedky a spoločenské 
hry. 

Dar bude slúžiť pediatric-
kému oddeleniu s JIS pop- 
radskej nemocnice, ktoré 
už v minulosti táto spoloč-

nosť obdarovala práčkou 
a sušičkou. „Chceme po-
ďakovať spoločnosti Whirl-
pool za jej dar. Stalo sa už 
pravidlom, že spoločnosť  
v rámci spoločenskej zod-
povednosti nezabúda na 
našich najmenších pacien-
tov, čo si veľmi vážime,“ 
uviedol generálny riaditeľ 
Nemocnice Poprad, a. s., 
Ing. Jozef Naščák, MPH. 

Symbolický akt sprístupnenia turistických chodníkov 
širokej verejnosti, spojené so sprievodným zábavným prog- 
ramom, bude v sobotu 13. júna o 10. h pri Popradskom 
plese. O 10. h vystúpi Goralská kapela, o 13. h vylovia kľúč 
z plesa a večerné vystúpenie bude patriť kapele Carpe diem 
– rock 60 – 90-tych rokov v akustickom prevedení. Nebu-
dú chýbať ani animácie pre deti, beh okolo plesa s kros-
ňou, horolezecká stena, zabíjačkové špeciality a grilovanie 
v prírode. 

Do  As t ronomického 
ústavu SAV v Starej Lesnej 
budú počas Dňa otvorených 
dverí 12. júna hodinové 
vstupy od 9. do 24. h a od 
22. do 24. h, za priazni-
vého počasia, prehliadky 
nočnej oblohy (náhradným 
programom je prezentácia 

slobodných počítačových 
planetárií). Pracovníci ústa-
vu prednesú prednášky Ži-
vot hviezd – HR diagram, 
Nebezpečný vesmír a Ves- 
mírometer. Je tu tiež výsta-
va o histórii a súčasnosti 
astronómie a astrofyziky na 
Slovensku.

Nová ambulancia v Poprade

Posilnená letná sezóna na koľajniciach
Železničná doprava vo Vy-

sokých Tatrách sa počas letnej 
turistickej sezóny zhustí. Na 
tratiach so systémom Tatran-
ských elektrických železníc 
(TEŽ) denne pribudne 12 no- 
vých vlakov, čo predstavuje 
ponuku spolu 150 tisíc no-
vých miest na sedenie. 

V  súhrne novozavedené 
vlaky najazdia vyše 12 300 
vlakových kilometrov. Nové 
spoje budú jazdiť denne v ter-
míne od 27. júna do 31. au-
gusta. Cez víkendy a sviatky 
v  termínoch od 14. júna do  
26. júna a  od 1. septembra 
do 27. septembra. Cestovné 
poriadky sa zahustia najmä 
na trase ozubnicovej železni-
ce zo Štrby na Štrbské Pleso. 
Pribudne osem spojov, denné 
výkony aj počet ponúknutých 
sedačiek na tejto linke narastú 
o vyše 20 %. 

Na hlavnej trase Poprad 
–  Starý Smokovec –  Štrb-
ské Pleso a  späť sa výkony 
aj počet miest zvýšia o 10 %. 

Ponuka sa rozširuje o  štyri 
nové spoje denne. Na trase 
Tatranská Lomnica –  Starý 
Smokovec zostáva počet spo-
jov nezmenený, ale v prípa-
de zvýšenej potreby sa budú 
súpravy električky zdvojovať. 
Na posilnení dopravy sa zá-
sadným spôsobom podieľali 
Oblastná organizácia cestov-
ného ruchu Región Vysoké 
Tatry a  Krajská organizácia 
cestovného ruchu Severo-
východ Slovenska, ktoré 
prispeli na nové spoje sumou 
60 tisíc eur. „Suma spolufi-
nancovania bola určená ako 
čiastka potrebná na pokrytie 
variabilných nákladov no-
vých vlakov, fixné náklady 
financuje ZSSK,“ spresnil Jo-
zef Schmidt, riaditeľ Úseku 
obchodu ZSSK. 

Dôvodom navýšenia výko-
nov je snaha rozšíriť kapacitu 
v čase najvyššieho dopytu do-
volenkárov a turistov po dop- 
rave vo Vysokých Tatrách. 
Posledné roky v letných me-

siacoch premávali preplnené 
električky a  zubačky. „Ten-
to rok sa nám podarilo nájsť 
cestu ako skvalitniť cestovanie 
a  zvýšiť komfort dovolenká-
rom,“ povedal Ján Mokoš, 
primátor mesta Vysoké Tatry. 

Počas letných prázdnin 
a  dovoleniek sa počet záu-
jemcov o  TEŽ, v  porovnaní 
s inými mesiacmi počas roka, 
zdvoj až strojnásobí. V minu-
lom roku, od júna do konca 
septembra, ZSSK odviezla 
vo Vysokých Tatrách vyše 
milióna cestujúcich. Bolo to 

viac ako polovica počtu ľudí, 
ktorí použili TEŽ. Zvyšova-
nie záujmu cestujúcich o TEŽ 
v letnej sezóne je viditeľné už 
niekoľko rokov, každý rok pri-
budnú desaťtisíce ľudí. Ďalším 
dôvodom navýšenia výko-
nov je očakávaný rast záuj-
mu o cestovanie po zavedení 
bezplatnej prepravy pre deti 
do 15 rokov, študentov a dô-
chodcov. Preto sa zahustenie 
spojov realizovalo v  časoch 
špičky, keď sa ľudia vyberajú 
na túry a výlety, prípadne keď 
sa z nich vracajú.  (pkr)

Po Kežmarku sa v  stre-
du minulého týždňa už po 
druhýkrát stretli primátori 
piatich spišských miest. Vo 
februári tohto roku sa do-
hodli na spolupráci a rozvoji 
horného Spiša, po troch me-
siacoch hostila primátorov na 
pracovnom stretnutí poprad-
ská radnica. 

Témou pracovného stret- 
nutia bola príprava prvého 
Regionálneho plánu rozvoja 
integrovanej zdravotnej a so-
ciálnej starostlivosti v regióne 
Spiš. „Cieľom tohto projektu 
je vytvoriť integrované centrá, 
kde by sa sústredili obvod-
ní lekári. Tí sa následne viac 
priblížia k  ľuďom a  pacienti 
by najviac času netrávili v ne-
mocnici, ale práve v  jednod-
ňovej ambulancii a mohli od-
borníkov navštíviť na jednom 
mieste,“ konštatoval primátor 
Popradu Jozef Švagerko. 

Predstavitelia okresných 
spišských miest Popradu, 
Levoče, Spišskej Novej Vsi, 
Starej Ľubovne a Kežmarku 
vyjadrili spoločný záujem. 
Rozvíjať integrované zdravot-
né a sociálne služby a služby 
podpory zdravia v  regióne 
Spiš a využiť tak prostriedky 
európskych štrukturálnych 
a investičných fondov na ob-
novu a rozvoj infraštruktúry 
prostredníctvom programu 
etablovania komunitných 

centier integrovanej zdra-
votnej starostlivosti. Šesť 
spišských okresov, z  toho 
štyri sú v Prešovskom a dva 
v  Košickom samosprávnom 
kraji, sú rozdelené podľa pri-
mátora Spišskej Novej Vsi 
umelo. Spájajú ich však rov-
naké problémy a  následne 
spoločné riešenia. „Dospeli 
sme k tomu, že musíme spo-
lupracovať. U  nás je to ak-
tuálny problém, integrované 
centrum nám chýba. Máme 
tri zdravotnícke zariadenia 
a  ľudia musia chodiť z  ne-
mocnice, ktorá je od ruky, do 
súkromného zariadenia, ktoré 
je v  centre mesta, prípadne 
do ďalšej nemocnice s polikli-
nikou, ktorá je tiež na inom 
mieste. Je to systém, ktorý je 
v  súčasnosti pre ľudí zlý. Ví-
tam túto iniciatívu a verím, že 
sa Spišská Nová Ves stane mo-
delovým príkladom,“ objasnil 
Ján Volný, primátor Spišskej 
Novej Vsi. 

Primátori sa zhodli, že 
budú nasledovať ešte ďalšie 
stretnutia k  tejto téme a ve-
ria, že sa bude integrovaný 
plán rozvíjať a dôjde k napl-
neniu určitých cieľov. „Verím, 
že budú nasledovať aj ďalšie 
stretnutia ohľadom zdravotnej 
starostlivosti a verím, že dôjde 
aj k napĺňaniu určitých cieľov. 
Ide hlavne o čerpanie finanč-
ných prostriedkov na samotné 

zariadenia, ale aj ich technic-
ké vybavenie. Finančná téma 
ešte nebola na programe toh-
to rokovania, ale verím, že 
dospejeme aj ku konkrétnym 
číslam,“ doplnil primátor Le-
voče Milan Majerský  

„Tak ako bol Spiš spájaný 
kedysi chceme, aby toto spá-
janie pokračovalo naďalej. 
V Starej Ľubovni je absencia 
takéhoto centra. Je to prvý 
krok k tomu, aby sa aj u nás 
zlepšila zdravotná starostli-
vosť a jej dostupnosť,“ konšta-
toval primátor Starej Ľubov-
ne Ľuboš Tomko. 

„Ide o  nový projekt ktorý 
združí poskytovateľov primár-
nej zdravotnej starostlivosti. 
Hlavnou myšlienkou je, aby sa 
novovzniknuté centrá vybavili 
lepšou technikou, ktorou by 
mohli robiť úkony, ktoré ob-
vodní lekári v súčasnosti nevy-
konávajú. Je to nová vec, ktorá 
sa tvorí a ide nám o to, aby sa 
našli spôsoby jednak zjednote-
nia poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti a jednak aj štátu. 
Malo by to vyzerať ako bý-
valé polikliniky, ale na vyššej 
úrovni. Samozrejme, nepôjde 
o jedno centrum v regióne, ale 
ich počty budú odrážať potre-
by okresov. Centrá nebudú rie-
šiť všetkých špecialistov, skôr 
ide o obvodných lekárov,“ ob-
jasnil viceprimátor Kežmarku 
Miroslav Perignáth.  (pps)

Stretnutie primátorov piatich okresov 

Záchranná akcia skončila 
v noci. Vo štvrtok vo večer-
ných hodinách požiadala poľ-
ská turistka záchranárov HZS 
o pomoc pre kolegyňu, ktorá 
si pri páde na snehovom poli 
pod Streleckou vežou vo Veľ-
kej Studenej doline poranila 
hlavu a obidve končatiny. Po-
veternostné podmienky nedo-
voľovali nasadiť letovú tech-
niku, preto záchranári postu-
povali pozemne. Po príchode 
na miesto poskytli 31-ročnej 
pacientke neodkladné zdra-
votné ošetrenie a následne ju 
transportovali pomocou nosi-
diel Kong a terénneho vozidla 
na Hrebienok. Tu ju prevzala 
posádka RLP na ďalší prevoz 
do popradskej nemocnice.

Zranenie v Žiarskej doli-
ne. V Západných Tatrách si 
v piatok poranila slovenská 
turistka ruku. Podarilo sa jej 
zostúpiť k Žiarskej chate, 
odkiaľ požiadala o pomoc 
horských záchranárov Po prí-
chode na miesto jej záchranár 
HZS zranenia ošetril, porane-
nú končatinu zafixoval pomo-
cou dlahy a terénnym služob-
ným vozidlom ju transportoval 
do nemocnice v Liptovskom 
Mikuláši. 

Zranenie a nevoľnosť  
v Slovenskom raji. Pri zostu-
pe z Tomášovského výhľadu 
sa v strmom teréne v sobo-
tu pošmykol poľský turista. 
Pádom si spôsobil pravde-
podobne zlomeninu dolnej 
končatiny v oblasti členka. 
Privolaní záchranári HZS 
40–ročného muža na mieste 
ošetrili a transportovali k te-
rénnemu vozidlu HZS, ktorým 
bol dopravený do nemocnice 
v Spišskej Novej Vsi. V pod-
večerných hodinách požiadal 
HZS  o pomoc vedúci skupiny 
študentov na školskom výle-
te v Slovenskom raji. Jeden 
z nich pociťoval kŕče brucha 
s následným zvracaním, bol 
dehydrovaný a nebol schopný 
pokračovať v plánovanej túre. 
Záchranári po príchode na 
Glac - Malú Poľanu 15-ročné-
ho chlapca vyšetrili a poskytli 
mu prvú pomoc.   (red)

Nemocnica Poprad, a.s. prevádzkuje novú ambulanciu 
klinickej psychológie, ktorú  otvorila na základe požiadaviek 
zo strany verejnosti. 

Ambulancia sa nachádza v pavilóne Kožného stacionára 
na 1. poschodí. Ordinačné hodiny sú denne od 7.do 12. h 
a ďalej od 12.30 do 14. h v pondelok a piatok, od 12.30 do 
16.30 v utorok, od 12.30 do 15.30 v stredu a od 12.30 do 
17.30 vo štvrtok. Na vyšetrenie je možné objednať sa aj te-
lefonicky na t. č.: 052/ 7125 389. 

Na prvé vyšetrenie je potrebný výmenný lístok od všeo- 
becného lekára.

O putovnú sovu
Po jednoročnej prestávke 

sa dnes, 10. júna sa v Tat-
ranskej Lomnici uskutoční 
vedomostná súťaž žiakov 
základných škôl Putovná 
sova. Súťaž už po jede-
nástykrát pripravili Štátne 
lesy TANAPu. V tomto roku 
budú jej témou netopiere 
Tatier. Približne šesť desia-

tok žiakov od prvej po devia-
tu triedu základných škôl, od 
Oravy až po Červený Kláš-
tor, bude súťažiť v dvoch ve-
kových kategóriách. Svojich 
zverencov na súťaž pripra-
vovali učitelia prírodopisu a 
lesní pedagógovia z radov 
zamestnancov Štátnych le-
sov TANAPu.
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Gastronomická výstava
Tatranský klub Slovens- 

kého zväzu kuchárov a cuk- 
rárov aj tento rok pripravil 
tradičnú gastronomickú výs- 
tavu jedál a cukrárenských 
výrobkov, spojenú so súťažou 
O tatranského kuchára 2015. 
Uskutoční sa dnes od 7. do 
18. h v Grandhoteli v Starom 
Smokovci. Vstupné 1 €.

Vstúpte do rozprávky
Až do piatku potrvá zá- 

bavno-edukačné podujatie, 
ktoré pre žiakov ZŠ pripra-
vilo Ľubovnianske múzeum 
a hrad Vstúpte s nami do 
rozprávky. V skanzene je prip- 
ravený príbeh Ako pastierik 
vyslobodil mlynárovu dcéru 
a na hrade korunovačný pok- 
lad a vystúpenie sokoliarov. 
Prihlásiť sa môžete na t. č.  
0910 340 050.

Próza, film i prezentácia
Na cyklus slovenskej lyri- 

zovanej prózy F. Švantnera 
Svet vrchov a hôľ III. pozýva 
kaviareň a čajovňa U vlka St. 
Smokovec dnes podvečer. 
Vstupné 2 €. Filmové premie-
tanie festivalu Hory a mesto 
– Tashi a mních (India) bude 
v piatok a v pondelok 15. júna. 
Hosťom je ľudový umelec Ma-
rekom Zászlós, ktorý pracu-
je s kožou, kovom i drevom 
a hrá na píšťale. Vstupné 1 €, 
začiatok programov o 18. h.

Literárny Kežmarok
V Kežmarku sa 11. – 12. 

júna uskutoční 50. ročník Lite-
rárneho Kežmarku, venovaný 
Ľudovítovi Štúrovi, štúrovcom 
a Kežmarku. Súčasťou kultúr-
no-spoločenského podujatia 
je celoslovenská literárna sú-
ťaž žiakov základných a štu-
dentov stredných škôl na Slo-
vensku a Slovákov, žijúcich 
v zahraničí.

Pocta ženám
V obradnej sieni mesta Sta-

rá Ľubovňa sa vo štvrtok 11. 
júna o 16. h uskutoční sláv-
nostná akadémia pri príleži-
tosti 70. výročia vzniku žens- 
kého hnutia na Slovensku Poc- 
ta ženám.

Odomknutie jazera
Na Štrbskom Plese sa 

v piatok 12. júna o 11. h 
v prístave člnkov uskutoční 
slávnostné odomknutie vôd 
tunajšieho plesa. Slávnostný 
akt odomknutia hladiny sa 
uskutoční za účasti Poseido-
na a FS zo Štrby.

V službe ducha a národa
    Od 12. júna do 1. júla mô-
žete vo výstavnej sieni Barón-
ka v Kežmarku vidieť projekt 
Slovenskej národnej knižnice 
Martin pri príležitosti 200. vý-
ročia narodenia Ľudovíta Štú-
ra V službe ducha a národa, 
doplnený o prierez 50-tich 
ročníkov Literárneho Kežmar-
ku zo zbierok Múzea v Kež-
marku. Vernisáž je v piatok 
o 8.30 h.

Festival študentstva
Na nádvorí Kežmarské-

ho hradu sa 12. a 13. júna 
uskutoční tradičné podujatie 
študentov stredných škôl Fes-
tival študentstva.

Ciao Italia
V hoteli Hviezdoslav v Kež- 

marku bude 13. júna od 10. h 
kultúrno-gastronomické podu- 
jatie Ciao Italia. V programe 
o. i. je škola varenia, súťaž 
v jedení špagiet, Kinderiáda 
– súťaže pre deti, koncert ta-
lianskych árii a piesní v poda-
ní Martina Babjaka (od 18. h).

V Poprade sa do Challenge 
Day v roku 2015 zapojilo  
4 957 osôb čo je 9,67 % všet-
kých obyvateľov. „Oproti vla-
ňajšku, keď to bolo 10,18 %, 
je to menej. Aj napriek tomu 
však Popradčania vo vyzýva-
com súboji na diaľku zdolali 
mesto Nitra, v ktorom sa do 
športovania zapojilo 7,8 % 
obyvateľov,” uviedol Jozef 
Pavlík z oddelenia školstva, 
mládeže a športu MsÚ v Pop- 
rade. Mesto Poprad touto ces-
tou ďakuje majiteľom športo-
vých zariadení, ktoré poskytli 
svoje priestory zdarma, aj keď 
ich využitie občanmi nebolo 
také, ako samospráva očaká-
vala. Oproti minulým rokom 
sa zapojili aj veľké športo-
vé kluby - HK Poprad, VK 
junior 2012 Poprad, BAM 
Poprad a aj malé kluby, spo-
medzi ktorých najviac účast-
níkov malo Športové stre-
disko detí a mládeže Poprad 
- Tatry. Aj tento rok zachra-
ňovali účasť najmä základné 
školy a z nich najviac ZŠ Ta-
jovského, ZŠ Komenského a 
ZŠ Spišská Sobota. Zapojenie 
stredných škôl bolo nízke a 
zapojili sa len súkromná SOŠ 
na Ul. SNP, OA a Spojená cir-
kevná škola.

Challange Day 2015 

Záhada
Vlastný pohľad na oslavu 

Medzinárodného dňa Ró-
mov som sa rozhodol poslať 
až teraz. Viem, že je to téma, 
ktorá je na hrane a  mnohé 
média sa jej vyhýbajú z obáv, 
aby neboli sankcionované za 
rasizmus. 

O  Rómoch sa zmieňujú 
iba v  správach, keď obča-
nia tejto (zatiaľ) menšiny 
vykonajú niečo dobré pre 
spoločnosť. Keď však spá-
chajú trestné činy, zrazu 
nie sú Rómovia, ale „ma-
loletí chlapci“, „nezamest-
naní mladíci“, a  podobne. 
Prečo si neberieme príklad 
z USA? Američanov čiernej 
pleti nazývajú – Afroameri-
čanmi. Podľa vzoru USA by 
sme mali konať rovnako aj 
u nás, na Slovensku. Obča-
nov, príslušných k  etnickej 
skupine (menšine) Rómov, 
by sme mali nazývať Ró-
moslovákmi! Na obrazovke 
správ nemenovanej komerč-
nej televízie som videl smut-
nú udalosť, keď vlak usmrtil 
dvojročné dieťa na koľajni-
ciach. Komentátor sa v  da-
nej situácii nezmienil, že išlo 
o rómske dieťa, že to boli Ró-
movia, ktorí chceli rušňovo-
diča lynčovať a ten sa musel 
útekom zachrániť v  kabíne 
rušňa. Ako mal ťažký kolos 
zastaviť sto metrov pred ne-
hodou, keď brzdná dráha 
vlaku bola najmenej päťsto 
metrov? To už „múdre“ róm-
ske hlavy nedomysleli... Tele-
vízna správa sa ani slovkom 
nezmienila o zodpovednosti 
rómskych rodičov, ktorí za-
nedbali základné povinnosti 
voči dieťaťu a spáchali trest-
ný čin! Prečo až takto naša 
legislatíva a média úpenlivo 
chránia túto etnickú menši-
nu, je pre mňa už celé roky 
záhadou... Až ma napadla 
hriešna myšlienka, či náho-
dou nebola jedna z podmie-
nok prijatia Slovenska do 
EÚ!!!  František Bednár, 

Kežmarok

Dokončenie z 1. strany
 Okrem výskumnej zložky 

sa vytvorila aj výrobná zložka 
s tzv. špecialitami s vyššou 
pridanou hodnotou a pod 
jeho vedením sa VÚCHV 
zmenil zo štátneho pod-
niku na akciovú spoločnosť 
a privatizoval cez verejnú 
súťaž v prospech vlastných 
zamestnancov. RNDr. Dušan 
Budzák pôsobil v posled-
nom období ako predseda 
predstavenstva a generálny 
riaditeľ VÚCHV. Venoval sa 
aj prednáškovej a publikačnej 
činnosti, zastával funkciu 
predsedu dozornej rady 
Zväzu chemického a farma-
ceutického priemyslu SR, 
člena vedeckej rady Prírodo-
vedeckej fakulty UPJŠ v 
Košiciach, člena vedeckej 
rady TU v Trenčíne - Fakulty 
priemyselnej technológie 
v Púchove, člena komisie 
štátnych záverečných skúšok 
na Katedre vlákien a tex-
tilu FChPT STU v Bratislave, 
člena komisie na periodic- 
ké hodnotenie výskumu 
a vývoja pri Ministerstve 
školstva SR, člena komisie 
výboru Národnej rady SR 
pre podnikanie a ďalších.  
Bol nositeľom domácich a zah- 
raničných ocenení za úspeš-
né riešenia a manažova-
nie výskumných projektov. 
RNDr. Dušan Budzák zomrel 
31. mája 2007 pri plnení 
svojich služobných povin-
ností v Českej republike.  
Dušan Budzák miloval šport, 
hlavne tenis a stolný tenis, cez 
ktoré získal veľké množstvo 
priateľov a kontaktov. 

„Chceli sme si nejakým spô-
sobom pripomínať pamiatku 
človeka, ktorý veľmi miloval 
šport. Ako rodina sme ho 
mali veľmi, veľmi radi a po-
stupne sme zistili, že je okolo 
neho mnoho ľudí a  mnoho 
partnerov, ktorí tak isto túto 

myšlienku podporujú. Roz-
hodli sme sa hneď prvý rok po 
výročí jeho úmrtia zorgani-
zovať tenisový turnaj. Ten sa 
veľmi dobre ujal a  dnes sme 
už na jeho 8. ročníku a verím, 
že tento turnaj bude mať ešte 
dlhú budúcnosť. Rovnako ve-
rím, že ľudia, ktorí na turnaj 
prídu, sa tu cítia dobre, takže 
sa veľmi teším, aj z  toho, že 
nás svojou návštevou poctil aj 
pán prezident,“ uviedol Ing. 
Martin Budzák, generálny 
riaditeľ a. s. VÚCHV.  Dodal, 
že pred piatimi rokmi memo-
riál nadobudol aj charitatívny 
rozmer, keď sa účastníci do-
hodli, že na tomto podujatí 
zorganizujú zbierku. „Zavied-
li sme štartovné, ktoré je dob-
rovoľné a vyzbierané peniaze 
dávame Nadácii Chemosvit. 
Nadácia podporuje všetky lo-
kálne športové aktivity, ale aj 
ďalšie, hlavne so zameraním 
na deti a mládež. O to viac sa 
tešíme, že  účastníci turnaja aj 
takýmto spôsobom prispievajú 
na športové aktivity.“

„Tento memoriál je mo-
jou srdcovou záležitosťou. 
S  Dušanom Budzákom sme 
odohrali veľa zápasov doma 
i v zahraničí a správa o jeho 
úmrtí, ktorá nás pred 9-timi 
rokmi zastihla, bola veľmi 
zarmucujúca. V priebehu me- 
siaca-dvoch, sme sa s Marti-
nom, jeho synom, predbež-
ne dohadovali, že by sme si 
mali uctiť pamiatku Dušana 
a spoločne sme vymysleli tento 
turnaj,“ povedal jeho priateľ 
Igor Lupták, ktorý sa memo-
riálu pravidelne zúčastňuje.  
„Boli sme spolužiaci z  prie-
myslovky, spolu sme končili, 
strávili sme spolu krásne štyri 
roky a ďalej sme tiež fungovali 
spolu, ja v Chemosvite a Du-
šan vo VÚCHV. Pre mňa je 
účasť na tomto podujatí spo-
mienkou. Prvoradé je to, že 
Dušan hral tenis rád a hrával 
som s ním. Tenis hral výborne 
a hlavne, bol to dobrý človek 
a mal som ho rád,“ konštato-
val Ján Olekšák. 

„Myslím si, že je to história, 
poznanie Dušana. Boli sme 
veľmi dobrí kamaráti, veľa 
pekných zápasov sme odohra-
li a keď som spoznal mladého 
Martina a je na to čas a prí-
ležitosť, stále som tu,“ uviedol 
ďalší z účastníkov memoriálu 
Michal Naď.

„Dušan bol náš priateľ. 
Jednak po pracovnej stránke, 
pôsobili sme na „jednom dvo-
re“, ale predovšetkým sme radi 
hrávali tenis. Bol som na všet-
kých predchádzajúcich roční-

koch a mal som to šťastie, že 
som šesťkrát vyhral a raz som 
bol druhý. Nebola to len moja 
zásluha, mal som dobrého spo-
luhráča. Ale to nie je podstat-
né. Podstatná je spomienka na 
Dušana. Memoriál sa rozši-
ruje o nových hráčov a z tých 
pôvodných sú tu asi všetci, čo 
ma veľmi teší. ale ako hovo-
rím, dôležitá je spomienka na 
Dušana a keďže jeho syn na-
stúpil na miesto riaditeľa, tak 
aj spolupracujeme,“ vyznal sa 
Vladimír Balog.

„Dušana som poznal prak-
ticky odkedy nastúpil do výs-
kumného ústavu. Boli sme 
si veľmi blízky mentalitou, 
názormi, vzťahom k regiónu. 
Keď sa stal riaditeľom, veľmi 
úspešne sme spolupracovali  
s cieľom pozdvihnúť úroveň sa-
motných výskumných činnosti 
nielen vo Svite, ale všeobecne, 
na Slovensku. Boli sme spolu  
v orgánoch Zväzu chemického 
a farmaceutického priemyslu, 
bol predsedom dozornej rady, 
kde veľmi aktívne prenášal 
všetky poznatky z praktického 
života výskumných ústavov  
a cez všetky možné kontakty 
sa snažil presadzovať v tom 
zložitom období, po politic- 
kých zmenách, aby si výs- 
kumné ústavy zachovali svo-
ju pozíciu. Bohužiaľ, prišla 
tragická udalosť, ktorá sa už 
zmeniť nedá a je veľmi dôleži-
té, že myšlienky, ktoré Dušan 
zasial, ten entuziazmus, vzťah 
k ľuďom, k okoliu, postaveniu  
vedy a výskumu, tu ostáva, 
rozvíja sa aj vďaka jeho syno-
vi, ale aj vďaka celého tímu, 
ktorý je aj dnes na tomto cha-
ritatívnom športovom potu-
jatí. Je to stretnutie priateľov, 
ktorí majú rovnaké názory na 
spoluprácu a podporu pracov-
níkov vo voľnom čase. Vôbec, 
celá jeho myšlienka medziľud-

ských vzťahov je naďalej živá, 
aktuálna a správna,” konšta-
toval Michal  Ľach. 

Minulého roku darovali 
účastníci Memoriálu D. Bud-
záka Nadácii Chemosvit 770 
eur, ktoré boli použité pre 
kanceláriu OZ Progresfem, 
ktoré pomáha obetiam do-
máceho a rodovo podmiene-
ného násilia a Basketbalové-
mu klubu mládeže na účasť 
na turnaji v Senci, najmä pre 
siedmich chlapcov zo sociál- 
ne slabších rodín. Snáď aj 
vďaka tejto podpore kadeti zo 
Svitu obsadili na vynikajúco 
obsadenom medzinárodnom 
turnaji 3. miesto. Počas tohto 
ročníka odovzdali Nadácii 
Chemosvit 745 eur.

V rámci tohtoročného teni- 
sového turnaja štvorhier 
hralo 13 dvojíc na dvoch kur-
toch v Spolcentre a v hoteli 
Hubert v Gerlachove. 

Výsledky Memoriálu D. 
Budzáka: 1. miesto: Vladi- 
mír Balog - Igor Lupták 
(sedemnásobní  v íťaz i ) ,  
2. miesto: Michal Vasilko 
- František Kall a na tretej 
priečke skončili Marek Tou-
far - Jan Vodňanský.

Cenu za bojovnosť zís-
kal  Jozef Chudý a víťazom 
súťaže v bowlingu sa stal 
Flavián Dudaško.

8. ročník Memoriálu D. Bu-
dzáka 2015 podporili: Zväz 
chemického a farmaceutic-
kého priemyslu SR (ZCHFP 
SR), firmy skupiny Chemo-
svit, a.s., najmä Finchem, a. 
s. a Chemosvit Fibrochem, 
a. s.,  Respect Slovakia, s. 
r. o., Slovanet, a. s., KPMG 
Slovensko, s. r. o., Autonova, 
s. r. o.,  Continental Matador 
Rubber, s. r. o., J&T Banka, 
a. s., Tatrakon, s. r. o. a  Výs- 
kumný ústav chemických 
vlákien, a. s..  (reš)

8. ročník Memoriálu Dušana Budzáka podporil aj prezident

Správu o použití finančných prostriedkov z Nadácie Chemo-
svit odovzdáva M. Budzákovi predseda Ing. J.  Lučivjanský.
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Dvadsať�úspešných�rokov
Jedna z  najmladších skú- 

šobných a certifikačných inš- 
titúcií v Európe oslávi tohto 
roku 20. narodeniny. Za toto 
krátke obdobie si získala me-
dzinárodné uznanie poskyto-
vaním komplexných služieb 
v  oblasti požiarnej bezpeč-
nosti stavieb pre mnohých 
klientov z 25 krajín sveta.

„Ani vo sne by ma nenapad-
lo, že za také krátke obdobie 
sa dá urobiť tak veľa a že zaz- 
namenáme taký neuveriteľný 
rozvoj. Na to, čo sme dokáza-
li, som hrdý nielen ja, ale aj 
všetci zamestnanci firmy, bez 
ktorých by sme len ťažko vy-
budovali prosperujúcu firmu,“ 
vyznal sa Ing. Michal Gašper, 
majiteľ a riaditeľ spoločnosti 
spod Tatier (na snímke).

Krátku, ale úspešnú his- 
tóriu firmy začal písať Ing. 
Gašper ako pomocný ro-
botník v  Okresnom staveb-
no-montážnom podniku 
v  Batizovciach po skončení 
vysokej školy. Ako spomínal, 
hoci sa hovorilo, že za socia-
lizmu boli všetci zamestnaní, 
on bol týždeň nezamestnaný 
a  v  žiadnej firme, hoci ich 
prešiel dosť, pre neho prácu 
nemali. Možno aj preto, že 
zamestnať sa potreboval na 
jediný mesiac, pretože ho 
ešte čakal rok základnej vo-
jenskej služby. „Po jednom 
neúspešnom dni, keď som sa 
vracal z  hľadania si práce, 
som sa pri ceste domov, do 
Gerlachova, zastavil v  sta-
vebno-montážnom podniku 
v Batizovciach s tým, že robiť 
budem čokoľvek. Keď sa ma 
opýtali, či budem aj zametať, 
prisvedčil som a tak som začal 
zametať a odnášať špony od 
frézy. Vlastne som bol dievča 
pre všetko, postupne som rezal 
závesy, samozrejme, ako mi 

určili robotníci, rámovou píl-
kou. Všetci sa dobre zabávali, 
keď inžinier robil takéto robo-
ty, ale mne to vôbec nevadilo. 
Veď robota ako robota, prečo 
by som sa mal za ňu hanbiť,“ 
s úsmevom spomína na svoje 
začiatky. Neskôr sa prepra-
coval k  fréze, ale nemohol 
zarábať tak, ako ostatní, pre-
tože nemal výučný list. A tak, 
ako absolvent strojníckej 
priemyslovky a vysokej školy 
strojníckej, popri zamestnaní 
získal aj výučný list na učiliš-
ti, kde učila jeho manželka. 
Záverečné učňovské skúšky 
zvládol pred skúšobnou ko-
misiou, ktorej bola členkou, 
„...a tak sme si pred komisiou 
museli s manželkou vykať. 
Predseda skúšobnej komisie, 
menovaný z vonku, si zhodu 
mien nevšimol,“ doplnil a do-
dal, že dodnes sa v rodine za-
bávajú na tom, ako po skúške 
uznanlivo povedal predseda 
komisie, že „ten bol dobrý“. 
Preto mu ani v súčasnosti ne-
robí problém, obliecť si mon-
térky a ísť do výroby. Po náv- 
rate z  vojenčiny začal robiť 
majstra, konštruktéra požiar-
nych dverí, vedúceho konšt- 
ruktéra. „Paradoxom bolo, že 
čím vyššie som postupoval, 
tým nižší plat som mal.“

Michal Gašper bol au-
torom nových požiarnych 
dverí, pri výrobe ktorých sa 
zmenili materiály a techno-
logické postupy. Podal mno-
ho zlepšovacích návrhov, vy-
myslel množstvo prípravkov, 
ktoré pomáhali urýchliť 
a zlacniť výrobu a znížiť od-
pad. Výroba dverí bola zrazu 
desaťkrát lacnejšia, ale v  tej 
dobe to nebolo žiadúce, pre-
tože plán sa plnil na preinves-
tované peniaze. Zlacnením 
výroby sa plniť prestal a mu-

seli hľadať náhradné výrobné 
programy. Tieto nové požiar-
ne dvere spomínal hlavne 
z  toho dôvodu, že vtedy ich 
skúšali v štátnej skúšobni vo 
Veselí na Lužnicí. Skúšobné 
vzorky museli prevážať cez 
celú republiku, skúšky boli 
dosť drahé a výsledok  nebol 
vždy úspešný. Napadlo mu, 
vybudovať malú vlastnú skú-
šobňu v Batizovciach, kde si 
svoj vývojový program naj-
prv sami otestovali a do štát-
nej skúšobne odviezli už len 
také konštrukcie, ktoré štát-
nou skúškou s istotou prešli. 
Táto malá podniková skú-
šobňa bola základom dnešnej 
úspešnej firmy. 

„Potom prišli revolúcie, ho- 
landské dražby a noví majitelia 
rozhodli o  novom výrobnom 
programe. Požiarne dvere sa 
stali len okrajovým výrobným 
programom. Všetkých ľudí 
z  výroby poprepúšťali, hoci 
som vedel,  že bez týchto odbor-
níkov výroba fungovať nebude. 
Neskôr, ako vedúci na úseku 
výroby požiarnych dverí, som 
ich prijal späť.“  Po neúspechu 
nového výrobného programu, 
traja zo zamestnancov, medzi 
ktorými bol aj Michal Gaš-
per, odkúpili časť spoločnos-
ti. Založili päť firiem, medzi 
ktorými bola aj spoločnosť 
FIRES a on sa zameral práve 
na skúšobníctvo. Neskôr túto 
prevádzku od spoločníkov 
odkúpil a vytvoril si vlastnú 
spoločnosť. S mladými, šikov-
nými zamestnancami začali 
budovať prvú zvislú pec, ne-
skôr vodorovnú a  postupne 
pribúdali ďalšie zariadenia. 
Vybudovali modernú skúšob-
ňu a v súčasnosti robia nielen 
požiarne skúšky, ale aj všetky 
fyzikálno-mechanické. K dis-
pozícii majú aerodynamický 
tunel, v ktorom skúšajú účin-
nosť svetlíkov - zariadení na 
odvod tepla a  splodín hore-
nia. „Sme asi jediná skúšobňa 
na svete, ktorá je schopná na 
jednom mieste vykonať všet-
ky normou predpísané skúšky 
svetlíkov. Tieto výrobky  sa 
v aerodynamickom tuneli skú-
šajú len vo dvoch skúšobniach  
v Európe, vo Francúzsku 
a v Nemecku. Napríklad skú-
šobňa CSTB v Nantes vo Fran-
cúzsku, v  aerodynamickom 
tuneli Julesa Verna prednostne 
plní vývojové projekty pre letect- 
vo a kozmonautiku a svetlíky 
sú pre nich okrajovou záležitos-
ťou. Tu sme videli priestor, po-
pasovali sme sa s množstvom 

technických problémov, pretože 
prúdenie vzduchu nie je jedno-
duchá téma a  začali sme ich 
skúšať u nás,“ priblížil Michal 
Gašper. 

Výsledky skúšok, resp. cer-
tifikáty, získané vo FIRES-e 
sú európsky aj svetovo pou- 
žiteľné len preto, že spoloč-
nosť trvalo udržiava akredi-
táciu podľa ISO/IEC 17025: 
2005, ISO/IEC 17065: 2005, je 
autorizovaným i notifikova-
ným subjektom podľa zákona 
133/2013 Z. z. a Nariadenia 
EP a REÚ 305/2011. Trvalo 
udržiava kontakt s európsky-
mi vedeckými inštitúciami  
a okrem skúšania, posudzo-
vania a overovania nemen-
nosti parametrov pôsobí aj  
v oblasti technickej norma-
lizácie a je členom viacerých 
medzinárodných združení.    

Rozvoj spoločnosti mohol 
nadobudnúť svetový rozmer 
aj vďaka tomu, že vo firme 
pracujú skutoční odborníci. 
Okrem vysoko profesionál-
neho prístupu, pomerne krát-
kych dodacích lehôt, bežne 
poskytujú svojim klientom aj 

pridanú hodnotu – také služ-
by, ktoré zákazníkovi proces 
skúšania alebo certifikácie 
zjednodušujú. Napr. zákaz-
níci majú možnosť zo svojich 
firiem online sledovať skúšky 
požiarnej odolnosti pomocou 
sieťovej kamery, ktorú môžu 
doma plne ovládať (horizon-
tálne, vertikálne, približovať 
obraz...) a tak detailne sledo-
vať, ako sa ich vzorka správa 
počas skúšky, kde sú jej sla-
bé miesta. Ak sa rozhodnú 
osobne sa zúčastniť na prí-
prave a výkone skúšok, odpa-
dá im množstvo problémov 
so zháňaním ubytovania. 
Využiť môžu príjemné ubyto-
vacie zariadenie priamo v su-
sedstve firmy, alebo úspešné 
zvládnutie náročných skúšok 
osláviť v jedinečnom prostre-
dí Gašperovho mlyna.

„Za tých dvadsať rokov FI-
RES-u som zažil dni úspešné 
i  neúspešné, dynamické aj 
stagnujúce, ale nepamätám si 
ani jeden taký deň, kedy by sa 
mi nechcelo ráno vstať a prísť 
do práce,“ dodal na záver Ing. 
Michal Gašper.  Ľ. Rešovská

Batizovská spoločnosť FIRES má 20 rokov.
O skúškach svetlíkov v aerodynamickom tuneli hovorí Ing. 
Michal Gašper 

Tatranské kultúrne leto
Letnú sezónu vo Vysokých 

Tatrách otvoria cez víkend 13. 
– 14. júna. V sobotu o 19. h na 
Stretnutí pri kyselke po pos-
vätení prameňa Smokoveckej 
kyselky oficiálne otvorí Tat-
ranské kultúrne leto primátor 
mesta. Uvedú tu do života aj 
najnovšiu knihu I. Bohuša Na 
štíty a sedlá. V sprievodnom 
programe bude účinkovať 
akordeónový virtuóz Michal 
Červienka. V areáli Kúpeľov 
Nový Smokovec o 20. h vys- 
túpi Banjo Band Ivana Mládka. 
V centrálnom mestskom parku 
v T. Lomnici bude v nedeľu 
14. júna Tatranský juniáles. 
Nedeľňajšie popoludnie od 
14. do 17.30 h je určené pre 
rodiny s deťmi (interaktívna 
zábava, nafukovacie atrakcie, 
akumulačné autíčka, jazda na 
poníkoch, stánky s remesel-
níkmi). V kultúrnom progra-
me o 14. h vystúpi hudobno-
-zábavná skupina Ščamba, 
o 15.15 h AYA - slovenská roc-
ková kapela a o 16.30 h skupi-
na LOJZO. 

Pochod dobrej nálady
Pieninský pochod dobrej 

nálady sa uskutoční v sobotu 
13. júna. Štart je o 10. h v prís- 
tave pltí Majere. V cieli, na 
lúke pod Troma Korunami (je 
tu možnosť stanovať), bude 
pripravený program a hry pre 
deti, tombola a vystúpenie roc- 
kovej legendy Tatranka z Pop- 
radu a vodáckej kapely Pádlo 
i Smola a hrušky. Organizáto-
ri uprednostnia prihlásených 
cez internet (www.pochod.sk).

Divadlenie 2015
V Mestskom kultúrnom st-

redisku v Kežmarku sa 14. 
a 15. júna uskutoční IX. roč-
ník festivalu divadla, hraného 
deťmi a divadla mladých, Di-
vadlenie 2015. Hlavným orga-
nizátorom je ZUŠ A. Cígera. 
V prvých troch blokoch v ne-
deľu sa predstaví kežmarské 
divadlo DS TOTE TAM (o 14., 
15.30 a 16.30 h), v štvrtom 
o 18. h Konzervatorium Ko-
šice. V pondelok sú v I. blo-
ku plánované vystúpenia DS 
Šťastlivec Poprad, DS TOTE 
TAM a „L“ Levoča, v II., III. 
a IV. bloku (9.30, 11. a 12.30 
h) DS Trma-vrma Poprad 
a TOTE TAM Kežmarok. 

Cisárove nové šaty
Známu rozprávku Hansa 

Christiana Andersena Cisá- 
rove nové šaty zahrajú herci 
divadla Cliperton Banská Bys-
trica v Dome kultúry v Pop- 
rade v nedeľu 14. júna 10. h. 
Vstupné 1,50 €.

Nechte zvony znít
V parku na Nám. Majstra 

Pavla v Levoči v utorok 16. 
júna o 11. h vystúpi Podorlický 
dětský pěvecký sbor ZŠ Jab-
lonné nad Orlicí v programe 
Nechte zvony znít.

Staň sa rytierom
Stredoveký vojenský tábor 

Marmon v Starej Ľubovni prip- 
ravil 16. – 19. júna divadelno-
-náučné predstavenie pre deti 
a mládež Staň sa rytierom 
so šermom, ukážkami bojov, 
predstavením výstroja a výzb- 
roje vojaka. Vystúpi skupina 
historického šermu Vikomt zo 
Sniny.

Letné trhy
Mesto Kežmarok pozýva 

návštevníkov na Kežmarské 
letné predajné trhy. Uskutočnia 
sa v utorok až štvrtok, 16. 
– 18. júna.

     V ostatnom čase sa veľa píše o zdravom životnom 
štýle. Čo je to vlastne zdravý životný štýl? Odpoveď - je 
to súhrn toho, ako človek žije, ale vzhľadom na vplyv na 
zdravie sú niektoré body podstatné a iné menej podstatné. 
Ďalej sú to faktory ako stravovanie, dostatok spánku, po-
hybu, optimizmus a dobrá nálada, vyhýbanie sa pôsobe-
niu škodlivých látok a  stresu, čo sa v dnešnej uponáhľanej 
dobe dá len ťažko ovplyvniť. 

Jedným zo základných faktorov zdravého životného 
štýlu  je aj dodržiavanie pitného režimu.

Pitie kvalitných ovocných a zeleninových štiav má nezas- 
tupiteľnú úlohu v našom jedálničku.

Kvalitné ovocné šťavy z ovocia vyprodukovaného na 
Slovensku? Vyskúšajte, a už nikdy sa vám nebude chcieť 
odšťavovať ovocie doma. 

Natur šťavy – ochutnaj ešte nepoznané.

...šetrný k prírode, šetrný k človeku Deň parkov a záhrad
Expozícia tatranskej príro-

dy (ETP) v Tatranskej Lom-
nici už po druhýkrát otvára 
svoje brány počas Víkendu 
otvorených parkov a záhrad. 
Stane sa tak v sobotu 13. júna 
počas 7. ročníka tejto medzi-
národnej akcie. Návštevníci 
botanickej záhrady v Tatrách 
budú mať možnosť za bežné 
vstupné okrem poznávania 
a  prehliadky rozkvitnutej 
kveteny na deviatich alpínach 
pri potôčikoch, vodopádoch, 
jazierkach a  rašelinisku vy-
užiť vstupy v areáli so sprie-
vodcom, vidieť ukážky pikí-

rovania rastlín, či naučiť sa 
rozpoznávať zvuky prírody. 

„Veľkým prínosom expozície 
tatranskej prírody je možnosť 
pozorovať tatranské druhy 
rastlín a drevín aj v máji a za-
čiatkom júna, teda v období, 
keď je vysokohorské prostre-
die do 15. júna ešte sezónne 
uzavreté. Na relatívne malom 
území záhrady môžeme sle-
dovať prevažnú časť druhov 
tatranskej flóry. Základný flo-
ristický inventár tvoria rast-
liny vysokohorského prostre-
dia, najmä druhy alpínskeho 
a  subniválneho vegetačného 

stupňa,“ poznamenala na 
margo zapojenia sa do akcie 
Víkend otvorených parkov 
a záhrad Zuzana Homolová, 
botanička Výskumnej stanice 
a Múzea TANAPu Štátnych 
lesov TANAPu, odborná ga-
rantka ETP. 

Expozícia tatranskej prí-
rody v  Tatranskej Lomnici 
bude otvorená do 16. sep-
tembra denne od 9. do 15. 
h a v letnej turistickej sezóne 
až do 17. hodiny. Viac infor-
mácií na nájdete na www.
lesytanap.sk/služby/botanic-
kazahrada.  (lbd)
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Vo veku 89 
rokov zom- 
rel 5.  júna 
2015 po dl-
hej chorobe 
jeden z  pos- 
ledných ži- 

júcich politických väzňov 
gulagu v  našom regióne 
Ľudovít Terebeši z  Kež-
marku. Narodil sa 14. 8. 
1925. V  Mukačeve pra-
coval v  obchode a  ako 
19-ročný bol 2. 11. 1944  
násilne odvlečený NKVD 
z  Malých Trakan a  posla-
ný do pracovného tábora 
v Donbase. Prepustený bol 
po vyše 27 mesiacoch 22. 
2. 1947. Ľudovít Terebeši 
bol až do svojho vysokého 
veku aktívnym členom vý-
boru Svetového združenia 
bývalých čsl. politických 
väzňov – sekcia násilne od-
vlečených. Posledné   roky 
sa už kvôli zdravotnému 
stavu nemohol zúčastňovať 
akcii združenia. Rozlúčka 
s Ľ. Terebešim sa uskutoč-
nila v pondelok 8. júna. 
 Česť jeho pamiatke!

REGIÓN
Pozvánky

Druhý ročník projektu Bezpečné školy pozná svojich víťazov

Víťazom v kategórii „Ne“-
bezpečný internet sa stala ZŠ 
na Nábreží mládeže v Nit- 
re s projektom Pusť myš, 
chyť ihlu. Žiaci druhého 
stupňa na použité džínsy 
vyšili vlastnoručne piktog- 
ramy, zobrazujúce tému 
projektu. Víťazná škola v tej- 
to kategórii získava od spo-
ločnosti Slovanet internet  
a profesionálne Wi-Fi po-
krytie vybraných učební na 
tri roky zdarma, hardvérové 
zabezpečenie siete od spo-
ločnosti Fortinet a licencie 
antivírusového a bezpeč-
nostného softvéru ESET 
Smart Security až na jeden 
rok. 

Z podobných cien ako 
aj z moderného vybavenia 
počítačovej učebne od spo-
ločnosti Lenovo s Wi-Fi pok- 
rytím sa môžu tešiť aj žiaci 
8. A triedy ZŠ kpt. Nálepku 
v Stupave, ktorí s inovatív-
nym videom v rámci svojho 
projektu Bezpečnosť na in-
ternete zvíťazili v kategórii 

Bezpečná škola. V kategórii 
Programovanie s projektom 
Bezpečie na internete zvíťa-
zili žiaci 6. A triedy ZŠ na 
Kubranskej ulici v Trenčíne, 
ktorí naprogramovali hru 
v novodobom programo-
vacom nástroji Scratch. Za 
hru, vysvetľujúcu nástrahy,  
s ktorými sa možno stretnúť 
na internete, získali pre 
svoju školu nový kamerový 
systém, internetové pripoje-
nie na tri roky zadarmo od 
autora projektu, hardvérové 
zabezpečenie siete od spo-
ločnosti Fortinet a taktiež 
licencie ESET Smart Securi-
ty od spoločnosti ESET. 

Cieľom projektu Bezpeč-
né školy je vzdelávať žiakov 
na oboch stupňoch základ-
ných škôl v oblasti infor-
mačných technológií a počí-
tačovej gramotnosti a moti-
vovať najmladšiu generáciu 
k hlbšiemu záujmu o IT. 
Do projektu sa mohli zapo-
jiť všetky základné školy na 
celom území Slovenska. Sú-

ťažiť mohli jednotlivci, ale aj 
skupiny žiakov či trieda. 

Žiaci mohli súťažiť v ka-
tegórii „Ne“bezpečný inter-
net a to prostredníctvom 
písomnej alebo výtvarnej 
tvorby, v kategórii Bezpečná 
škola cez videotvorbu, alebo 
sa mohli zapojiť do kategórii 
Programovanie. Každá ško-
la mohla odovzdať len jeden 
projekt v rámci definovanej 
kategórie. O víťazovi roz-
hodol celkový počet hlasov  
v internetovom hlasovaní. 

Partnermi tohto ročníka 
projektu Bezpečné školy je 
spoločnosť Fortinet – sve-
tový dodávateľ bezpečnost-
ných sieťových riešení, kto-
rý je na Slovensku dodávaný 
prostredníctvom distribú- 
tora s pridanou hodnotou 
spoločnosti Veracomp. 

ESET – globálny výrobca 
bezpečnostného softvé-
ru pre firemnú klientelu  
a domácnosti. 

Lenovo – najväčší vý-
robca počítačov na svete  
a mimovládna nezisková or-
ganizácia eSlovensko, ktorá 
sa venuje osvete a vzdeláva-
niu v oblasti zodpovedného 
prístupu k internetu u mla-
distvých. Viac informácií je 
k dispozícii na www.bezpec-
neskoly.sk.  (pkr)

3. kategória:  Programovanie – Projekt Bezpečie 
na internete. Žiaci 6. A triedy predstavujú ich školské 
štúdio, ktoré vytvo- 
rili pre tento projekt. 
Hry sú vytvorené 
v novodobom pro-
gramovacom nást- 
roji Scratch a sú za-
merané na nástrahy, 
s ktorými sa stretá-
vame každý deň na 
internete.

1. kategória: „Ne“bezpečný internet - Projekt Pusť myš, chyť 
ihlu. Ručná práca žia-
kov 2. stupňa - projekt 
je vytvorený šitím, háč-
kovaním, kreslením 
a vzájomnou spolu-
prácou. Základ diela 
je tvorený z použitých 
džínsov, na ktoré sú pri-
šité piktogramy na tému 
projektu. 

2. kategória: Bezpečná škola (Video tvorba) - Projekt Bezpeč-
nosť na internete. Videotvorba žiakov 8. A. Zostrihaná ukážka 

(trailer) doplnená tit-
ulkami, v ktorej žiaci 
chceli poukázať nielen 
na to, že mladí ľudia 
by nemali vyhľadávať 
večierky a alkohol, ale 
aj na to, že zverejnenie 
nevhodných fotografií 
a videí môže dopadnúť 
obzvlášť nešťastne.

Inovatívny projekt spoločnosti Slovanet Bezpečné ško-
ly, ktorý bol realizovaný pod záštitou Národnej koalí-
cie pre digitálne povolania, pozná svojich víťazov. Do 
druhého ročníka sa zapojilo celkovo 146 škôl s viac ako 
120 projektmi. Žiaci základných škôl súťažili v troch 
kategóriách: „Ne“bezpečný internet, Bezpečná škola  
a Programovanie.

Podbanský prdkáč
„Dáva sa na známosť, že 

13. júna vás srdečne po-
zývame na 10. ročník vo 
varení fazuľovice O pod-
banský prdkáč, ktorý sa 
uskutoční v exteriéroch 
l iptovsko-tatranskej osa-
dy Podbanské od 10.30 h,“ 
takto pozývajú na sobotu or-
ganizátori na tradičné podu- 
jatie. Družstvá sa môžu pri-
hlásiť do 13. júna (t. č. 0905 
922 171, 0905 252 165) za-
platením štartového 7 €. 

Seniorský juniáles
V hoteli Morava v Tatran-

skej Lomnici v utorok 16. 
júna od 16. do 18. h bude II. 
tatranský seniorský juniáles 
2015. Do tanca hrá skupina 
Senzus. Doprava z jednot-
livých častí tatranských osád 
je zabezpečená. 

Koncert k 10. výročiu
V Mestskom kultúrnom st-

redisku v Kežmarku sa v stre-
du 17. júna o 17. h uskutoční  
koncert pri príležitosti 10. 
výročia založenia Základnej 
umeleckej školy Petržalská.

Gitarový koncert
V Mestskom d ivad le 

v Levoči v rámci festivalu ta-
lianskej kultúry Viva Italia vys- 
túpi s gitarovým koncertom 
v stredu 17. júna o 18. h akus-
tický gitarista Pietro Nobile.

Obrazy dvoch generácií
V galérii Scherfelov dom 

v Poprade-Veľkej je do 12. 
júna výstava obrazov Ing. He-
leny Smolkovej a jej otca Mi-
chala Boroňa. Otvorená je po, 
št a pia od 9. do 12 h a od 13. 
do 15. h.

Čudo boske
V Galérii mesta Levoča sa 

v utorok 16. júna o 18. h usku-
toční vernisáž výstavy Fera 
Liptáka Čudo boske. Vstup 
voľný. Otvorená bude do 30. 6.

Záhrada príbehov
Záhrada príbehov je názov 

výstavy obrazov Patrície 
Jurčovej a Petra Trembáča 
v oddelení umenia Podtatran-
skej knižnice v Poprade-Sp. 
Sobote. Sprístupnená bude 
do 30. júna.

Kovačická insita
V galérii Encián, v budove 

visutej lanovky, na Skalnatom 
Plese otvorili 1. júna výstavu 
Kovačická insita (Ján, Ana 
a Nataša Knajazovic). Prez- 
rieť si ju môžete denne od 10. 
do 15. h do konca mesiaca. 
Vstup voľný.

Stretnutie historických 
vozidiel

Medzinárodné stretnutie 
historických vozidiel – 10. ša-
rišský okruh veteránov zavíta 
aj do Tatier. V sobotu 13. júna 
sa automobily presunú medzi 
10.30 a 12. h do Kežmarku, 
kde budú do 14. h vystavené. 
Odtiaľ ich čaká cesta do poľ-
ského Zakopaneho, kde budú 
vystavené od 15.30 do 17. h. 
Medzi 17.30 a 18. h historic-
ké vozidlá prejdú do Bialky 
Tatranskej, kde bude vyhod-
notenie zrazu a vyhlásenie 
výsledkov.  

Nespútané krásy 
Rumunska 

OZ PRALES v spoluprá- 
ci s českou zemědelskou 
univerzitou v Prahe, Fakul-
tou lesnickou a dřevárskou 
vytvorili výstavu pod názvom 
Nespútané krásy Rumunska, 
ktorú si môžete v Podtatran-
skej knižnici pozrieť do 30. 
júna.  (red)

Rekonštrukčné práce skončili, do života uviedli knihu
Najväčšou a  najnavštevo-

vanejšou dominantnou pa-
mätihodnosťou starobylej 
Levoče je Chrám sv. Jakuba 
apoštola. Unikátna sakrálna 
stavba spája v  sebe archi-
tektonické skvosty s  domi-
nujúcim duchovným posla-
ním. V sobotu sa slávnostne 
„ukončili“ reštaurátorské prá- 
ce na novozrekonštruovanom 
oltári Majstra Pavla a do živo-
ta uviedli knihu Hlavný oltár 
sv. Jakuba v Levoči od majstra 
Pavla a gotické oltáre na Spiši. 

Po slávnostnej posviacke 
oltára program pokračoval 
v  levočskom Mestskom di-
vadle, kde primátor Levoče 
Milan Majerský odovzdal 
na mimoriadnom zasadnu-
tí mestského zastupiteľstva 
Ceny mesta osobnostiam, 
ktoré významne prispeli k re-
novácii unikátnej sakrálnej 
pamätihodnosti.

Oltár sa naposledy začal 
rekonštruovať v  roku 1952 
a práce dokončili bratia Kotr- 
bovci na jeseň 1954. V roku 
2010 poskytlo UNESCO fi-
nančné prostriedky na roz-
siahle rekonštrukčné práce 
interiéru, sanktuária Chrá-
mu sv. Jakuba v Levoči a tiež  
exteriéru. V rokoch 2010 až 
2012 boli opravené vonkajšie 
omietky kostola, štyri vitrážo-
vé okná, všetky nástenné maľ-
by v sanktuáriu a komplexne 
bolo zreštaurované pastofó-
rium. Po tejto etape nasledo-
vala rozsiahla oprava hlav-
ného oltára Majstra Pavla. 
Táto generálna rekonštrukcia 
bola financovaná z viacerých 
zdrojov. Kanadský darca ve-
noval 122 tisíc eur a nadácia 
Messerschmidt 240 tisíc eur. 
Vedúcim odborného tímu 
z  Oblastných reštaurátor-
ských ateliérov v Levoči bol 
Ing. arch. Juraj Maták, ktorý 
mal na starosti architekto-

Zomrel 
Ľudovít Terebeši,
politický väzeň gulagu

nickú časť a Mgr. art. Rudolf 
Boroš sa podieľal na obnove 
tabuľových malieb.

Nadácia Messerschmitt 
Stiftung z Nemecka začala pô-
sobiť na Spiši a okolí pred 15 
rokmi a vznikla na podporu 
kultúry v  Nemecku a  mimo 
Nemecka. Osídlenie Nemcov 
na území Slovenska počas 
stáročí si zo sebou prinieslo aj 
časť kultúry, ktorá sa na Slo-
vensku uchovala až doposiaľ. 
Začali  prácami v kaplnkách  
na cintorínoch v  Kežmarku 
a v Levoči. Postupne prešli až 
na oltár Majstra Pavla. 

„Kvalita oltárov na Spiši 
bola jedna výzva a je potrebné 
dať to vedieť celému svetu, aby 
ich spoznali. Je to neznáma 
téma a nesmie to takto ostať, 
pretože je to aj pre budúcnosť 
regiónu významný hospodár-
sky faktor. Pokiaľ máme dob-
rých reštaurátorov, sú to zmys-
luplne investované finančné 
prostriedky. Táto téma súvisí 
s minulosťou nemeckej kultú-
ry,“ povedal majiteľ nadácie 
Dr. Hans Heinrich von Srbik 
z Nemecka. Nadácia prispieva 
k  tomu, aby sa o  Slovensku 
vedelo aj za hranicami Slo-
venska, pretože podľa slov 
jej majiteľa historici, či už vo 
Francúzsku, Nemecku, An-

glicku netušia, že na Sloven-
sku máme takéto historické 
a architektonické skvosty. „K 
spolupráci prispela šťastná 
zhoda okolností. Bola som na 
návšteve v  Bavorsku a  tam 
začala spolupráca s nemeckou 
nadáciou, prostredníctvom 
Nemeckého pamiatkového 
úradu, kde v tom čase pôsobil 
Dr. Michael Kuhlenthal, vedú-
ci reštaurátorských ateliérov 
štátnej organizácie Bavorské-
ho krajského pamiatkového 
úradu. Nasledovalo pozvanie 
na Slovensko a trvalo tri roky, 
kým na Slovensku našli oltár 
Narodenia či historický kež-
marský cintorín.  Po dlhých 
diskusiách o pôsobení nemec-
kého etnika na Spiši, začala 
obnova cintorína, kde sa na-
chádzalo množstvo zanedba-
ných náhrobkov, ktoré nadácia 
s finančnou podporou zreštau-
rovala. Počas ich pôsobenia 
sa im podarilo zreštaurovať 
aj ďalšie výnimočné pamiatky 
na Spiši,“ uviedla PhDr. Ka-
tarína Kosová, generálna ria-
diteľka Pamiatkového úradu 
v Bratislave. 

Pri tejto príležitosti nemec-
kí hostia vyzdvihli kvalitnú 
prácu levočských reštauráto-
rov. „Mal som tu česť spolu-
pracovať na obnove viacerých 

pamiatok na Spiši a v rôznych 
východoeurópskych krajinách. 
Na Slovensku ma pozitívne 
prekvapilo, že hneď od začiat-
ku bol prístup levočských ate-
liérov veľmi odborný. Ich práca 
zodpovedá vysokej kvalite stre-
doeurópskeho reštaurovania. 
Najväčšie uznanie, čo vyža-
dovalo takéto umelecké dielo, 
patrí Dr. Borošovi a  pánovi 
Matákovi, ktorí viedli práce na 
oltári,“ povedal Dr. Michael 
Kuhlenthal, ktorý v súčasnos-
ti pôsobí ako radca nadácie 
pre pamiatky Messerchmitt 
Stiftung. 

Kniha Hlavný oltár sv. Jaku-
ba v Levoči od majstra Pavla 
a gotické oltáre na Spiši je sú-
časťou projektu a v prvej časti 
zachytáva postupné reštaurá-
torské práce na oltári sv. Ja-
kuba, druhá časť je venovaná 
ostatným gotickým oltárom 
na Spiši. V  rámci Slovenska 
reštaurátori evidujú viacf ako 
100 gotických oltárov. Pre 
základný výber 30 gotických 
oltárov v publikácii bolo za-
chovanie charakteristických 
prvkov pre gotický oltár, teda 
predelová oltárna skriňa s ol-
tárnymi krídlami a oltárnym 
nadstavcom. Najväčšími ťažis-
kovými priestormi bol Chrám 
sv. Jakuba v Levoči, v ktorom 
sa nachádza 10 gotických ol-
tárov, 6 oltárov je z interiéru 
kostola sv. Juraja v  Spišskej 
Sobote a zvyšok tvoria oltáre 
v  menších a  väčších kosto-
loch, ktoré si zachovali cha-
rakter gotického oltára. 

V  poradí  už tretia publi-
kácia je dvojjazyčná a  slúži, 
ako pozvánka pre turistov 
a  laickú verejnosť. Kniha 
pútavou formou informuje 
o pamiatkach, ktoré sú jedi-
nečné a unikátne, nielen pre 
odbornú verejnosť, laikov, ale 
i  pre študentov architektú-
ry doma i v zahraničí.  (pks) 

Pietna spomienka
Svetové združenie bý-

valých československých 
politických väzňov Poprad 
pozýva na pietnu spomienku 
pri Pamätníku usmrtených 
na hraniciach v rokoch 1948 
– 1989 v piatok 19. júna 
o 15. h na starom cintoríne 
v Kežmarku.

V rokoch 1948 až 1989 
prišlo o život na českoslo-
venských hraniciach viac ako 
400 ľudí, občanov bývalého 
Československa, Nemecka, 
Rakúska, Poľska a iných štá-
tov. Pri úteku za slobdou boli 
usmrtení aj Ondrej Brejka  
a Milan Dlubač.   (red)
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Ženský vtip premiérovo 
na Kežmarskom hrade v podaní exTeatro

Aj tento rok Múzeum 
v  Kežmarku pripravilo pre 
menších, ale i väčších návš- 
tevníkov hradu  rozprávku 
pri príležitosti Medziná-
rodného dňa detí. Múzeum 
počas minulého týždňa  
premenilo svoje expozície 
na rozprávkové komnaty, 
v  ktorých sa odohrával 
veselý príbeh chudobného, 
ale chytrého dievčaťa, ktoré 
si svojou múdrosťou, ale aj 
šarmom a vtipom získa srdce 
kráľa. Premiéra rozprávky 
Ženský vtip zožala obrovský 
úspech, o  čom svedčí veľký 
záujem návštevníkov, pre- 
dovšetkým žiakov škôl. 

„Po úspechu minuloročnej 

máme päť Vladimírov a  päť 
Zuzaniek,“ s úsmevom hovorí 
Marcel Hanáček, režisér, sce-
nárista a vedúci experimen-
tálneho divadla z Ľubice. Scé-
ny v  rozprávkovom príbehu 
sú inštalované priamo v ex-
pozíciách múzea, ktoré musia 
uvoľniť priestor kulisám. „Za 
dvanásť rokov poznáme hrad 
lepšie, ako mnohí pracovníci, 
pretože niektorí sú tu menej, 
než my hrávame rozprávky. 
Poznáme na hrade každú 
pavučinu od podkrovia až 
do pivnice, vrátane  schodísk 
a bočných chodieb,“ vysvetlil. 

Divadlo má počas svojho 
22-ročného pôsobenia  už 
dostatočnú kostýmovú výba-
vu, no napriek tomu niekto-
ré kostýmy im pre rozpráv-
kových hercov zapožičalo 
Slovenské národné divadlo. 
Nacvičenie rozprávky podľa 
Marcela Hanáčka im už ne-
trvá dlho, pretože hrad dobre 
poznajú a herci si už presne 
vedia predstaviť, kde a ako sa 
budú pohybovať. 

Minulý rok naštudovali 
realistickú rozprávku Čert 
a  Káča bez kúziel a  čarov 
a zožala v ich podaní obrov-
ský úspech. Hudbu a  tex-
ty piesní tvorí dramaturg 
a  člen súboru Slovenského 
komorného divadla v  Mar-
tine Róbert Mankovecký. 

Raňajky s primátorom 
Pri príležitosti Medzi- 

národného dňa detí primátor 
mesta Stará Ľubovňa PhDr. 
Ľuboš Tomko pozval na ra-
ňajky s primátorom aktívnych 
žiakov ľubovnianskych zák-
ladných škôl, ktorí šíria dobré 
meno svojej školy, mesta i Slo-
venska doma i v zahraničí. Na 
základe návrhov riaditeľov 
škôl prijal 2. júna v malej za-
sadačke MsÚ 17 detí. Spo-
lu s  prednostom MsÚ Ing. 
Alešom Solárom boli nielen 
hostiteľmi, ale aj poslucháč-
mi. Účastníci rozprávali o zá-
ľubách, úspechoch, plánoch 

do budúcnosti a  diskutovali 
s predstaviteľmi mesta o tom, 
čo mladým ľuďom v  Starej 
Ľubovni chýba, čo by urobili, 
aby sa život v meste skvalitnil. 
Cyklotrasa, plaváreň, kniž-
nica, kultúra, šport, chodní-
ky, absencia bezbariérových 
prístupov do mnohých inšti-
túcií v  meste -  to boli témy, 
o ktorých sa najviac hovorilo.

  
Na záver podnetného stret-
nutia odovzdal primátor 
mesta žiakom diplomy s po- 
ďakovaním za reprezentáciu 
mesta a malé darčeky.  (lká)

Ide o  originálne dotvorenie 
a skombinovanie hovoreného 
slova s pesničkami, ktoré sú 
súčasťou rozprávkového prí-
behu. Príbeh Ženský vtip sa 
odohráva v dome statkárky, 
ktorá sa s chudobnou ženou 
súdi. Deti sú súčasťou príbe-
hu, ktoré spolu s kráľom Vla-
dimírom budú v jeho komna-
tách očakávať Zuzku. Tá má 
prísť ani vo dne, ani v noci, 
ani peši, ani na voze, po ceste, 
aj nie po ceste. 

A  určite zamestnancov 
hradu, ale aj divadelníkov 
potešila reakcia na ich akti-
vitu, ktorú dostali od Mgr. 
Janky Ferencovej zo ZŠ Šro-
bárova z  Prešova. Píše sa 
v nej: „Vážení priatelia, dnes 
3. 6. sme sa zúčastnili diva-
delného predstavenia Ženský 
vtip na vašom hrade. Vyslo-
vujeme úprimné poďakovanie 
za nevšedný, neopakovateľný 
zážitok. Ďakujeme scenáris-
tovi, režisérovi, hercom, ktorí 
sa rozhodli sprístupniť histó-
riu hradu zážitkovým spôso-
bom. Myslím si, že tento nový 
prístup k vnímaniu histórie je 
tým správnym smerom, ktorý 
pritiahne veľa mladých turis-
tov. Rovnako ako my, pedagó-
govia, hlavne žiaci odchádza-
me s príjemnými a nezabud-
nuteľnými zážitkami. Radi sa 
k vám opäť vrátime.“ (pks)

čertovskej rozprávky sme aj 
tento rok siahli po realistickej 
slovenskej ľudovej rozprávke, 
ktorá je známa z  viacerých 
spracovaní. Tento rok sme sa 
znovu rozhodli siahnuť po 
klasickej rozprávke, v  ktorej 
sa nebude čarovať, ale zví-
ťazí dobro nad zlom a tak sa 
celý hrad musel premeniť na 
rozprávkovú scénu. Rozpráv-
ku budeme reprízovať počas 
EĽRO. Musím povedať, že 
rozprávky majú veľký úspech, 
o  čom svedčí aj to, že už od 
januára sa nám hlásia sku-
piny, predovšetkým zo škôl. 
Naozaj sme veľmi milo prek- 
vapení, pretože všetky termí-
ny počas troch dní boli plne 
obsadené od ôsmej rána až do 
štvrtej,“ uviedla Mgr. Erika 
Cintulová, riaditeľka Múzea 
v Kežmarku. 

Rozprávku na hrade už dva-
násty rok naštudovalo exTeat- 
ro z  Ľubice a  tá tohtoročná 
sa hrá takým spôsobom, že 
každých 20 minút vchádza 
do hradu výprava. Tí, ktorí 
účinkujú v  rozprávke, za 
jeden deň odohrajú 25 až 30 
predstavení. 

„Divadlo má toľko členov, 
koľko potrebujeme, v  prípa-
de potreby hrá celá dedina. 
V tejto rozprávke hrá 40 účin-
kujúcich. Tým, že sú vstupy 
každých dvadsať minúť, 

Prešovský samosprávny kraj vyhlásil 5. ročník regionálnej 
súťaže v  sociálnych službách  Krídla túžby. Jej cieľom je 
nájsť  v  sociálnych službách na  území PSK poskytovateľa, 
zamestnanca a prijímateľa, ktorí kvalitou poskytovaných sociál- 
nych služieb, výnimočnými úspechmi, inovatívnymi metóda-
mi práce a pod. môžu byť príkladom dobrej praxe v sociálnych 
službách.

V súťaži môže byť ocenený poskytovateľ sociálnych služieb, 
prijímateľ sociálnych služieb a zamestnanec u poskytovateľa 
sociálnych služieb. Návrh na ocenenie môže predložiť poskyto-
vateľ sociálnych služieb, zriaďovateľ, aj občan. Návrhy na ocene-
nie, podpísané navrhovateľom, v rozsahu maximálne 1 strany 
A4 s označením Krídla túžby, treba poslať do 31. augusta 2015 
na adresu Úrad PS, sociálny odbor, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov alebo e-mailom na adresu sylvia.dugasova@vucpo.sk

Členovia komisie, ktorú menoval predseda PSK, vyberú 
v každej kategórii jeden zo zaslaných návrhov. Ocenenia budú 
slávnostne odovzdané v DJZ v Prešove na koncerte bez bariér 
Krídla túžby.  (red)

Krídla túžby 2015

Dokončenie z 1. strany
Na výrobe sa podieľala aj 

Michalova priateľka Lenka 
Balážová. Asi pri žiadnom 
projekte, ani pri natáčaní 
tohto filmu sa to neobišlo bez 
určitých komplikácií. Dvo-
mi najzávažnejšími boli pre 
filmárov čas a počasie. „Keď 
sme potrebovali, aby bolo za-
mračené, tak svietilo slnko. A 
keď sa konečne zamračilo, z 
nejakého dôvodu sme nemohli 
natáčať,“ spomína mladý 
Adam s tým, že náročné bolo 
i natáčanie scén za bieleho 
dňa tak, aby sa im nezmenila 
svetelná kompozícia, pretože 
v škole končili o tretej a okolo 
piatej sa začalo stmievať. Film 
chcú chlapci dostať i medzi 
ďalších divákov. Aktuálne 
hľadajú možnosti, ako ho 
premietať stredným školám, 
k čomu by ale potrebovali 

Tridsaťtriročný MUDr. Pe-
ter Makara (na snímke) absol-
voval Lekársku fakultu Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika 
v  Košiciach a  po skončení 
postgraduálneho štúdia na-
stúpil do nemocnice v Pop- 
rade  na OAIM oddelenie. 
„Ďakujem vedeniu nemocnice 
za ponuku,  dôveru a budem 
sa snažiť plniť svoje úlohy na 
tomto poste a pomáhať napĺ-

Novinky v levočskej nemocnici
Novým námestníkom pre zdravotnú starostlivosť a súčasne 
primárom oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny 
(OAIM) vo Všeobecnej nemocnici s poliklinikou Levoča 
(VNsP) je od 1. júna  MUDr. Peter Makara. Významné zme-
ny sa od 1. júna 2015 udiali aj na chirurgickom a urologic-
kom oddelení. 

ňať víziu rozvoja nemocnice,“ 
uviedol nový námestník pre 
zdravotnú starostlivosť a pri-
már OAIM MUDr. Peter Ma-
kara s  tým, že nadobudnuté 
odborné zručnosti a vedo-
mosti bude využívať v pros- 
pech pacientov a nemocnice.

V  každej nemocnici má 
OAIM výnimočné postave-
nie. Je akýmsi srdcom ne-
mocnice, spájajúcim a  slú-
žiacim všetkým klinickým 
oddeleniam. „Intenzívna me-
dicína (lôžková časť OAIM) je 
pre všetky nemocničné odde-
lenia zázemím pre zvládanie 
náhlych, život ohrozujúcich 
stavov. Táto integrujúca po-
zícia oddelenia je istou záru-
kou, že nový námestník  bude 
zvládať svoje úlohy, nakoľko 
ako primár OAIM bude mať 
primeraný prehľad o  chode 

nemocnice,“ povedal Mgr. 
Jaška s tým, že je veľmi rád, 
že MUDr. Makara prijal jeho 
ponuku na post námestníka 
pre zdravotnú starostlivosť 
a  zároveň primára OAIM. 
Riaditeľ sa v  mene vedenia 
a  zamestnancov nemocni-
ce poďakoval námestníkovi 
a  primárovi MUDr. Tomá-
šovi Jankurovi za dobrú spo-
luprácu a  odborné výkony 
v rámci jeho pôsobenia v ne-
mocnici a na novom praco-
visku, v rámci skupiny AGEL, 
mu poprial veľa pracovných 
úspechov a spokojnosti.

K ďalšej významnej zmene 
došlo na chirurgickom odde-
lení, kde sa novým primárom 
stal MUDr. Jaroslav Marči-
šin, ktorý doposiaľ pracoval 
v popradskej nemocnici ako 
námestník riaditeľa a atesto-
vaný lekár na chirurgickom 
oddelení. Do jeho tímu pri-
budli aj ďalší dvaja atestovaní 
lekári, špecialisti na laparo-
skopické brušné operácie, 
MUDr. Edward Huľo, PhD. 

a  MUDr. Ľubomír Strelka, 
PhD. Obaja doposiaľ praco-
vali v Univerzitnej nemocni-
ci v Martine.  Vedenie VNsP 
Levoča so zamestnancami 
ďakuje doterajšiemu primá-
rovi chirurgického oddelenia 
MUDr. Alojzovi Hanincovi 
za dobrú spoluprácu a  od-
borné výkony pri vedení od-
delenia a praje mu na novom 
pracovisku, v rámci skupiny 
AGEL, veľa pracovných úspe-
chov a spokojnosti. S MUDr. 
Alojzom Hanincom bude ne-
mocnica pokračovať v spolu-
práci a každý posledný piatok 
v mesiaci tu bude operovať. 

Poslednou novinkou je, 
že na urologické oddelenie 
pribudol ďalší dvojatesto-
vaný lekár so špecializáciou 
v odbore chirurgia a urológia 
MUDr. Peter Šimo, ktorý pri-
šiel z popradskej nemocnice.

 „Novým kolegom praje-
me naplnenie ich očakávaní 
v našej nemocnici a veľa spo-
kojných pacientov,“ uzavrel 
riaditeľ. (mca)

Štvrtý ročník festivalu Viva Italia 2015 sa uskutoční 17. – 21. 
júna v Poprade. Nám. sv. Egídia bude niekoľko dní patriť ta-
lianskemu jedlu, vínu a kultúre. Do centra mesta sa tak vďaka 
vystavovateľom a umelcom dostane taliansky temperament 
a dobrá nálada. Návštevníci budú môcť každý deň ochutnať ta-
lianske špeciality a kúpiť si typické talianske produkty vo viac 
ako 20 gastronomických stánkoch. V rámci Viva Italia 2015 
sa na karibskej pláži AquaCity Poprad uskutoční vo štvrtok 
18. júna koncert Zucchero Tribute Band. Vstupenky (4,90 €) 
sú v predpredaji v MIK Poprad, AquaCity a ticketportal.sk.

Viva Italia 2015

pomoc hlavne pedagógov a 
takisto plánujú jeho predaj 
za symbolickú cenu. „Tvor-
ba tohto filmu nám priniesla 
množstvo skúseností v oblasti 
kamery či strihu. Najmä však 
kopec zábavy aj napriek tomu, 
že ide o drámu. Na zážitky z 
natáčania budeme dlho spo-
mínať,“ dodal Michal. Už 
teraz majú dohodnuté nové 
projekty. Uvedomujú si, že 
na filmových festivaloch sa 
nemôžu presadiť s 90-minú-
tovým filmom, preto musia 
pracovať na kratších pro-
jektoch. Najbližšie plánujú 
krátkometrážny film, ktorého 
dĺžka nepresiahne dvadsať 
minút. Po  maturite, ktorú 
majú študenti za sebou, plá-
nuje Adam študovať na vy-
sokej škole a Michal si bude 
hľadať prvé zamestnanie.      
 (pks)

Michalom Troppom a Adamom Kovaľom
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 ◆ Operátor výroby. SNW 
s.r.o.- píla Podolínec. Tel.: 
0917 963 547.

 ◆ Údržbár strojov a zaria-
dení vo výrobe. Miesto prá-
ce: Kežmarok, Levoča, Po-
prad, Stará Ľubovňa, Spišská 
Nová Ves. Manpower Sloven-
sko s.r.o.Tel.: 0918 894 014.

 ◆ Kuchár / šéfkuchár. TAT-
REE bar & restaurant, s.r.o. 
Miesto práce: Termálna 38, 
059 52 Veľká Lomnica, Kež-
marok, Poprad. Tel.: 0903 634 
389.

 ◆ Pracovník odbytu - sklad-
ník. MEGAbelt SK, s.r.o., Mi-
chalská 20/886 Kežmarok.

 ◆ Operátor/ka vo výrobe. 
STAFF agency, s.r.o. Miesto 
práce: Svit, Poprad. Tel.: 0948 
950 910.

 ◆ Web dizajnér. NOVIDEA, 
s.r.o., Poprad. Tel.: 0905 621 
986. 

 ◆ Učiteľ/ka SŠ - fyzika. Sú-
kromné gymnázium Poprad. 
Tel.: 0918 473 448.

 ◆ 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. 

 ◆ 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. 

 ◆ 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 ke-

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,�KACH-�ĽOVÉ�
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:

 ◉ 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.

ramická dlažba. Náklady 
na bývanie 140 € nesačne 
+ spotreba cca 20m3 dre-
va. Cena dohodou. T.č.: 
0908 327 288. Predám zá-
hradu s murovanou chat-
kou v lukratívnej obci Gá-
novce, treba vidieť. Cena 
dhodou. Tel. kontakt: 
0911 444 645. 

Prestížny turnaj Koišice 
Open sa po 12 rokoch sťa-
huje z Košíc do Popradu. Na 
významné podujatie v rámci 
challengerovej série ATP sa 
pripravujú nielen športovci, 
ale aj samotný región. Sa-
mosprávy pripravili niekoľko 
sprievodných podujatí, na 
ktorých budú ľudí pozývať 
na turnaj, ale zároveň propa-
govať tento šport. „Mestské 
tenisové kurty sme sa snažili 
dať do takého stavu, aby sa 
v nich dal odohrať turnaj ta-
kéhoto rangu. Riešili sme aj 
rekonštrukciu tribúny a počas 
turnaja pribudne ďalšia, čím 
sa zvýši kapacita miest na 
sedenie. Spolu by sa na tri-
búny malo zmestiť okolo 700 
divákov. Chceme, aby prost- 
redie bolo čo najpríjemnejšie 
a vhodne reprezentovalo naše 
mesto,“ uviedol primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko. 
Vstup na podujatie bude voľ-
ný. Dobrovoľné vstupné by 
chceli použiť na charitatívne 
účely. Oblastná organizácia 
prispela na organizovanie 
turnaja sumou 48 000 eur. 
Okrem iného bude v  rámci 
doplnkového programu na 
Námestí sv. Egídia v Popra-
de umiestnený mini tenisový 
kurt, kde si budú môcť deti 
od 17. do 19. júna vyskúšať 
„biely“ šport. Na budúci štvr-
tok 18. júna je pripravená aj 
autogramiáda s  účastníkmi 
turnaja. V piatok 19. júna je 
pripravený golfový turnaj 
vo Veľkej Lomnici a  potom 
v  Tatranskej Lomnici sláv-
nostný galavečer za účasti te-
nistov, spojený je s dražbou. 

Tlačový brífing organizátorov Poprad-Tatry 2015

Výťažok z  dražby poputuje 
detskému oddelenie poprad-
skej nemocnice. 

Dražiť sa bude raketa 
Sereny Williamsovej

Turnaj začína kvalifikačný-
mi zápasmi už počas víkendu 
13. a  14. júna, hlavná súťaž 
prebehne 15. až 20. júna, pri-
čom finále sa uskutoční 20. 
júna od 14. hodiny. „Tešíme 
sa, bude to prvý ročník  tur-
naja v  Poprade, v  Košiciach 
mal dobrú tradíciu, ľudia 
chodili, veríme, že rovnako to 
bude aj pod Tatrami a divá-
ci prídu. Zápasy budú určite 
kvalitné a  očakávam pekný 
tenis,“ zdôraznil riaditeľ tur-
naja Poprad–Tatry Chal-
lenger Tour Miloslav Mečíř. 
Dodal, že do charitatívnej 
dražby získala Daniela Han-
tuchová tenisovú raketu od 
Sereny Williamsovej a sama 
darovala niekoľko osobných 
vecí. Oproti vlaňajšiemu roč-
níku sa bude hrať o viac pe-
ňazí. Vlani bola dotácia 35 

tisíc eur, plus hospitality, te-
raz ju navýšili na 42 500 eur, 
plus hospitality. Technický 
riaditeľ Branislav Stankovič 
roky pripravuje podujatie 
spolu s Miloslavom Mečírom 
a v tomto roku prijal ponuku 
spolupracovať na manažér-
skom poste náš najúspešnejší 
tréner Marián Vajda. Vďaka 
jeho skúsenostiam a kontak-
tom vo svetovom tenise do-
stane popradský turnaj ešte 
väčší kredit. 

Hracím povrchom je antu-
ka, hrať sa bude loptičkami 
Tretorn serie+. Vedúcim zbe-
račov loptičiek je popradský 
tenisový tréner Peter Šepitka. 

Koľko bodov 
a aké sú prémie?

Víťaz dvojhry dostane 
6  150 eur, porazený finalis-
ta 3 600, semifinalisti 2 130, 
štvrťfinalisti 1  245, osemfi-
nalisti 730 a účastníci prvého 
kola 440 eur. Pre víťazný pár 
vo štvorhre je pripravených 
2  650 a  finalisti štvorhry si 

z Popradu odnesú 1 500 eur. 
Nepôjde iba o  prémie. Za 
víťazstvo na turnaji Poprad-
-Tatry 2015 si víťaz pripíše 
90 bodov a finalista 55 bodov 
do rebríčka ATP. Kvalifikant 
môže rátať s  5 bodmi. Tur-
naja sa nezúčastní minulo-
ročný víťaz Kanaďan Frank 
Dančevič. Popradský chal-
lenger bude mať určite nové-
ho víťaza, pretože ani jeden 
z predchádzajúcich víťazov si 
cestu do Popradu nenašiel.

Najvyššie nasadený 
Kavčič

Riaditeľ turnaja Miloslav 
Mečír prezradil, kto prí-
de do Popradu: „V  zozname 
štartujúcich je najvyššie na-
sadený Slovinec Blaž Kav-
čič (79. hráč rebríčka ATP). 
Dvojkou turnaja bude vla-
ňajší finalista Košice Open, 
slovenský daviscupový rep- 
rezentant Norbert Gomboš 
(103), ktorý sa pokúša atako-
vať svetovú stovku.“ Možno 
mu Poprad prinesie šťastie. 
Posledným hráčom, ktorý 
sa vošiel medzi 22 štartujú-
cich s  priamym postupom 
do hlavného turnaja na zák- 
lade rebríčka je Čiľan Juan 
Carlos Saez (257). Okrem 
Gomboša sa zo slovenských 
tenistov určite predsta-
via Jozef Kovalík a  Andrej 
Martin. Obaja postúpili do 
hlavné poľa priamo. Okrem 
spomínaných 22 štartujúcich 
s  priamym postupom, zoz- 
nam aktérov do 32 doplnia 
štyria držitelia voľnej karty, 
štyria kvalifikanti a dvaja hráči 
s tzv. špeciálnou výnimkou.   

Zľava: Jozef Švagerko, Miloslav Mečíř a Ján Mokoš.
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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  Neskrotná
22:40  Elektra
00:55  Upírske denníky
02:45  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
03:25  Krimi
03:50  Súdna sieň

04:40  Drišľakoviny
06:15  Správy RTVS
07:00  Góly - body - sekundy
07:15  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Blanche
07:45  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:55  Veselá farma
08:05  Veselá farma
08:15  Ako si vycvičiť drakov 2
08:40  Fidlibum
09:05  Trpaslíci
09:40  Daj si čas
10:10  Muž s poslaním
10:50  On air
11:25  Moje dcéry
13:10  Pokrvní bratia
14:50  Fetiše socializmu II
15:20  Čo ja viem
16:45  Víkend
17:20  Postav dom, 
 zasaď strom
17:55  Slovensko chutí
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nečakané stretnutia
21:10  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:45  Neskoro večer: Talk
 show Petra Marcina
22:30  Pokrvní bratia
00:05  Elisa z Rivombrosy
01:40  Moje dcéry
03:20  Elisa z Rivombrosy

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
09:00  Universum: Dunaj - 
 európsky veľtok
09:50  Energetika
10:05  Halali
10:25  Separé
10:40  Televízny klub 
 nepočujúcich
11:05  Generácia Zem
11:55  5 minút po dvanástej
13:00  Súrodenci
13:25  Super-život
14:30  Kapura
15:10  Farmárska revue
15:35  Test magazín
15:45  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
16:15  Basketbal - 
 ME 2015 ženy
18:45  Večerníček
18:55  Malý medvedík
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:15  Dobrodružstvá myšiek
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Tuláčik
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku

04:05  Monk
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Zmena chutí s Anetou 
 a Janicou
09:00  Búrlivé víno
10:15  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:05  Chlapi neplačú
12:15  NCIS - Námorný  
 vyšetrovací úrad
13:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VI
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Chlapi neplačú
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Dáma v závoji
23:00  Sherlock a Watsonová
00:00  Myšlienky vraha
00:55  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
01:50  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:25  Teória veľkého tresku
03:45  Dva a pol chlapa VI

04:10  DIVOKÉ KONE
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  DIVOKÉ KONE
10:55  Ako som prežil
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  Inkognito
22:00  Panelák
23:05  Kosti
00:05  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
02:20  Homeland - Zradca
03:15  Panelák

04:45  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
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
08:55  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

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
08:55  Počasie
09:05  Nash Bridges
10:00  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Hurá do záhrady
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Bounty
22:25  Bez hraníc
23:10  Bez hraníc
00:00  Policajné oddelenie
00:50  Prefíkaná banda
01:40  Bez hraníc
02:25  Bez hraníc
03:15  Dámsky klub

07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Fidlibumove rozprávky
09:00  Trpaslíci
09:05  Budeme jesť umelé 
 mäso?
10:00  Koniari sveta
10:25  Piloti
10:55  Fokus zdravie
11:40  Ambulancia
12:10  Živá panoráma
12:45  ArtSpektrum
12:50  Svadobné veselie zo 
 Stredných Plachtiniec
13:30  Večera s Havranom
15:00  Vat
15:25  Slovenská advokátska  
 komora
15:55  Maďarský magazín
16:20  Tempo
16:45  Fokus spotrebiteľ
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Odkrývanie minulosti
18:25  Test magazín
18:35  History
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
19:00  Trpaslíci
19:05  Veľké putovanie 
 Bolka a Lolka
19:15  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  Rabínka
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Súrodenci
22:00  Biela garda
22:50  Polícia
23:05  Profesionál
23:30  Autosalón
23:55  Správy RTVS
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Štvrtok
11. 6. 2015

14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Ďaleko za obzorom
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  Ďaleko za obzorom
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  Rabínka
09:55  Odkrývanie minulosti
10:25  Maďarský magazín
10:50  Fokus spotrebiteľ
11:35  Pred rokmi...
12:05  Živá panoráma
12:35  ArtSpektrum
12:40  Diskorobot
13:10  Biela garda
14:10  Rómsky magazín
14:40  Polícia
15:00  Fokus právo
15:45  ArtSpektrum
15:50  Správy - Hírek
16:00  Separé
16:15  Basketbal 
 ME 2015 ženy
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
19:00  Trpaslíci
19:05  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 II. svetovej vojny
20:05  Veľký, väčší, najväčší
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:30  Família
22:00  Ostře sledované vlaky
23:40  Ambulancia
00:05  Správy RTVS
00:50  ArtSpektrum

04:10  Monk
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
10:20  Chlapi neplačú
11:25  Sekerovci
12:05  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  Dáma v závoji
23:00  Sherlock a Watsonová
00:00  Myšlienky vraha
01:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
01:55  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:25  Teória veľkého tresku
03:45  Dva a pol chlapa VI.

04:00  Inkognito
05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:20  Súdna sieň
09:25  Inkognito
10:55  Ako som prežil
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  Kolabs
22:25  Kosti
23:25  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:25  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:20  Homeland - Zradca
02:25  Ako som prežil
03:20  Krimi
03:45  Kolabs

04:45  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
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
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
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Čo ja viem
21:45  Fetiše socializmu II
22:15  Hamilton: 
 Keď ide o vašu dcéru
23:40  Policajné oddelenie
00:35  Nikto nie je dokonalý
01:40  Hamilton: 
 Keď ide o vašu dcéru
03:10  Dámsky klub

06:40  Polícia
06:55  Profesionál

Piatok
12. 6. 2015

07:15  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:20  Správy - Hírek
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Pre materské školy - 
 Nové Pištáčikove 
 dobrodružstvá
09:00  Trpaslíci
09:05  Veľký, väčší, najväčší
09:55  Rómsky magazín
10:20  Fokus právo
11:05  Cesta
11:35  Ej, husári
12:05  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:55  Prípad poručíka 
 Seeborna
14:25  Tvárou v tvár
15:00  Fokus rodina
15:45  ArtSpektrum
15:55  Správy - Hírek
16:05  Národnostné správy
16:15  Basketbal - 
 ME 2015 ženy
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá Bolka 
 a Lolka
19:10  Dobrodružstvá myšiek
19:30  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Osudy - 70.výročie 
 konca II. svetovej vojny
20:05  Universum: Dunaj - 
 európsky veľtok
21:00  Umenie
21:25  Kinorama
22:00  Redigované
23:25  BJD 2014
00:30  Správy RTVS
01:20  ArtSpektrum

04:05  Monk
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:40  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
10:40  Chlapi neplačú
12:15  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  Žoldnier
22:35  Pomsta v mene syna
00:40  Šiesty zmysel
01:35  Bostonské vraždy
02:20  Pán a pani Smithovci
03:10  Žalobca a obhajca
03:55  Monk

04:15  DIVOKÉ KONE
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:35  DIVOKÉ KONE
10:55  Ako som prežil
12:00  Noviny o 12:00
12:25  Kosti
13:25  Knight Rider
14:25  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov

Sobota
13. 6. 2015
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19:55  Osudy - 70. výročie 
 konca II. svetovej vojny
20:05  1939/1940 - Vojna 
 objektívom spravodajcov
21:00  History
21:10  Anjeli strážni
21:40  Pes, ktorý mal rád vlaky
23:05  Kinorama
23:30  Československý 
 filmový týždenník
23:45  Generácia Zem
00:35  Super-život
01:25  Správy RTVS
02:15  ArtSpektrum

05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:20  Zajac Bugs a káčer 
 Duffy
08:10  Kung Fu Panda II
08:30  Tom a Jerry
08:50  Malý Herkules
10:45  Krok za krokom
11:10  Krok za krokom
11:40  Pokušenie
14:20  Pravá blondínka 2
16:20  Zita na krku
17:45  Sekerovci
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Lovci gangstrov
22:45  Konečná
01:00  Žoldnier
02:50  Pomsta v mene syna

04:30  Najlepšie slovenské torty
05:20  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:35  Timon a Pumbaa I
08:30  Autá 2
10:50  Najlepšie slovenské torty
12:10  Rodinné záležitosti
13:35  Zakázané kráľovstvo
15:45  Rok vtákov
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Hurá na Francúzsko
22:45  Zabi, lebo ťa zabijú!
01:15  Vycucaj ma!
03:10  Mimo zákon

04:55  Drišľakoviny
06:15  Správy RTVS
07:00  Góly - body - sekundy
07:20  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Blanche
07:45  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
08:00  Veselá farma
08:05  Veselá farma
08:15  Ako si vycvičiť drakov 2
08:40  Zázračný ateliér
09:05  60 zabijakov divočiny II
09:35  Autosalón
10:05  Čarovné miesta Zeme II
11:00  Slovensko v obrazoch
11:25  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:30  Agatha Christie : Poirot
15:05  Anděl na horách
16:35  Nikto nie je dokonalý
17:50  Hurá do záhrady
18:20  Tajomstvo mojej 
 kuchyne

Nedeľa
14. 6. 2015

19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Futbal - Kvalifikácia ME 
2016 vo futbale
22:45  Zostrihy kvalifikácie ME 
2016 vo futbale
23:30  Anděl na horách
00:55  Agatha Christie : Poirot
02:30  Čarovné miesta Zeme II
03:25  Križovatky medicíny

07:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:10  Farmárska revue
09:35  1939/1940 - Vojna 
 objektívom spravodajcov
10:30  Výročie Katedrály 
 sv. Šebastiána
12:10  Princezná s jedným 
 krídlom a jednou 
 plutvou
13:00  On air
13:35  Televízny posol
14:00  Slovo
14:15  Família
14:45  Teta na zjedenie
15:45  Folklórny festival 
 Heľpa 2014
16:35  Anjeli strážni
17:10  Herecké legendy
17:25  Raz,dva,tri
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dobrodružstvá myšiek
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Tuláčik
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Osudy - 70.výročie 
konca II. svetovej vojny
20:05  Dielo z depozitára
20:15  Dokumentárny klub
21:55  Ostrov pod vodou
22:20  50. výr. veľkej záplavy
22:45  Ničivá voda
23:15  Záplavy
23:40  Gabčíkovo Story
00:20  Stiesnení vodou
00:55  Umenie
01:25  Dielo z depozitára
01:30  Správy RTVS
02:15  Slovo

04:25  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:40  Medvedík Yogi
07:05  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy
07:50  Kung Fu Panda II
08:15  Tom a Jerry
08:35  Superkočky v akcii
09:30  Superkočky v akcii
10:25  Krok za krokom
11:25  Pravá blondínka 2
13:25  V mene Angela
15:30  Morganovci
17:40  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Mačacie zlato
23:00  Kolíska do hrobu
01:15  Lovci gangstrov
03:10  Žoldnier

04:40  Nová záhrada
05:25  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi

06:45  Noviny TV JOJ
07:35  Garfieldov festival 
 humoru
09:10  Timon a Pumbaa I
10:05  Láska vo hviezdach
11:05  Láska vo hviezdach
12:05  Hore nohami
13:50  Periskop hore a dole
15:50  Neskrotná
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Hádaj kto?
23:00  Hitman
01:00  Mimo zákon
02:55  Zabi, lebo ťa zabijú !

04:10  60 zabijakov divočiny II
04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
10:00  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Taxík
14:20  History
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  2 Bobule
21:55  Policajti z centra
22:50  Banditi
23:30  Policajné oddelenie
00:25  Prefíkaná banda
01:15  2Bobule
02:50  Dámsky klub

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Národnostné správy
08:00  Živá panoráma
08:30  Neposedko a jeho 
 svetoví kamaráti
08:35  Pre materské školy
09:00  Trpaslíci
09:05  Století Miroslava 
 Zikmunda
10:45  Historická panoráma
11:15  Tvárou v tvár
11:40  Fokus rodina
12:30  Živá panoráma
13:05  ArtSpektrum
13:15  Speváci
13:45  Príživník
14:50  Športové ozveny
15:25  Autosalón
15:50  Národnostný magazín
16:20  Profesionál
16:45  Fokus práca
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Vašimi očami
18:30  History
18:35  Necelebrity
18:45  Basketbal -  ME ženy
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Vat
22:05  Chlapec na bicykli

23:25  A predsa sa točí
00:10  On air
00:30  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
00:40  Správy RTVS
01:25  ArtSpektrum

06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:05  Kobra 11
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VI
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:45  Kredenc
23:00  Sekerovci
23:30  Zita na krku
01:05  Kobra 11
02:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

04:45  Krimi
05:10  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:35  Súdna sieň
09:45  Ako som prežil
12:00  Noviny o 12:00
12:30  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
13:25  Periskop hore a dole
15:25  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  SLADKÝ ŽIVOT
22:55  Kosti
23:55  Timecop
02:00  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
02:50  C.S.I.: New York
03:30  Krimi
03:55  Inkognito

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS

Pondelok
15. 6. 2015

05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  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  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:30  Slovensko chutí
22:05  Súboj s časom
22:50  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:35  Policajné oddelenie
00:25  Prefíkaná banda
01:20  Súboj s časom
02:05  Inšpektor Lynley
02:50  Dámsky klub

07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Neposedko a jeho 
 svetoví kamaráti
08:35  Pre materské školy
09:05  Pesničky z Hviezdičky
09:10  Krvavé klinčeky
09:50  Vašimi očami
10:20  Národnostný magazín
10:45  Fokus práca
11:30  Športové ozveny
12:05  Živá panoráma
12:45  ArtSpektrum
12:50  Rozkazovačky 
 pred muzikou
13:20  Aký požičaj,taký vráť
13:55  5 minút po dvanástej
15:05  Família
15:35  Televízny posol
16:00  Rusínsky magazín
16:30  Portréty vedcov: prof. 
 Ing. Pavel Fellner, DrSc.
16:45  Fokus zdravie
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Koniari sveta
18:25  Encyklopédia 
 slovenských obcí
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:30  Trpaslíci

19:35  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Osudy - 70.výročie 
 konca II. svetovej vojny
20:05  Šport, mafia a korupcia
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Ambulancia
22:05  Večera s Havranom
23:15  Malý zúrivý Robinson
00:40  Separé

04:25  Monk
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:10  Kobra 11
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VI
16:00  NCIS 
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
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  Kobra 11
02:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

04:55  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:35  Inkognito
11:00  Sladký život
12:00  Noviny o 12:00
12:30  Kosti
13:25  Knight Rider
14:25  Geissenovci 
15:25  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  Sladký život
22:45  Kosti
23:40  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:40  C.S.I.: Las Vegas
01:40  Homeland - Zradca
02:45  Noviny TV JOJ
03:25  Sladký život

Utorok
16. 6. 2015
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Finálový turnaj majst- 
rovstiev SR jednotlivcov 
v bowlingu 2015 sa rozbehol 
v sobotu 23. mája v BNC Bra-
tislava prvým kvalifikačným 
dňom. 

V  troch kvalifikačných 
rundách nastúpilo 69 hrá-
čov. Najlepšie si počínal Lu-
káš Andrássy, keď so súčtom 
1 267 nastúpil do úniku a na 
druhého Dušana Túrociho 
(Trnava) mal náskok 50 bo-
dov. Na postup bol potrebný 
priemer cez 188 a bol pred-
poklad, že v nedeľu sa bude 
ešte o niečo zvyšovať. Druhý 
finálový deň priniesol okrem 

ďalších 6 kvalifikačných hier 
aj finále pre najlepšiu osmič-
ku spomedzi účastníkov fi-
nálového turnaja M SR mu-
žov 2014/2015. Aj v nedeľu 
bol najlepší Lukáš Andrássy 
so súčtom 1 371 a celkovým 
priemerom 219,83 z 12 hier 
a  pred druhým Milanom 
Černým mal náskok 220 bo-
dov. Z hráčov popradského 
BK Citybowling postúpil do 
prvej osmičky aj René Bla-
žek, ml. na siedmom mieste 
s priemerom 190,25. Do fi-
nálovej osmičky bolo pot- 
rebné dosiahnuť priemer 
189,50 a to sa podarilo Jáno-

vi Remenárovi (Trnava). Ten 
si v prvom finálovom kroku 
zahral práve proti víťazovi 
kvalifikácie Lukášovi And- 
rássymu. Výsledok skončil 
podľa očakávania v  pros- 
pech favorita v súčte dvoch 
hier 470:352. Lukáš hrá mo-
mentálne skvelý bowling a v 
druhom kroku pohodovo 
porazil Stanislava Hajduka 
(Prešov) 445:411. 

To, čo predviedol v posled-
nom finálovom kroku, je ale 
na Slovensku nevídané a do-
konca aj vo svete zriedkavé. 
L. Andrássy totiž v prvej hre 
zahral Perfect Game a  len 

jeden kužeľ bol proti tomu, 
aby maximálne skóre dosia-
hol aj v druhej finálovej hre. 
Súčet dvoch hier 300 + 279 
dal nádherných 579 bodov 
a tento „náklad“ si odniesol 
Tomáš Vrabec (Nitra). 

Majstrom SR sa pre sezó-
nu 2014/2015 stal celkom 
zaslúžene Lukáš Andrássy, 
vicemajstrom Tomáš Vrabec 
a na treťom mieste skončili 
Stanislav Hajduk s Milanom 
Černým. Andrássy bude rep- 
rezentovať na októbrom ECC 
2015 v San Marine, no ešte 
predtým ho čakajú repre-
zentačné povinnosti na ME 

Majstrovský výkon Lukáša Andrássyho 

N a d á c i a  S l o v e n s k e j 
sporiteľne vyhlásila 6. roč-
ník grantového programu 
Futbal to je hra! Určený je 
neprofesionálnym mládež-
níckym futbalovým klubom 
na Slovensku a nadväzuje na 
predchádzajúce ročníky, po-
čas ktorých podporila sumou 
vyše 472 tisíc eur 149 klu-
bov vo všetkých regiónoch. 
O granty sa mohli  uchádzať 
FK a TJ, ktoré sa venujú prá-
ci s mládežou minimálne tri 
roky, ako aj slovenské mestá 
do 15 tisíc obyvateľov. V na-
dácii je na podporu mladých 
športovcov vyčlenených 60 
tisíc €.

O podpore projektov sa roz- 
hodne na základe verejného 
hlasovania, ktoré potrvá do 
30. júna 2015. Zúčastniť sa 
ho môže ktokoľvek s aktív-
nym telefónnym číslom. Pri 

hlasovaní platí pravidlo, že 
v rámci grantu môže hla-
sujúci poslať iba jeden hlas 
z jedného telefónneho čísla 
a iba za jeden projekt. Do 
hlasovania sú zapojené všet-
ky projekty, ktoré splnili 
podmienky grantovej výzvy. 
Granty sú určené na podpo-
ru športovej činnosti a skva-
litnenie športovej prípravy 
mládeže (nákup športového 
a technického vybavenia), 
príp. na rekonštrukcie men-
šieho rozsahu.

O podporu sa uchádzajú aj 
športovci z podtatranského 
regiónu. FK Svit, Levoča, 
Franková, V. Lomnica, Vr-
bov, TJ Sp. Stará Ves, ŠK 
Slovenská Ves, MŠK Podo-
línec, mesto V. Tatry a obec 
Lendak. Svojimi hlasmi im 
môžete prispieť na www.po-
mahajtesnami.sk.  (pkr)

Hlasujte za športovcov regiónu

Na 11. mieste (zo 17 
družstiev) sa na hasičskej 
súťaži v T. Kotline umiestnil 
DHZ Lendak, ktorého čin-
nosť minulú jeseň po 21 ro-
koch vzkriesili dvaja nadšen-
ci hasičského športu v  obci 
František Halčin a Ján Gallik 
(na snímke). Partia siedmich 
mladých mužov začala v sep-
tembri 2014 s tréningom a už 
po absolvovaní troch  sa roz-
hodli predviesť požiarny útok 
na súťaži v  Podhoranoch. 
Skupina mladých mužov 
potrebovala na tréningy aj 
techniku a výstroj, s čím im 
pomohla obec. Hovorí tré-
ner Ján Gallik st.: „Poslanci 
v obci nám na návrh starostu  
odsúhlasili financie na nákup 
nového čerpadla, takže už 
máme novú „mašinu“. Ta-
kisto hadice, savice a výstroj. 
Chceme k  hasičského špor-
tu podchytiť mládež v  škole. 
Počas sezóny je veľa mládež-
níckych hasičských súťaží, 
určite sa na niekoľko z nich 
pôjdeme pozrieť a zvážime, či 
sa do toho pustíme už tento 
rok. Ani s  družstvom, ktoré 
súťažilo v T. Kotline, to je nie 

Po dvoch desaťročiach začínajú znova

Mestská športová hala Vla-
dimíra Jančeka v Kežmarku 
sa na tri dni, od 29. do 31. 
mája, stala dejiskom medzi-
národného basketbalového 
podujatia, 3. ročníka Me-
moriálu Vladimíra Jančeka 
v basketbale starších žiakov. 
Na turnaj prijali pozvanie 
celky z  Poľska (La Basket 
Varšava, UKS SP27 Katovice, 
UKS Probasket Miňsk Mazo-
viecki, UKS Kadet Osvien-
čim), Českej republiky (BA 
Roudnice nad Labem) a Slo-
venska (Juniorbasket Koši-
ce, KAC Jednota Košice, BC 
Prievidza mládež, reprezen-
tačný tím SR do 15 rokov 
a  domáci celok BK MŠK 

Kežmarok). Počas troch dní 
družstvá odohrali spolu 25 
stretnutí. Prvenstvo z minu-
lého roku obhajoval jeden 
z najväčších favoritov turnaja 
a minuloročný víťaz La Bas-
ket Varšava. 

Na slávnostnom otvo-
rení turnaja a  záverečnom 
vyhlásení výsledkov, spo-
jených s  odovzdávaním 
cien sa zúčastnila manžel-
ka Mária Jančeková a  syn 
Vladimíra Jančeka, preds- 
tavitelia mesta i  Mestského 
športového klubu. V  rámci 
tohtoročnej edície turnaja 
sa v  Kežmarku po prvýkrát 
uskutočnil aj seminár basket-
balových rozhodkýň, ktorý 

Víťazom turnaja slovenský výber U15

organizovalo Združenie bas-
ketbalových rozhodcov SBA. 
Aj vďaka tomu sa Kežmarok 
na tri dni stal jedným z hlav-
ných miest na basketbalovej 
mape Slovenska. 

Po súbojoch v  skupinách 
sa posledný hrací deň rozho-
dovalo o konečných umiest-
neniach na turnaji. V zápase 
o 9. miesto zvíťazilo družstvo 
Miňsk Mazowiecki nad Ka-
tovicami 72:24. V súboji o 7. 
miesto prehral domáci celok 
MŠK Kežmarok s Osvienči-
mom tesne 46:50. Stretnutie 
o 5. miesto medzi košickými 
Juniorbasket a KAC dopadlo 
lepšie pre Juniorbasket, kto-
rý zdolal súpera 47:45. Bronz 
si z turnaja odniesli mladíci 

z BC Prievidza, ktorí porazili 
českého zástupcu Roudnice 
nad Labem 43:39. Vo finále 
sa stretli víťazi základných 
skupín Varšava a Slovensko 
U 15 (na snímke). Počas ce-
lého finálového zápasu mali 
navrch mladí slovenskí re-
prezentanti, ktorí na  tur-
naji nepoznali premožiteľa 
a právom si z Kežmarku od-
niesli víťazný pohár a  zlaté 
medaily.

Farby domáceho MŠK 
Kežmarok hájili: Štancel, 
Šimšaj, Harenčár, Trnka, 
Vlach, Zubaľ, Majerčák, Ka-
lafut, Eliáš, Brndiar, Mitura, 
Blaško, Hudák, Mýtnik, Ole-
jár  a  tréner družstva Jozef 
Juhász.  (sps) 

Ceny odovzdávali zľava: prednosta MsÚ Kežmarok Miroslav 
Perignáth, Marie Janečková a Ľuboslav Kovalský, prezident 
MŠK Kežmarok. je jednoduché. V  Lendaku 

sa „gazduje“ a chlapci musia 
svoje povinnosti okrem školy 
plniť aj okolo domu, vrátane 
víkendov. Techniku, výstroj aj 
oblečenie máme dobré. Také, 
že môžeme byť lepší ako tento-
raz, potrebujeme ale trénovať 
a trénovať,“ poznamenal  po 
súťaži v T. Kotline tréner Ján 
Gallik, st.

Lendackí hasiči trénujú 
na futbalovom ihrisku, ktoré 
futbalistom zároveň aj zav- 
lažujú. Výborný výsledok 
dosiahlo nedávno družstvo 
žien, ktoré v  Kežmarku na 
okresnej súťaži obsadilo 2. 
miesto. Ženy trénuje Ján Gal-
lik, ml.  (sps)

Koncom mája v Starej Ľu-
bovni odohrali záverečný 
turnaj majstrovstiev Sloven-
ska vo volejbale v  kategórii 
starších žiakov. Právo štar-
tovať na ňom si výsledkami 
počas celej sezóny vybojovali 
aj chlapci popradského VK 
Junior 2012. 

Na turnaj odchádzali dob-
re pripravení, so snahou po-
dať čo najlepšie výkony. Žreb 
nebol pre Popradčanov veľmi 
priaznivý. Prvý súťažný deň sa 
stretli s najsilnejšími družst- 
vami na turnaji – so Svidní-
kom a  Novým Mestom nad 
Váhom. Obidva zápasy mali 
rovnaký rukopis, s favoritmi 
držali krok a  do koncovky 
setov sa ťahali bod po bode. 
Množstvo skúsenosti so záve-
rečnými turnajmi o  majstra 
Slovenska potvrdili súperi 
v  koncovkách setov. Obi-
dva zápasy prehral Poprad 
zhodne 0:3 a  po prvom dni 
bolo jasné, že do finálovej 
štvorky nepostúpi. V  sobo-

VK Junior Poprad ukončil sezónu
tu čakalo VK 
Junior posled-
né stretnu-
tie v  skupine 
a   nás l e d ne 
zápas play-off 
o  umiestne-
nie na turnaji 
proti Revúcej 
a  Prievidzi. 
Deň chlapcom 
nevyšiel, ro-
bili veľa chýb 
a pripravili  sa 
o možnosť zís-
kať na turnaji 
lepší výsledok. 
Obidva sobotňajšie zápasy 
prehrali 0:3. Posledný zápas 
turnaja bol hlavne o tom, či 
chlapci nájdu v  sebe dosta-
tok hlavne psychických síl 
a podajú v poslednom zápase 
sezóny výkon, ktorý ich zdo-
bil počas dlhodobej súťaže. 
Po prvom prehratom sete to 
vyzeralo, že sa nedokážu vy-
maniť z kŕča, v ktorom hrali 
počas celého turnaja. V nas- 

ledujúcom sete ale zdvihli 
hlavy a dokázali zvrátiť vývoj 
zápasu. Nasledujúce tri sety 
vyhrali a získali 7. miesto na 
turnaji. 

Vo finále sa stretli družst- 
vá z  „popradskej“ skupiny 
VK Slávia Svidník a VK Nové 
Mesto n/Váhom. Priebeh 
zápasu bol krásnym vyvr- 
cholením turnaja a  zápasu 
o titul majstra Slovenska. Po 

dvoch setoch mali k  nemu 
bližšie chlapci z  Nového 
Mesta, ale potom predviedli 
volejbalisti Svidníka  nevída-
ný obrat a otočili zápas z 0:2 
na 3:2 a  zaslúžene sa tešili 
z titulu majstra SR.  Úspech 
Svidníka potvrdzuje fakt, že 
v štyroch  mládežníckych ka-
tegóriách sa až v 3 prípadoch 
tešili z majstrovských titulov. 

(red)

mužov v dánskom Aalborgu 
spolu s ďalšími piatimi spo-
luhráčmi zo Slovenska. 

Poradie ďalších členov BK 
Citybowling Poprad na majst- 

rovstvách SR jednotlivcov: 
7. René Blažek, 19. Marek 
Petras, 22. Ľuboš Jurínyi, 24. 
František Kuziel, 34. Ján Pet-
ras a 40. Tomáš Szabo.  (mir) 

Okolo Tatier

Tatranský lezúň 

Vysoké Tatry budú 12. - 14. júna miestom 8. ročníka Me-
dzinárodného cykloturistického podujatia Okolo Tatier 2015, 
ktorého sa zúčastnia cyklisti siedmich krajín Európy. Preteky 
organizuje Cykloklub TJ Nižná (0902 972 263, www.cyklo-
klubnizna.sk).

Na lezeckej stene Singing Rock Caffe v Tatranskej Lomnici 
sa v piatok 12. júna o 17. h uskutoční druhé kolo 7. roční-
ka pretekov v lezení na umelej lezeckej stene Tatranský lezúň 
2015. Vstup voľný. Preteky organizuje Extreme Sport Team 
Vysoké Tatry (kontakt 0903 634 404).
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Tradičné cyklistické preteky 
Okolo Slovenska majú tohto 
roku päť etáp a peletón prejde 
861 km. Na štart 59. ročníka 
sa postaví 138 cyklistov z  18 
kontinentálnych, 3  reprezen-
tačných a 2 klubových tímov. 
Hneď druhá etapa – 158,6 km 
má cieľ vo štvrtok 11. júna v Po-
prade-Spišskej Sobote, kam 
prídu pretekári po trase Telgárt 
– Sp. Sobota – Osturňa – Sp. 
Sobota. Etapa vo Vysokých Tat-
rách bude najťažšou v 59. roč-
níku. Cyklistov potrápi Magu-
ra, Hanušovské sedlo a Bystrá 
takmer k  poľským hraniciam 
a cez Ždiar a Tatranskú Lom-
nicu sa vrátia do Popradu. Celá 
etapa vedie po trase Telgart 
– Vernár (12.50 h) – Kvetnica 
(13.09) –  Sp. Sobota (13.20) 
– V. Lomnica (13.29) – Kežma-

Cyklistický klub Unitrek 
Bike Team Poprad v  spolu-
práci s odd. školstva, mládeže 
a športu usporiada vo štvrtok 
11. júna preteky Popradský 
pedál, ako súčasť 2. etapy me-
dzinárodných pretekov Oko-
lo Slovenska. Štart je o  14.30 
h pred penziónom Atrium, pre-
zentácia je od 13. do 14.15 h pri 
tribúne vedľa historickej radni-

ce. Zlosovateľnú prihlášku sme 
uverejnili v minulom čísle Pod-
tatranského kuriéra. Prihlásiť 
sa možno aj pri prezentácii.

Štart 1. kategórie je o 14.30 
h, všetky nasledujúce štartujú 
5 minút po skončení predchá-
dzajúcej. Vyhlásenie výsledkov 
sa uskutoční po skončení pre-
tekov pred dojazdom preteká-
rov Okolo Slovenska.    (pkš)

Popradský pedál

Sp. Sobota cieľom Okolo Slovenska
rok (13.37) – Sp. Belá (13.48) 
–  Reľov (14.14) –  Osturńa 
(14.44) –  Ždiar (15.00) –  T. 
Matliare (15.22) – V. Lomnica 
(15.33) – Mlynica (15.41) – V. 
Slavkov (15.46) –  Sp. Sobota 
(15.56) – Matejovce – Mlynica 
– V. Slavkov – Poprad a cieľ Sp. 
Sobota (penzión Atrium).

Priaznivci cyklistiky uvidia 
peletón v  Spišskej Sobote až 
trikrát a po druhom prejazde 
cieľom pretekári absolvujú ešte 
jeden krátky 18 km úsek v okolí 
Popradu. Do cieľa 2. etapy prí-
du pretekári okolo 16.35 h. 

Na tretiu, 196,2 km etapu 
Sp. Sobota –  Žiar n/Hronom 
sa vydá peletón v  piatok 12. 
júna o 11.30 h. Trať vedie opäť 
cez Hranovnicu, Vernár, Po-
povú, Telgárt, Muráň, Hnúšťu 
a Detvu do Žiaru.

„Babička“�na�kolesách
Dobrovoľní hasiči v Ľubici pripravili pre všetkých účastníkov 

XIII. ročníka hasičských družstiev, ktoré sa uskutočnili 31. mája,  
milé prekvapenie. Predstavili už historické hasičské auto Praga 
RN (rýchly, nákladný), ktoré zrenovovali. „Stredný nákladný au-
tomobil, vyrábala automobilkou Praga od roku 1933. Vozidlo po-
háňal zážihový šesťvalcový motor. V roku 1934 vznikla verzia Pra-
ga RND (rýchly, nákladný diesel), vybavená štvorvalcovým vzneto-
vým motorom. Vozidlá RN/RND boli postupom času modernizo-
vané a vyrábali ich asi 20 rokov. Oba typy sa stali jednými z najroz-
šírenejších nákladných vozidiel v Československu a využívala ich 
aj Československá armáda. Celkovo bolo vyrobených okolo 40 000 
automobilov Praga RN/RND v niekoľkých sériách, spolu s 3 700 au-
tobusmi,“ takto prezentovali „babičku“ na kolesách ľubickí hasiči.   

Poslednú májovú sobotu sa 
vo Vysokých Tatrách a okolí 
uskutočnil ďalší ročník po-
pulárnych cyklistických pre-
tekoch Jarná klasika, ktoré 
organizuje Tatry tour o. z.. Na 
štart náročného podujatia sa 
tento rok postavilo 151 cyk-
listov, ale v cieli bolo klasifi-
kovaných iba 129. Absolút-
nym víťazom Jarnej klasiky 
2015, ktorá viedla zo Starého 
Smokovca cez T. Kotlinu, 
Kežmarok, Žakovce, Švábov-
ce, Sp. Štiavnik, L. Tepličku, 
Štrbu, Štôlu a Vyšné Hágy do 
cieľa na Hrebienku sa už po 

tretí raz stal maďarský repre-
zentant a účastník majstrovs- 
tiev sveta v cyklistike Gábor 
Fejes. Trať dlhú 118 km zdo-
lal za 3:17,35 h. Na druhom 
mieste v absolútnom poradí 
skončil so 14-sekundovou 
stratou na víťaza Patrik Kuril. 
Tretie miesto, so stratou 34 
sekúnd na Fejesa obsadil Du-
šan Kozel (obaja SR).  

Medzi ženami triumfovala 
Poľka Sylwia Obrzud. V cieli 
jej namerali čas 3:55, 29 h.

Víťazi jednotlivých ka-
tegórií: do 23 r.: Bartosz Sz-
cepanowski (PR), do 40 r.: Fe-

Víťazom Jarnej klasiky opäť Gábor Fejes

jes Gábor (MR), do 50 r.: Bra-
nislav Kacina (SR), do 55 r.:  
Jan Habera (SR), nad 55 r.: 

Szymon Kogut (PR),  ženy: 
Sylwia Obrzud (Poľsko). 

(sps)

Gymnastky zo Športového 
klubu GY-TA Poprad zazna-
menali fantastický úspech 

v 2. kole Slovenského pohára 
C v skupine Sever a Východ. 
Z  Liptovského Mikuláša si 

Deväť medailí v Slovenskom pohári 
odviezli spolu 9  medailí. 

V  kategórii predškoláčok 
(počet súťažiacich 14) získa-
la striebro Silvia Bírová a Jela 
Čongvová skončila piata. 
V súťaži najmladších žiačok 
(na snímke) (27) obsadila 
prvé miesto Daniela Husá-
ková a hneď za ňou skončila 
Emma Slaninová. Aj v  ka-
tegórii mladších žiačok (25) 
získali popradské gymnastky 
dve medaily zásluhou Ka-
rolíny Kromkovej (striebro) 
a Simony Žoldákovej (bronz). 
Výborné umiestnenie, 4. 
miesto, získala Rebeka Han-
dulová. V kategórii starších 

žiačok (13) patrilo prvých 
šesť miest Popradčankám. 
Zlatú medailu získala Paula 
Čongvová, striebornú Zden-
ka Havlová a bronzovú Ema 
Husárová. Hneď za stupňom 
víťazov skončila T. Krem-
merová, piata M. Kromková 
a šiesta Gulová. Svoje zastú-
penie mala GY-TA aj v súťaži 
junioriek. Bronislava Božoňo-
vá obsadila druhé miesto. Na 
Slovenský pohár v Handlovej 
sa za klub GY-TA Poprad no-
minovalo až 18 pretekárok. 
Dievčatám držíme palce, aby 
sa im v celoslovenskom kole 
darilo.    J. Mikšovská

Okresný výbor Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany Poprad 
v  spolupráci s  DHZ v  Štrbe 
a Spišskom Štiavniku zorgani-
zovali okresné súťaže dobro-
voľných hasičských družstiev. 
Súťažnými disciplínami bol 
hasičský útok s vodou a štafeta 
8 x 50 m s prekážkami. V so-
botu 30. mája patril futbalo-
vý štadión v Štrbe družstvám 
mužov do 35 rokov. Spomedzi 
všetkých najlepšie výsledky 
dosiahol Gerlachov, druhá 
bola Šuňava a  tretia Štrba. 
Gerlachov je aktuálnym maj-
strom Slovenska a svoj úspech 
chce zopakovať. Okresnú sú-
ťaž vyhral a teraz ho čaká kraj-
ské postupové kolo.

O  deň neskôr v  Spišskom 

Štiavniku súťažili družstvá 
dorastu, žien i mužov nad 35 
rokov. Medzi dorastencami 
zvíťazila Spišská Sobota pred 
Spišským Štiavnikom a  Štr-
bou. Z dorasteniek bola naj-
lepšia Hranovnica, na 2. mies-
te skončili Kravany a treťom 
Spišský Štiavnik. Z družstiev 
žien  prvenstvo vybojovalo 
Spišské Bystré pred Spišskou 
Sobotou a Hozelcom. Aj muži 
nad 35 rokov predviedli pek-
né výkony. Prvé bolo Spišské 
Bystré, druhá Spišská Sobota 
a tretie Batizovce. 

Cenu slušnosti získali ženy 
z Batizoviec, deň predtým to 
boli muži z Hozelca. Víťazné 
družstvá - muži z Gerlacho-
va, ženy zo Spišského Byst- 

Víťazi postúpili do krajskej súťaže 

rého, dorastenky z Hranov-
nice  dorastenci zo Spišskej 
Soboty budú reprezentovať 
okres Poprad v krajskej súťa-

ži DHZ a hasičského dorastu 
Prešovského kraja, ktorá sa 
uskutoční v sobotu 20. júna 
v Šuňave.  (red)

Snímka: 
M. Kruk

Michaela Blažeková - majsterkou Slovenska

Druhý hrací deň, v nede-
ľu, priniesol presne podľa 
očakávania nárast výkonov 

Obmedzenia�na�cestách
Počas oboch etáp medzinárodných cyklistických pretekov 

Okolo Slovenska budú v čase prejazdu pelotónu pretekárov 
hermeticky uzatvorené cesty I. a II. triedy, ako aj mestské 
komunikácie.

Čas odhadovanej uzávierky vo štvrtok� 11.� júna� je� od�
13.�–�13.30�h. Trasa: cesta I/67 – príjazd od Kvetnice - veľká 
kruhová križovatka - Štefánikova ul.  - Továrenská – Pod bránou 
– Sobotské námestie – cesta I/67. Čas odhadovanej ďalšej 
uzávierky vo štvrtok je od�15.45�–�16.15�h�na trase: Fraňa Kráľa  
- Železničná – Slovenského odboja – Partizánska – Štefánikova 
- Továrenská – Pod bránou – Sobotské námestie  od 16.15� –�
16.50� h� na trase: Fraňa Kráľa  - Železničná – Slovenského 
odboja – Partizánska – Štefánikova - Továrenská – Pod bránou 
– Sobotské námestie. 
V� piatok� 12.� júna� je čas odhadovanej uzávierky od� 11.25�

–�11.45�h.�Trasa:�Sobotské námestie – Štefánikova ul. - cesta 
I/67. Časy uzávierok sa môžu zmeniť v malej časovej odchýlke 
podľa prechodu pretekárov. Uzávierky sa dotknú aj odchodov  
a príchodov autobusov MHD, prímestských i diaľkových liniek. 

Na snímke družstvá žien a mužov DHZ Batizovce so staros-
tom obce Gabrielom Bodnárom.

Peletón v stúpaní za obcou Žakovce, 
v čele neskorší víťaz Fejes.

V Bowling centre v Petržalke na finálovom turnaji majst- 
rovstiev SR žien 2014/2015 v sobotu 30. mája odohralo 21 
hráčok v prvom kvalifikačnom bloku šesť hier. Najvyšší 
priemer - 192,67 dosiahla Petra Stanková a do postupujúcej 
osmičky sa dostala Anna Túrociová s priemerom 159,17. 

hráčok. K zmene mien v pos- 
tupovej osmičke oproti sobo-
te neprišlo a opäť bola pos- 
lednou postupujúcou Anna 
Túrociová s vylepšeným 
priemerom 164,25. Výborné 
výkony predvádzala Michae-
la Blažeková, keď zo šiestich 
hier dosiahla súčet 1 336. 
Ešte vyššie ako Miška skonči-
la po kvalifikácii Petra Stan-
ková a do finálových K.O. sú-
bojov postupovala z prvého 
miesta a prepracovala sa až 

do záverečného zápasu o titul 
majsterky SR. Jej súperkou 
sa stala Michaela Blažeková. 
V prvej finálovej hre zahrala 
Petra najvyšší výkon celého 
dvojdňového zápolenia – 279, 
čo pri Michaeliných 222 zna-
menalo stratu 57 a mohlo sa 
zdať, že všetko je rozhodnuté. 
Stankovej v druhej hre ušli 
dve dorážky po sebe a nato 
prišiel split, čo bola jedinečná 
šanca pre Blažekovú strhnúť 
víťazstvo na svoju stranu. Zá-

verečnou sériou strajkov sa 
jej to podarilo a po finálovom 
skóre 476:454 sa Michaela 
Blažeková po ôsmich rokoch 
stala opäť majsterkou SR. Ti-
tul vicemajsterky patril Petre 
Stankovej, na tretej priečke 
skončili spoločne Alena Ba-
luchová a Jana Karlíková. Z 
Bowling klubu Poprad sa fi-
nále okrem M. Blažekovej zú-
častnili aj  Alena Baluchová – 
3. miesto a Kristína Koseková 
– 6. miesto. 

Blažeková získala okrem 
titulu aj právo reprezentovať 
SR na ECC 2015 v San Ma-
rine spoločne s majstrom SR 
Lukášom Andrássym. 

Miro Koník


