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Pred dvoma týždňami sa v Popra-
de konali majstrovstvá Slovenska 
v basketbale žiačok a počas troch 
dní sme ho zastihli húževnato „pra-
covať“ s notesom v ruke. Pri tejto 
príležitosti sme urobili prieskum, 
či sa Ľuboslav Kovalský po roku 
a pol chystá vrátiť do popradského 
basketbalu. Dozvedeli sme sa, že 
bol pred niekoľkými týždňami me-
novaný Slovenskou basketbalovou 
asociáciou (SBA) do funkcie nové-
ho trénera slovenskej reprezentácie 
dievčat do 16 rokov (U16) a bol 
poverený zostavením výberového 
družstva hráčok do reprezentácie, 
ktoré by mali v priebehu dvoch 
rokov reprezentovať Slovensko na 
majstrovstvách Európy tejto veko-
vej kategórie. 

 „Mojou úlohou je vybrať hráčky, 
zostaviť kostru tímu a venovať sa ich 
príprave, aby neskôr bolo z čoho po-
staviť reprezentačný tím. Ide o prvú 

reprezentáciu vôbec, 
do ktorej sa môžu diev-
čatá dostať. V Poprade 
sa odohrali finálové 
turnaje, kde som si bol 
pozrieť zápasy šiestich 
najlepších tímov Slo-
venska. Porovnával 
som výkony všetkých 
hráčok a mapoval som 
basketbalové talenty. 
Po osobných stretnu-
tiach s trénermi som 
oslovil všetky družstvá a vytipoval 
som 25 hráčok, s ktorými budeme 
pracovať,“ uviedol Ľuboslav Ko-
valský, nový reprezentačný tréner 
basketbalistiek U16. 

Do najužšieho výberu SBA sa 
dostali dvaja kandidáti na post tré-
nera. Kritériom pre získanie postu 
je dosiahnutá FIBA licencia, čo je 
najvyššie basketbalové vzdelanie 
na Slovensku, ktoré sa dá získať 

a je akceptované v Eu-
rópe. V rozhodovaní 
zavážili aj predostreté 
vízie smerovania no-
vého basketbalového 
reprezentačného vý-
beru dievčat. Ľubo-
slav Kovalský počíta 
s asistenciou Moniky 
Barényiovej a Kata-
ríny Polákovej, ve-
dúcim družstva bude 
Maroš Janček, ktorý 

je taktiež mládežníckym trénerom.
 „Schválne som siahol po asis-

tencii žien. Doposiaľ to tak nebolo 
a je to prvá lastovička hlavne pre-
to, lebo ženy sa skôr vcítia do ich 
myslenia. Dievčatá v tomto veku 
dospievajú a je to spojené nielen 
s biologickými zmenami, ale aj psy-
chika robí svoje. Vždy som trénoval 
dievčatá, ale uvedomujem si, že to 
môže byť o čosi náročnejšie a prá-
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Slovenka roka 2015 je z Levoče 

17. júna oficiálne štartuje festival 
Viva Italia, bez ktorého si leto v Pop- 
rade už ani nevieme predstaviť. 
Na svoje si prídu milovníci áut, 
krásnych žien, jedla, filmov i  hu-
dobného umenia. V eno-gastrono-
mických stanoch nájdete špeciality 
z niekoľkých talianskych regiónov, 
na Námestí sv. Egídia vystúpi akus-
tický gitarista Pietro Nobile, revival 
kvinteto Modale Group a priprave-
ný je i  koncert skupiny Zucchero 
Celebration Band. 

Festival začal už v utorok 16. 6. 
v Tatranskej galérii vernisážou výs- 
tavy fotografií Talianskeho fotogra-
fického archívu Pohľady na Talian-
sko a po nej otvorením kinofestivalu 
Retrospektíva oscarového režiséra 
Paola Sorrentina. Na námestí si 
malí i  veľkí môžu pozrieť preteky 
modelárskych áut RC Rally Grand 
Prix Viva Italia, najnovšie auto hity 
Fiat a Alfa Romeo 4C coupé i po-
kus o zápis do Guinnessovej knihy 
rekordov vo vytvorení najväčšej ta-
lianskej vlajky z tortelín. V sobotu 
na tanečnú párty do Tatranskej ga-
lérie okrem Miss Spiša príde aj exo-
tická Miss Italia, no organizátori, 
OZ Pre mesto a mesto Poprad celý 
programový mix okorenili aj aktuál- 
nou diskusiou s  politológom Gri-
gorijom Mesežnikovom s názvom 
Ohrozenie mieru v Európe či sériou 
workshopov Wigwam World Circuit, 
zameraných na rozvoj a  podporu 
lokálnych komunít a  cestovného 
ruchu. 

V rámci regionálneho partnerst- 
va sa ako spoluhostitelia zapojili 
aj susedné mestá. Levoča usporia-
da v stredu 17. 6. v Mestskom di-
vadle koncert Pietra Nobile a 18. 6.  
si v Kúpeľoch Nový Smokovec mô-
žete vychutnať koncert skupiny 
Modale Group.

  Pokračovanie na  8. strane 

ve preto som zvolil ženy asistentky, 
ktoré prinesú iný pohľad a budú 
nápomocné v psychológii druž-
stva,“ ozrejmil Kovalský. Repre-
zentačný tím sa bude pripravovať 
počas trojdňových kempov vždy 
piatok, sobotu a nedeľu v termí-
noch, ktoré sú stanovené basketba-
lovou asociáciou. 

„Moja vízia je zorganizovať šty-
ri tréningové jednotky. Kladiem 
absolútny dôraz na herné činnos-
ti jednotlivca, ktoré treba zvlád-
nuť. Nechceme ísť na začiatku do 
herných systémov,“ povedal nový 
tréner.

Slovenský basketbal má podľa 
Kovalského rovnaké problémy, 
ako celý šport na Slovensku. Všet-
ko stojí a padá na ľuďoch, ktorí sa 
športu venujú dobrovoľne. Pomoc 
štátu nielen finančne, ale i kon-
cepčne jednoznačne absentuje.  

 Dokončenie na  7. strane

Krásna MISS Spiša bude ekonómkou
V piatok sa po roku opäť zišli 

priaznivci ženskej krásy v Spiš-
skom divadle v Spišskej Novej Vsi 
už na 19. ročníku súťaže krásy 
MISS SPIŠA 2015. 

Do finále sa prebojovalo 9 fina-
listiek s celého regiónu, ktoré bojo-
vali v rozhovore s moderátorom a 
vybraným porotcom, prehliadke v 
policajných uniformách, predstavilo 
v spoločenských šatách a samozrej-
me nechýbala obľúbená promenáda 
v plavkách. Práve v duchu verejnej 

bezpečnosti, ktorá bola predchod-
com súčasnej polície, sa niesol celý 
večer. Moderátorom prehliadky 
krásy bol ostrieľaný Mišo Hudák, 
ktorý promenádoval okrem unifor-
my i v policajných plavkách a úžas-
ne vábil publikum. Ozdobou večera 
bola speváčka Kristína, ktorej me-
gahit Horehronie či východniarsky 
bombastický hit Ta ně! priam roz-
tancovali publikum v sále. 

V porote, ktorej predsedala ria-
diteľka agentúry Štýl Marietta Širá-

ková, zasadli osobnosti kultúrneho 
i politického života na Slovensku, 
minister vnútra a vicepremiér vlády 
SR Robert Kaliňák, šéf Najvyššieho 
kontrolného úradu a dlhoročný pri-
mátor Sp. Novej Vsi Karol Mitrík, 
prezident PZ SR, rodák z Kežmarku 
Tibor Gašpar, choreograf Ján Ďu-
rovčík, moderátor Marcel Forgáč, 
rodák z Popradu, podnikatelia Igor 
Rattaj i Boris Kollár a režisér Peter 
Ňunéz.  

 Pokračovanie na 8. strane

V  amfiteátri vo Vernári sa 20. 
a  21. júna uskuto čnia Vernárske 
slávnosti. 8. ročník folklórnych 
slávnosti obcí je súčasťou osláv 720. 
výročia prvej písomnej zmienky 
o obci. Program začne v sobotu o13. 
h sprievodom obcou. Galaprogram 
Vernárska rodina a  priatelia bude 
o 18. h, Tanečný dom v podaní ĽH 
Muzička z Bratislavy o 20. h a  ľu-
dová zábava od 22. h . V nedeľu sa 
uskutočnia sv. omše za nositeľov ľu-
dových tradícií v gréckokatolíckom 
a pravoslávnom chráme, exhibičný 
futbalový i šachový zápas a detské 
popoludnie.

Vernárske slávnosti 

V utorok minulého týždňa pod-
písali na Mestskom úrade v Poprade 
zástupcovia mesta, Univerzity Mate-
ja Bela a troch regionálnych spoloč-
ností memorandum o  spolupráci.  
 Str. 2

Pstruha dúhového chovajú na far-
me  v štyroch chovných nádržiach  
a dvoch jazierkach vo dvore rodin-
ného domu, kde si ho môžete vlast-
noručne uloviť. Aj vy!  Str. 4

Spoločnosť Schüle Slovakia, s. r. o. 
chce pomôcť prepusteným zamest-
nancom firmy Svitstroj, a. s., ktorí 
sa ocitli v  neutešenej situácii po-
tom, čo im nevyplatili mzdu za dva 
mesiace a ponúka im perspektívnu 
prácu vo svojej firme.  Str. 4

Najlepších cyklistov na pretekoch 
Okolo Slovenska sme mohli vidieť aj 
pod Tatrami. Štart 2. etapy bol v Tel-
gárte a viedla cez mestá a obce v pod-
horí Vysokých Tatier.   Str. 11
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Štátna polícia

Sofistikovaná drogová 
trestná činnosť. Hlavným 
cieľom policajnej akcie krimi-
nálnej polície OR PZ v Sta-
rej Ľubovni, ktorú vykonali 
v uplynulých dňoch, bolo 
dolapenie páchateľov drogo-
vej trestnej činnosti. Pri akcii 
bolo zadržaných sedem osôb 
zo St. Ľubovne, štyri boli ob-
vinené z trestného činu ne-
dovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov 
alebo prekurzorov, ich drža-
nia a obchodovania s nimi. 
Dvom obvineným mužom 
vo veku 24 a 22 rokov hrozí 
v prípade preukázania viny 
trest odňatia slobody na 10 
až 15 rokov,  muži sú stíha-
ní väzobne. Ďalším dvom 
obvineným 20-ročnému mu-
žovi a 22-ročnej žene, ktorí 
sú stíhaní na slobode, hrozí 
trest odňatia slobody na 3 až 
10 rokov. Policajti vykonali 
domovú prehliadku v byte na 
Ul. za vodou v St. Ľubovni a 
ďalšie procesné úkony, pri 
ktorých našli a zaistili marihu-
anu, ktorej množstvo zodpo-
vedá dávkam veľkého rozsa-
hu. Zaujímavosťou  prípadu 
je sofistikovanosť páchateľov, 
ktorí drogy predávali v origi-
nálnych obaloch potravino-
vých produktov, ako sú pudin-
gy, smotana do kávy, instant-
né polievky a takto zabalená 
droga nevydáva špecifický 
zápach.   

Na nulovú toleranciu 
alkoholu „zabudli“. Počas 
dopravno-bezpečnostnej ak-
cie Tispol prvý júnový týždeň 
policajti na slovenských ces-
tách skontrolovali viac ako 16 
500 vodičov, cyklistov i chod-
cov. Napomenuli takmer 460 
účastníkov, odhalili viac ako 
7 100 priestupkov a 166 prí-
padov postúpili na doriešenie 
správnemu orgánu. Potvrdilo 
sa, že vodiči najčastejšie prek- 
račujú najvyššie povolené 
rýchlosti. V 194 prípadoch 
to bolo menej závažné a po-
licajti mohli priestupky vyba-
viť napomenutím. Vo viac 
ako 5 000 prípadoch uložili 
priestupcom pokuty a 40 prí-
padov postúpili na správne 
konanie. Na nulovú toleranciu 
alkoholu zabudlo 34 vodičov 
a 76 cyklistov. Jeden vodič 
jazdil pod vplyvom návykovej 
látky a ďalší traja a cyklista 
sa odmietli podrobiť dychovej 
skúške (považuje sa to, ako 
keby mali pozitívnu skúšku 
na alkohol). Cyklistom hrozí 
za alkohol v blokovom konaní 
pokuta do 650 eur a v správ-
nom konaní od 150 do 800 
eur. Bez viny neboli ani moto-
cyklisti, pokutu ich dostalo 35. 
Júlová dopravno-bezpečnost-
ná akcia organizácie Tispol 
bude zameraná na kontrolu 
dodržiavania predpisov vo-
dičmi nákladných vozidiel 
a autobusov.

Ušiel s retiazkou i náram-
kom. Krádež v zlatníctve v 
Poprade oznámila 34-ročná 
žena na polícii vo štvrtok. 
Muž si nechal pri skúšaní 
predavačkou zapnúť na krk 
retiazku s krížikom a na ruku 
náramok zo žltého kovu. 
Vzápätí z predajne predajne 
utiekol a odniesol si šperky v 
hodnote 1 650 €. Polícia žia- 
da svedkov, aby akékoľvek 
informácie, ktoré môžu viesť 
k objasneniu krádeže, ozná-
mili na ktoromkoľvek oddele-
ní, resp. na t. č. 158.  (pkr)

Vyšetrovateľ OR PZ v Poprade vzniesol 
obvinenie  53-ročnému vodičovi z preči-
nu všeobecného ohrozenia, za ktorý mu 
hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 ro-
kov. Takto skončilo vyšetrovanie tragickej 
dopravnej nehody z 31. januára t. r., keď 
na D1 pri Sp. Štvrtku havaroval medzi-
národný linkový autobus. Pri nehode 
40-ročná Češka a  64-ročná Ukrajinka 
utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom, 

ďalších osem osôb ťažké zranenia a naj-
menej 19 ľudí ľahké zranenia. V priebe-
hu vyšetrovania boli do konania pribratí 
znalci z odboru súdneho lekárstva, znalci 
z odboru zdravotníctva, ako aj  znalec 
z odboru cestnej. V záveroch znalecké-
ho posudku z  odboru cestnej dopravy 
bolo konštatované, že rýchlosť jazdy au-
tobusu v čase nehody bola 80 km/h a na 
tomto úseku bola zákonom stanovená 50 

km/h.  Z vyšetrovania zároveň vyplynu-
lo, že autobus bol v dobrom technickom 
stave a vplyv možnej technickej chyby na 
vozidle na vzniku dopravnej nehody je 
možné vylúčiť. Pri tejto nehode vznikli 
aj značné materiálne škody, poškodením 
autobusu viac ako 310 tisíc eur, oceľové-
ho portálu dopravného značenia s betó-
novou konštrukciou najmenej 16 tisíc eur 
a  poškodením železných zvodidiel 1 eur.

V prípade tragickej nehody autobusu je obvinený vodič

Utečenci, vitajte! Bratislavčania chcú s vami diskutovať...

Podpísali memorandum o spolupráci
V utorok minulého týžd-

ňa podpísali na Mestskom 
úrade v  Poprade zástupco-
via mesta, Univerzity Mate-
ja Bela a  troch regionálnych 
spoločností, Whirlpool Slo-
vakia spol. s r. o., Chemosvit, 
a.s., a Pasell Slovakia, s. r. o., 
memorandum o  spolupráci. 
Hlavným cieľom memoran-
dom deklarovanej spolupráce 
je vzájomná podpora pri roz-
voji vysokoškolského vzdelá-
vania v okrese Poprad v štu-
dijných odboroch priemysel-
né inžinierstvo a manažment. 

 „Tých výsledkov a  cieľov 
tohto memoranda je viac, ale 
tým hlavným je silná podpora 
v prospech akreditácie študij-
ného programu priemyselné 
inžinierstvo. Je veľké plus, keď 
počas povinných náležitostí pri 
procese akreditácie priložíte aj 
takéto memorandum, ktoré je 
váhou podpisov pomerne silné 
a deklaruje to, že jednoznač-
ne nejde o  tuctový študijný 
program, ale je tu reálna sna-
ha prepojiť teóriu s praxou tak, 
aby absolventi tohto študijné-
ho programu boli v budúcnosti 
žiadaní na trhu práce a mali 
stopercentnú uplatniteľnosť,“ 
informoval rektor Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Vladimír Hiadlovský.

Žiadosť o akreditáciu chce 
univerzita zaslať Minister-
stvu školstva, vedy, výskumu 
a  športu v priebehu najbliž-
ších mesiacov. Prví študenti 
by následne mohli v  tomto 
odbore študovať od školského 
roku 2016/2017. Každoročne 
by sa mal počet absolventov 
pohybovať do 50.   Mesto Po-

Pri podpise memoranda zľava Igor Wzoš, prvý viceprimátor Popradu, Vladimír Hiadlovský, 
rektor Univerzity Mateja Bela, Michal Major, riaditeľ  Whirlpool, Jaroslav Mervart, predse-
da predstavenstva Chemosvit a Salvatore Amitrano, technický riaditeľ Pasell Slovakia.

Havrany 
atrakciou 
Popradu

Často chodievam okolo 
parkov a vysokých stromov 
a fascinujú ma havrany. Keď 
si nevedia poradiť so škru-
pinou orieška, hodia ho na 
cestu a počkajú, kým ju auto 
kolesom rozlúskne. Preto mi 
pripadá až tragikomické, ako 
s nimi roky slovenské mestá 
bojujú. Pritom si problém s 
nimi spôsobil človek sám 
často devastačnými zmena-
mi prírodnej krajiny a preh- 
nanou túžbou po sterilnom 
prostredí v meste. Málokto 
však vie, aké špecifické úlo-
hy havrany v prostredí pl-
nia. Podľa ornitológov celý 
problém vznikol kvôli nepo-
chopeniu ekológie havranov 
a ich života v kolóniách, kto-
ré tvorí niekoľko párov, často 
desiatky až stovky hniezd. 
V šesťdesiatych a sedemde-
siatych rokoch ich poľnohos-
podári prenasledovali ako 
škodnú a tak sa presťaho-
vali do miest. Dnes chceme 
mať všade čistučko, no di-
voké skládky, špaky, psie 
exkrementy ani smrad z áut 
nám nevadia. Škriekajúci a 
kadiaci havran je však prob-
lém. Nevysvetlíte mu, že tu 
chceme len päť hniezd, vždy 
žije v komunite. V meste sa 
cíti bezpečne, má tu dosta-
tok potravy. Práve preto, že 
v Poprade začali havrany 
strieľať, celé roky ich plašia 
a zhadzujú im hniezda, nie-
ktoré pochopili, že pri želez-
ničnej stanici sú nechcené 
a odišli inam. V extraviláne 
vhodné vetrolamy nenašli, 
tak sa rozšírili po celom 
meste. Súčasné populácie 
mláďat tu vyrástli, no hoci sú 
veľmi inteligentné, už neve-
dia žiť inde. Dnes je už rieše-
nie podľa odborníkov veľmi 
komplikované a potrvá roky. 
Havranom vraj treba vyčleniť 
časť mesta, dve, tri lokality. 
Mimo tohto územia by sa 
mohli plašiť naďalej, samo-
zrejme v súlade so zákonom 
o ochrane prírody a krajiny, 
podľa ktorého je havran čier-
ny chránený živočích. Jed-
nou z možností je tzv. bio-
logická ochrana, ktorá slúži 
ako jeden z prirodzených 
prostriedkov, pomocou ktoré-
ho sa dajú eliminovať škody 
spôsobované premnoženými 
vtákmi ako sú holuby, škorce 
či spomínané havrany. Vyu-
žívajú sa pri nej prirodzené 
schopnosti dravých vtákov, 
ako vrcholových predátorov, 
na plašenie ostatných dru-
hov, ktoré majú zakódova-
ný rešpekt pred dravcami. 
Keď sa jeho silueta objaví 
na oblohe, ostatné vtáky 
sa snažia čo najskôr dostať 
preč z jeho blízkosti. Rie-
šením je aj osveta a práca 
s verejnou mienkou. Prečo 
neurobiť z havranov v pred-
staničnom parku atrakciu 
mesta a umiestniť informač-
né tabule s fotografiami, aby 
sa návštevníci alebo naprík- 
lad aj cestujúci v turistickom 
vláčiku dozvedeli, akým za-
ujímavým vtákom havran 
je? V Západnej Európe už 
havrany takmer vymreli a po-
menúvajú po nich ulice či ho-
tely. Máme tu teda niečo, čo 
by sme mohli svetu ukázať. 

Petra Vargová

„Refugees welcome!“ alebo 
„Utečenci, vitajte!“ hlásal vo 
štvrtok ráno niekoľkometro-
vý transparent s  preškrtnu-
tým hákovým krížom na bu-
dove Univerzity Komenského 
v Bratislave. Fotografie aj vy-
hlásenie ľudí, ktorí transpa-
rent na historickú budovu na-
inštalovali, zverejnila strán-
ka združenia Bratislava bez 
náckov. „Vzhľadom na obavy 
z rastúcej xenofóbie v spoloč-
nosti, aj v  súvislosti s  prip- 
ravovaným pochodom proti 
imigrantom, chceme symbolic-
ky vyjadriť solidaritu s ľuďmi, 
ktorých životy a dôstojnosť sú 
v ohrození. Myslíme si, že spo-
ločnosť potrebuje zmysluplnú 
diskusiu, v  ktorej rasizmus, 
xenofóbia a  neznášanlivosť 
nemajú miesto,“ cituje stránka 
aktivistov. 

Správa, ktorá sa objavila na 
aktuality.sk, určite u  viace-
rých vyvolala zmiešané poci-
ty. Hlavne u nás, na Spiši. Zra-
zu Bratislava bez náckov ho-
vorí o životoch a dôstojnosti 
ľudí, ktorí sú ohrození a volá 

po zmysluplnej diskusii. Páni 
z Bratislavy a  to vám celých 
25 rokov nechýbala zmyslu-
plná diskusia, keď už presne 
toľko rokov nedokážeme vy-
riešiť problém s dôstojnosťou 
našich Rómov? A  to vospo-
lok ide o Slovákov, z ktorých 
väčšina sa dodnes nedokázala 
integrovať do spoločnosti. 
O dôvodoch je hovoriť zby-
točné, tie asi poznajú všetci, 
ale aj tak sa tvárime, že je to 
problém neriešiteľný a preto 
ho radšej neriešime. Každé-
mu, kto otvorene kritizuje 
ich spôsob života jednoducho 
nadáme do rasistov a vec je 
vybavená. Nezaoberáme sa 
príčinou, ale dôsledkom.

A  tu zrazu, čuduj sa sve-
te, máme až dojemné oba-
vy o 800 utečencov z Afriky 
a  arabských štátov, ktorých 
tu väčšina nechce. Myslím, že 
Slováci sa neboja utečencov 
ani prisťahovalcov, ktorí sku-
točne ušli len preto, aby si za-
chránili holé životy vo vojne, 
ktorú v  ich štátoch rozpútal 
niekto úplne iný, ako Slová-

ci. Myslím, že Slováci sa viac 
boja toho, čo na vlastné oči 
vidia v západoeurópskych štá-
toch, kde sa prisťahovalci jed-
noducho nechcú integrovať. 
Naopak, presadzujú tam svo-
ju kultúru, svoje náboženst- 
vo a v súčasnosti sa už neští-
tia ani teroristických útokov, 
z ktorých majú strach všetci. 
Samozrejme, aj Slováci. A to 
je ten hlavný dôvod, z ktorého 
má strach väčšina. 

Keď do západoeuróp-
skych štátov prisťahovalci 
z bývalých kolónií postupne 
prichádzali, všetci sa tešili, 
pretože konečne mal kto ro-
biť „špinavú“, málo platenú 
prácu. A chovali sa k nim ako 
k  svojim otrokom. Pôvodní 
prisťahovalci z Turecka, arab-
ských a  afrických štátov sa 
ako-tak integrovali, dreli, aby 
mohli domov posielať nejaké 
peniažky, ale dnes sa už ich 
potomkovia  hlásia ku svojim 
koreňom, k svojim tradíciám 
a k svojmu náboženstvu. A to 
je hrozba, ktorú nemôže nikto 
podceňovať. 

Neobstojí ani argument, že 
západoeurópske štáty, rov-
nako ako Amerika, Kanada 
či Austrália, prijímali našich 
utečencov. Ale tých  prijí-
mali nielen z ekonomických 
dôvodov, ale najmä poli-
tických a  hlavne preto, aby 
mali argumenty a mohli do 
celého sveta vykrikovať, ako 
socializmus zlyháva po všet-
kých stránkach a koľko ľudí 
z  východného bloku uteká. 
Ale naši utečenci neboli ani 
z tých najchudobnejších, ani 
bez vzdelania a  nemali ani 
úplne inú kultúru. Nakoniec, 
aj Slovensko je dnes už iba 
kolóniou a ani samotní ute-
čenci nemajú záujem o kraji-
nu, kde je väčšina chudobná 
a kde si ani oni nenájdu sluš-
nú prácu, pretože ju nemajú 
ani Slováci. Takže, keď páni 
v  Bratislave majú z  čoho, 
nech si v  nových bytových 
domoch ubytujú rodiny ute-
čencov a aspoň polovicu Ró-
mov zo Spiša, ktorí sú tiež ľu-
dia a majú svoju dôstojnosť. 
 Ľ. Rešovská 

prad vníma podpis memo-
randa a  vytvorenie nového 
študijného odboru ako prvý 
krok na ceste k  zriadeniu 
samostatnej fakulty, čo by 
znamenalo nielen možnosť 
čerpať štrukturálne fondy na 
novú technológiu či vyba-
venie. „Ja osobne si od toho 
sľubujem aj to, že mladí ľudia 
nebudú odchádzať z mesta, os-
tanú tu a možno sem prídu aj 
ďalší a pomôžu tomuto mestu 
rásť,“ vysvetlil prvý vicepri-
mátor Igor Wzoš.

Podpis memoranda a  ná-
sledný vznik nového študij-
ného odboru, vychádzajúce-
ho z potrieb reálnych firiem 
pôsobiacich v regióne, by mal 
výrazným spôsobom zlepšiť 
situáciu s nedostatkom  kva-

lifikovaných a prakticky pri-
pravených študentov v regió-
ne. „Potrebujeme investovať 
nemalé prostriedky, finančné 
i časové na to, aby sme si ľudí 
vychovali a práve takýto študij-
ný odbor, možno aj samostatná 
fakulta, dáva možnosť na už-
šiu spoluprácu medzi podnik-
mi a vysokou školou. Väčšina 
absolventov, ktorí v súčasnos-
ti prichádzajú na pohovory, 
majú síce krásne diplomy, ktoré 
ešte nezapadli prachom, ale ne-
vedia nič. Väčšina z nich je sla-
bo jazykovo vybavená, technic-
ké myslenie a nové technológie 
sú niekde úplne mimo reality, 
málokto z nich bol na nejakom 
veľtrhu a nevedia, čo sa reálne 
v   podnikoch deje. Na druhej 
strane, ak im dáme možnosť 

participovať priamo na vývoji 
produktu, na optimalizácii vý-
robných procesov, tak vtedy sa 
dokážu rozvíjať, dokážu rásť 
a vtedy prinesú pridanú hod-
notu,“ vysvetlil Michal Major,  
jor, riaditeľ Whirlpool Slova-
kia spol. s r. o. 

 „Viem si predstaviť aj spo-
ločné projekty na riešenie 
niektorých výziev v oblasti 
vývoja, výskumu, produktivity 
práce a podobne. Navyše, v na-
šej skupine je intenzívna gene-
račná výmena, pomerne veľký 
počet pracovníkov, tzv. silné 
ročníky, budeme musieť vo 
veľmi krátkom čase nahradiť,“ 
zdôraznil potrebu mladých 
odborníkov Jaroslav Mervart 
zo spoločnosti Chemosvit vo 
Svite.  (mga) 
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Kvapka pre mesto

Sova putuje do Popradu 
a do Vyšných Hágov

Zvýšený počet úrazov Záchranári 
v akciiLekári oddelenia centrál-

neho príjmu Nemocnice Pop- 
rad zaznamenávajú v  pos- 
lednom mesiaci  prakticky 
každý deň zvýšený počet 
úrazov v porovnaní s pred-
chádzajúcim obdobím.  Ide 
predovšetkým o poranenia, 
súvisiace so športom, naj-
mä cyklistikou a in-line kor-
čuľovaním. Keďže zákon 
nasadil prilby na hlavy len 
cyklistom, ešte stále málo 
ochranných prostriedkov 
používajú korčuliari. Lekári 
ošetrili výrazne viac pora-
není hlavy, tiež zlomeniny 

kľúčnej kosti, zlomeniny zá-
pästia a členku. 

Najviac zranených a nás- 
ledne ošetrených pred-
stavovali deti a mladí ľudia 
do 40 rokov. Okrem víken-
dov sa najviac úrazov stáva 
v pracovné dni medzi 16. 
a 20. hodinou.

Lekári preto apelujú na 
športovcov, aby pri svo-
jich aktivitách nezabudli na 
ochranu hlavy i končatín. 
Nemenej dôležitým faktorom 
pri predchádzaní zranení je 
ohľaduplnosť voči ostatnej 
športujúcej verejnosti. 

Miestny spolok Slovenského Červeného Kríža vo Svite sa 
obracia na darcov, občanov a mládež v meste Svit a okolia 
s výzvou pre darovanie krvi v akcii  Kvapka pre mesto . Od-
ber sa uskutoční v piatok 19. júna od 9. do 12. h v budo-
ve Mestského úradu Svit (na prízemí v CVČ). Darcovia by 
v tento deň mali konzumovať len ľahké jedlá a nepiť alkohol. 
Krv je nenahraditeľný liek a dá sa získať len vďaka dobro-
voľným darcom. Je stále potrebná a nenahraditeľná, preto 
príďte podporiť túto akciu, pretože darcov a krvi nikdy nie 
je dosť.

K šľachetnému činu – darovaniu krvi vyzýva aj Ľubovnian-
ska nemocnica v Starej Ľubovni. Zapojte sa do Letnej kvap-
ky krvi v mesiacoch jún, júl a august, v stredu a piatok od 
7. do 9. h. Malou motiváciou pre darcov môže byť odmena 
nemocnice pre dvoch vyžrebovaných v rámci Letnej kvap-
ky krvi 2015, ktorí získajú týždenný pobyt v Bardejovských  
kúpeľoch.

Združenie cestovného ru-
chu Vysoké Tatry (ZCR VT) 
pripravilo na nadchádzajú-
ce prázdniny pre deti zaují-
mavé putovanie po 
miestach, ktoré sa 
určite oplatí navští-
viť. Okrem rodičov 
ich budú sprevádzať 
aj dve rozprávko-
vé postavičky, víla 
Lomnička Kvetinko-
vá, ktorá im preds- 
taví tatranskú flóru 
a  faunu a  prevedie 
ich mnohými zaují-
mavosťami. Druhým 
je Ochranko Tatranský, kto-
rý je strážcom hôr, dohliada 
na ochranu prírody, ale aj 
na deti, či sú vhodne obleče-

né, aby sa im na turistických 
chodníkoch nič nestalo a má 
pre nich množstvo cenných 
rád. „Obe bytosti približujú 

destináciu, vysvetľujú 
deťom, kto sa o  ňu 
stará, že sa nachádza 
v  národnom parku, 
ale aj koho je potreb-
né zavolať, ak sa im 
niečo na turistických 
chodníkoch prihodí. 
Je to taký mix rozp- 
rávok a  rozpráva-
ní,“ priblížila Lucia 
Dubielová, výkonná 
riaditeľka ZCR VT 

a vysvetlila dôvod, prečo sa 
pre takúto interaktívnu hru 
rozhodli: „Na jednej strane je 
to naša snaha rodičom uľahčiť 

turistiku s  deťmi. Vieme, že 
naše ratolesti často ohundrú, 
že sa im nechce chodiť, ne-
vládzu, alebo ich to nebaví. 
Druhým, dôleži-
tejším momentom 
je však fakt, že ta-
kýmto spôsobom sa 
snažíme vychovať 
si novú generáciu 
návštevníkov Vy-
sokých Tatier, ktorí 
sem budú radi cho-
diť, budú poznať 
prírodu a  budú to 
tu mať radi.“ 

Letná súťaž sa 
s  dvoma rozprávkovými 
postavičkami začne 1. júla 
a bude trvať do konca prázd-
nin. Tí, ktorí sa jej chcú zú-

častniť, môžu si vyzdvihnúť 
ilustrované brožúrky s rozp- 
rávaním bezplatne v Tatran-
ských informačných kance-

láriách v  Starom 
Smokovci a  Tat-
ranskej Lomnici. 
K brožúrke si budú 
môcť za symbolic-
kých päťdesiat cen-
tov zakúpiť Tatran-
ský pas, kde budú 
zbierať pečiatky. Po 
splnení minimálne 
piatich úloh získa-
jú magnetku alebo 
sladkú odmenu, 

ak sa im podarí splniť všet-
ky, môžu sa zapojiť do súťaže 
o rozprávkový pobyt vo Vy-
sokých Tatrách.  (ija)

Leto s Lomničkou Kvetinkovou a Ochrankom Tatranským

Rozhodne protestujeme proti poznámke na okraji a ozna-
čeniu, že my Slováci sme rasisti. Je to hrubá a neopodstatnená 
urážka. Veď už pomaly nie sme svojprávni v ničom. Slepo sa 
podvoľujeme všetkému, čo chce EÚ. To ste, pani redaktorka, 
pisateľka (pvč) poriadne prestrelili. To tak nenávidíte vlastný 
národ, pre koho potom píšete, pre rasistov? 

Celá popradská Matica s  rozhorčením čítala vaše mud-
rovanie okolo problematiky prisťahovalcov. Nakoniec, asi 
nepoznáte genézu nášho vysťahovalectva, tragické osudy 
státisícov  vysťahovalcov, obrovskú húževnatosť a schopnosť 
prispôsobiť sa pomerom v krajine, ktorá ich prijala. Zbieraj-
te vedomosti a skúsenosti a potom triafajte, ale do pravého. 
Je pomaly nepísaným zákonom našich printových médií 
a našich novinárov kopnúť si do vlastného národa, znevážiť, 
ponížiť alebo vysmiať a spochybniť všetko, čo je slovenské. 
Ľutujem, že ste tak učinili tentoraz aj vy. 

Za matičiarov 
Ľudmila Hrehorčáková, predsedníčka MO MS v Poprade 

V Múzeu Štátnych lesov 
TANAPu v Tatranskej Lom-
nici sa v stredu 10. júna 
po jednoročnej prestávke 
uskutočnila vedomostná 
súťaž žiakov základných 
škôl Putovná sova. V tomto 
roku boli jej témou netopie-
re Tatier. Žiaci od prvej po 
deviatu triedu základných 
škôl, od Oravy až po Červe-
ný Kláštor, súťažili v dvoch 
vekových kategóriách. Dre-
venú sošku Putovnej sovy 
v kategórii mladších žiakov 
si odniesli štvrtáci z Vyšných 
Hágov Ema Rusiňáková, 
Juraj Koteleš a Martin Fran-
čák, vedení učiteľkou Beá- 
tou Evansovou a lesným 
pedagógom Kamilom To-

majkom. V kategórii starších 
žiakov boli úspešní deviata-
ci zo Základnej školy Letná 
v Poprade. Súťažnú trojicu 
v zložení Romana Ručková, 
Lenka Kuzielová a Samuel 
Mikuláško k víťazstvu ich 
priviedla učiteľka Lucia Šive-
cová a lesný pedagóg Igor 
Stavný.

Vedomostnej súťaže Pu-
tovná sova sa tento rok zú-
častnilo päťdesiatštyri žia-
kov z trinástich základných 
škôl. Svojich zverencov na 
súťaž pripravili učitelia príro-
dopisu a lesní pedagógovia 
z radov zamestnancov Štát-
nych lesov TANAPu, ktoré 
sú zároveň organizátorom 
súťaže.  (red, sga, lbd)

Ohlasy: Nebojme sa prisťahovalcov, 
Podtatranský kuriér č. 24 zo dňa  10. júna

Nedeľňajšie túry so zrane-
nými nohami. Horskí zách- 
ranári z V. Tatier v nedeľu po-
poludní pomáhali pri Poprad-
skom plese turistke, ktorá si 
poranila nohu. 18–ročnú Slo-
vensku ošetrili a na terénnom 
vozidle  ju transportovali na 
Štrbské Pleso, kde mala za-
parkované vozidlo. Podvečer 
si pri schádzaní po turistic-
kom chodníku od Chaty pri 
Zelenom plese poranil koleno 
27-ročný slovenský turista. 
Záchranári HZS ho ošetrili 
a terénnym autom transporto-
vali na zastávku Kežmarská 
Biela voda, kde ho odovzdali 
privolanej posádke RZP.

Češka sa zranila v Kláš- 
tornej rokline. V Sloven-
skom raji privolali v nede-
ľu záchranárov na pomoc 
turistke českej národnosti. 
59-ročná žena si počas túry 
v Kláštornej rokline poranila 
koleno ľavej nohy a nebola 
schopná samostatne pok- 
račovať ďalej. Na pomoc 
jej odišli štyria profesionálni 
a dvaja dobrovoľní záchranári 
HZS, ktorí pacientke  po prí-
chode na miesto poskytli zák- 
ladné ošetrenie a fixáciu. Na 
nosidlách ju transportovali na 
Kláštorisko, odtiaľ terénnym 
vozidlom na Podlesok, kde ju 
prevzala posádka RZP. 

Horolezec vypadol zo 
steny. Po asi 200 m páde 
v piatok v západnej stene 
Rysov utrpel turista poľskej 
národnosti poranenia hlavy, 
kostrče, chrbtice a odreniny 
horných končatín. O súčin-
nosť záchranári požiadali 
posádku VZZS, ktorá z he-
liportu v Starom Smokovci 
vzala na palubu  záchranára 
HZS. Zranený muž bol v te-
réne lokalizovaný, ale pre zlé 
poveternostné podmienky sa 
k nemu nepodarilo dostať. 
Lekára z vrtuľníka vysadili 
pri Popradskom plese a pri 
ďalšom pokuse sa podarilo 
spustiť k zranenému horské-
ho záchranára. 34-ročný muž 
sa nachádzal na kamennej 
suti 100 m od úpätia ste-
ny.  Na mieste mu bolo pos- 
kytnuté základné ošetrenie 
a pomocou palubného navi-
jaka bol spoločne so záchra-
nárom HZS z miesta nehody 
transportovaný k Popradské-
mu plesu, kde čakal lekár. Po 
odbornom ošetrení lekárom 
bol naložený na palubu vrtuľ-
níka a dopravený do poprad-
skej nemocnice.  (pkr)

Tretí ročník Festivalu štu-
dentského remesla v Kežmar-
ku v piatok slávnostne otvoril 
prezident SR Andrej Kiska. 
Na nádvorí Kežmarského 
hradu sa prezentovali študen-
ti stredných škôl, najmä zo  
znevýhodneného prostredia. 
„Som rád, že prezident prišiel 
do Kežmarku, podporil toto 
podujatie a  oficiálne otvoril 
remeslá študentstva. Je pre 
nás potešením, že Kežmarok 
je známy a chodia k nám vý-
znamné osobnosti, s ktorými sa 
môžeme podeliť aj o to dobré, 
aj zlé. Títo mladí ľudia sa budú 
mať možnosť prezentovať aj 
v  rámci EĽRO,“ povedal Ján 
Ferenčák, primátor mesta. 

Zručné ruky študentov pod 
školským odborným vedením 
ukázali, že sa dokážu uplatniť 
na trhu práce v  profesiách, 
ktoré možno pre iných nie sú 
atraktívne, ale bez nich by sme 
si len ťažko vedeli predstaviť 
každodenný život. „Je to fas-
cinujúce, ak počúvame, že sa 
niektoré veci nedajú a nejdú. 
Tu na týchto mladých ľuďoch 
vidíme, že sa to dá a  ide to. 
Treba chcieť, treba mať orga-
nizátorov, ktorí sú oduševnení 
pre prácu s týmito ľuďmi a tre-
ba ich podporiť. Všetky deti sú 
len deti a majú chuť sa učiť. 
Všetky majú rovnaké predpok- 
lady, treba ich len podchytiť, 
aby potom, keď z nich vyrastú 
dospelí, mali prácu. Myslím si, 
že v tomto regióne je dôležité 
mať v  ruke remeslo a  prácu. 
Zručný veľmi nie som, ale ak 
by som sa na to dal, zrejme by 
to bolo niečo s drevom,“ pove-
dal Andrej Kiska, prezident 

SR. Na nádvorí hradu ukázali 
žiaci svoje zručnosti v odbo-
roch kováčstvo, drevorezbár-
stvo, korytárstvo, metlárstvo, 
šperkárstvo, plstenie, ale aj 
pernikári či odevní tvorcovia. 
„Našou snahou je búrať pred-
sudky medzi Rómami, Neró-
mami, staršími remeselníkmi  i 
mladšími. Hovorí sa, že žiaci, 
ktorí prídu do výrobného pro-
cesu, nevedia nadviazať na to 
čo, sa v škole naučili. Preto sa 
snažíme priviezť starších re-
meselníkov, aby ukázali niečo 
zo svojho kumštu mladým 
aspoň na pár dní. Pritom sme 
zistili už v prvých ročníkoch, 
že ak majú radi remeslo, pri 
práci nie je žiaden problém,“ 
povedala jedna z organizáto-
rov podujatia, riaditeľka Súk- 
romnej strednej odbornej 
školy Biela voda v Kežmarku 
Anna Jurgovianová. 

V Kežmarku žiaci ukázali, 
že sa práce neboja a vedia sa aj 
zabaviť. Na piatkovom podu-
jatí sa stretlo množstvo hostí, 
starostovia a  primátori kež-
marského regiónu, ako aj zá-
stupcovia mimovládnych 
organizácií. Počas festi-
valu sa konala odborná 
konferencia, na ktorej sa 
zástupcovia miest a obcí 
venovali téme povinného 
vzdelávania detí od 6 do 
18 rokov. Okrem toho sa 
v konferenčnej miestnos-
ti, v  podkroví Kežmar-
ského hradu, premietal 
film Cestou ven. Súčas-
ťou podujatia  bola vý-
stava fotografií a obrazov 
či ochutnávka jedál róm-
skej kuchyne a  výstava 

krojov. „Oslovilo ma hlavne to, 
že sú tu nadšenci, ktorí pracu-
jú s touto mládežou. Ukazujú, 
že nie je pravdou, že rómske 
deti nemôžu byť kvalifikované 
a som rád, že týchto nadšencov 
pribúda. Veľmi dôležité je uká-
zať pozitívne príklady a že sa 
s rómskou komunitou dá pra-
covať. Slovensku len prospeje, 
ak tieto deti budú kvalifikova-
né. Ak raz budú mať remes-
lo a  budú pracovať, nebudú 
súčasťou sociálneho systému. 
Slovensko si zaslúži, aby malo 
dostatok kvalifikovaných ľudí, 
pretože raz bude mať obrovský 
problém v dôchodkovom systé-
me. Vidím obrovský potenciál 
v  osadách a  v deťoch, ktoré 
v  nich vyrastajú. Budú môcť 
pracovať a zmierniť problém, 
ktorý nás čaká v dôchodkovom 
systéme. Na dôchodky nebude 
mať kto v budúcnosti pracovať, 
ak to nebudú rómske deti, tak 
to bude problém. Festivalov je 
veľa, ale tento je unikátny,“ po-
vedal Peter Pollák, splnomoc-
nenec vlády SR pre rómske 
komunity.  (pks)

Festival študentského remesla 
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Koncert ZUŠ Kežmarok
Pri príležitosti 10. výročia 

založenia Základnej umelec-
kej školy Petržalská sa dnes 
o 17. h koná v Mestskom kul-
túrnom stredisku v Kežmarku 
koncert.

Pietro Nobile
V Mestskom divadle v Le-

voči vystúpi dnes o 18. h 
s gitarovým koncertom v rám-
ci festivalu talianskej kultúry 
Viva Italia akustický gitarista 
Pietro Nobile. Vstupné 2 €.

Tanec ako hoby
13. ročník okresnej pre-

hliadky detského nefolklórne-
ho tanca Tanec ako hoby sa 
uskutoční v stredu 17. júna 
od 9.30 h v Dome kultúry 
v Starej Ľubovni.

Pozvánka do divadla
Spišské divadlo v Sp. No-

vej Vsi pozýva dnes, 17. jú- 
na o 19. h na predstavenie 
F. M. Dostojevského Biele 
noci (vstupné 2 €), v piatok 
19. júna o 19. h uvedie hru 
Z. Palárika Zmierenie alebo 
dobrodružstvo pri obžinkoch  
(4 €) a v nedeľu 21. júna o 16. h 
slovenskú ľudovú rozprávku 
Š. Kasardu Martinko Kin- 
kaš (2 €).

Letné trhy
Od včera až do štvrtka 18. jú- 

na trvajú Kežmarské letné 
predajné trhy v centre mesta 
Kežmarok s bohatou ponu-
kou tovaru a občerstvenia.

Taliansky kinofestival
V rámci festivalu Viva Ita-

lia sa v Tatranskej galérii 
v Poprade koná Taliansky 
kinofestival. Zajtra 18. júna 
o 19.30 h premietnu film Toto 
je moje miesto a v piatok 19. 
júna o 19. h Veľká nádhera. 
Vstupné 3 €.

Čítajme si
Celoslovenského podujatia 

Čítajme si sa vo štvrtok 18. 
júna zúčastnia aj knižnice 
z nášho regiónu. Od 9. do 15. h 
sa čitateľský maratón usku-
toční vo všetkých pobočkách 
a oddeleniach Podtatranskej 
knižnice Poprad a do 8. roč-
níka najpočetnejšieho čita-
teľského maratónu sa zapoja 
aj Levočská mestská a Ľu-
bovnianska knižnica.

Staň sa rytierom
V Stredovekom vojenskom 

tábore Marmon v Starej Ľu-
bovni deti a mládež môžu do 
19. júna navštíviť divadelno-
-náučné predstavenie Staň 
sa rytierom. Jeho súčasťou 
sú ukážky šermu, bojov, 
predstavenie výstroja a výz- 
broje vojaka. V program vys- 
túpi skupina historického šer-
mu Vikomt zo Sniny.

Na vlásku
V Mestskom kultúrnom 

stredisku v Kežmarku sa 
vo štvrtok 18. júna o 17. h 
uskutoční koncert tanečného 
odboru ZUŠ Petržalská Na 
vlásku.

Veselé harmoniky
V rámci Kultúrneho štvrtka 

18. júna o 15. h vystúpi v par-
ku na Nám. gen. Štefánika 
v Starej Ľubovni akordeóno-
vý súbor ZUŠ Jána Melkovi-
ča Veselé harmoniky.

Absolventský koncert
V kultúrnom dome Cultus 

v Ľubici sa v piatok 19. júna 
o 17. h uskutoční absolvent-
ský koncert ZUŠ Ľubica, 
spojený s výstavou prác ab-
solventov výtvarného odboru 
školského roka 2014/2015. 

Záverečná show 2015
Divadelná sála Domu kul-

túry v Poprade bude v piatok 
19. júna miestom Záverečnej 
show 2015. Od 18. h diváci 
uvidia tanečné štýly hip-hop, 
poppin, lockin, house dance, 
break cance a i. v podaní ta-
nečníkov klubu Fearles Pop- 
rad. Vstupné 4 a 2 €, pred-
predaj vstupeniek t. č. 0911 
808 559.

Pinocchio 
V rámci Popradského kul-

túrneho leta 2015 vystúpi 
v sobotu 20. júna o 10. h na 
Nám. sv. Egídia Divadlo zo 
šuflíka Žilina s bábkovo-
-činoherným predstavením 
Pinocchio.

Sestry
Ochotnícke divadlo RAJ zo 

Smižian pozýva na veselohru 
Sestry do Kultúrneho domu 
v Harichovciach v sobotu 20. 
júna o 19. h. Vstupné 1,50 €.

Modelársky deň
V športovej hale Aréna 

v Poprade sa v sobotu 20. jú- 
na od 9. h bude konať Pop- 
radský modelársky deň. 
Vstupné 2 € (deti do 120 cm 
zdarma).

Svätojánska noc
V Stredovekom vojenskom 

tábore Marmon v Starej Ľu-
bovni v rámci Svätojánskej 
noci v sobotu 20. júna o 19. h 
uvedie divadlo Drak z Prešo-
va predstavenie Jánošík na 
motívy hry Stanislava Štepku. 
Návštevníkov čakajú aj sväto-
jánske zvyky, tradície i sväto-
jánska vatra. Vstupné 3 €.

Deň rodiny
V Múzeu liptovskej dediny 

v Pribyline je v sobotu 20. jú- 
na program pod názvom Deň 
rodiny, ktorý pripomína tra-
dičné hodnoty a význam ro-
diny. Pripravené sú súťaže, 
koncertné vystúpenia i inte-
raktívne programy pre deti 
i dospelých.

Jánske blato
V Strážkach sa v sobotu 

20. júna uskutoční zaujíma-
vé podujatie Jánske blato. 
Organizátori sľubujú adre-
nalínový, zábavný, kultúrny 
a emotívne plnohodnotný 
deň. Registrovať sa možno 
na janskeblato.sk.

Stretnutie 
pod Troma korunami

V amfiteátri pod Troma ko-
runami v Červenom Klášto-
re sa v sobotu a nedeľu 20. 
a 21. júna uskutoční XXXIX. 
ročník Zamagurských folklór-
nych slávností 2015. Okrem 
bohatého kultúrneho progra-
mu je jeho súčasťou trh ľudo-
vých remesiel.

Festival múzeí
Zväz múzeí na Slovensku 

a Ľubovnianske múzeum 
– hrad v Starej Ľubovni uspo-
riadajú 22. a 23. júna Festival 
múzeí Slovenska 2015. 11. 
ročník podujatia v priesto-
roch Ľubovnianskeho hradu 
otvoria v pondelok 22. júna 
o 10.45 h v amfiteátri v skan-
zene. Od 11. h bude prezen-
tácia múzeí, popoludní od 
14.30 h sprievodný program. 
V hradnom areáli (3. nádvo-
rie) vystúpia Sokoliari sv. Ba-
vona, na prvom nádvorí bude 
prezentácia dobovej hudby 
Stromyrad a tradičných reme-
siel regiónu, pečenie a ochut-
návka lokší. V utorok sa 
účastníci festivalu zúčastnia 
prehliadok historických pa-
miatok St. Ľubovne a okolia.

Keď čerstvého pstruha, tak len z Kolačkova

„Keď sme tu prišli bývať, 
v tejto časti Kolačkova obecná 
voda  nebola. Na kopci sme 
našli jedno žriedlo a zistili sme, 
že vody tu je až veľa a urobili 
sme rybníček. A potom ma to 
začalo baviť. Začal som ko-
munikovať s  ministerstvom 
pôdohospodárstva a postupne 
sme celý areál dobudovali,“ 
spomínal Dušan Reľovský (na 
snímke v strede), zakladateľ 
rodinnej farmy so sústavou 
jazierok, prispôsobenej cho-
vu šľachtenej formy pstruha. 
Pstruh dúhový, ktorý chova-
jú na farme, bol vyšľachtený 
v Kanade a využíva sa na in-
tenzívny chov rýb, čo zna-
mená, že sa dá prikrmovať 
a  tak na rozdiel od pstruha 
potočného, rýchlejšie naberá 
na váhe a  veľkosti. Dnes sú 
na farme štyri chovné nádrže  
a dva jazierka vo dvore rodin-
ného domu, kde si môžete ryby 
uloviť. Aj vy! A bez nekoneč-
ného vyčkávania na brehu riek  
a potokov, dokonca  bez ry-
bárskeho lístka. 

A čo je na tejto farme zvlášt-
ne a jedinečné? 

Pstruháreň v Kolačkove má 
ako jedna z mála na Sloven-
sku povolenie na chov a spĺ-
ňa všetky prísne kritéria na 
predaj z dvora. Vďaka ústre-
tovosti majiteľa preto môžete 
prísť na farmu vtedy, keď to 
vyhovuje vám a  nachytať si 
pstruhov koľko potrebujete. 
Stačí  sa len ohlásiť telefonic-
ky, alebo jednoducho vojsť do 
dvora a okúsiť tak pocit, keď 
si vlastný obed alebo večeru 
nachytáte na udicu, požiča-
nú zadarmo a  čo najčerst- 
vejší úlovok –  biopstruha, 
chovaného v  čistučkej vode 
bez akéhokoľvek znečistenia,  
pripravíte. Ak si budete priať, 
vypitvajú vám ho priamo ma-
jitelia a doma, za pár minút, 
tak môžete ochutnať najčer-
stvejšie a najzdravšie mäsko, 
ktoré obsahuje omega 3 mast-
né kyseliny, znižuje choleste-
rol a  azda najviac prospieva 
ľudskému zdraviu. 

Jedinečná je táto farma 

aj preto, že pstruhy za va-
šej asistencie môžu chytať aj 
tie najmenšie deti, ktorým 
návštevou farmy pripravíte 
nezabudnuteľný zážitok. Výs- 
kanie tých najmenších,  keď 
chytia prvého pstruha, sa ne-
sie celým Kolačkovom. Radosť 
a šťastie detí, keď môžu rybku 
pohladiť a  dotýkať sa jej, sa 
natrvalo uchová nielen v ich 
spomienkach. Aj rodičia či 
starí rodičia sa „pojašenosťou“ 
malých rybárov veľmi rýchlo 
nakazia a spoločne tak prežijú 
nezabudnuteľné chvíľky.

Nachytať si pstruhy sám 
však nie je podmienkou. Stačí 
si telefonicky ryby objednať na 
určitú hodinu a Dušan Reľov-
ský, či jeho syn, vám ich pri-
pravia tak, aby boli čo najčer-
stvejšie. Neraz musíte chvíľku 
počkať, kým ich dopitvajú. 
Na farme si ale môžete kúpiť 
aj živé ryby, krmivo, mrazené 
ryby, majitelia sú ochotní pri 
objednávke určitého množ-
stva doviezť čerstvé ryby až 
ku klientovi. Problémom nie 

je ani kúpiť si násady pstruha 
dúhového.

A na čo nikdy nezabudnite, 
keď už pstruháreň v Kolačko-
ve navštívite - ochutnať úde-
né ryby. Sú fantastické a údia 
ich v  certifikovanej udiarni 
a  z  hygienických dôvodov 
len z vlastného chovu. Také-
to údené pstruhy, bez akých-
koľvek chemických prísad, 
si tiež môžete dopredu ob-
jednať. Môžeme ale potvrdiť, 
že takúto pochúťku sme ešte 
nejedli. Keď vás už nepriláka 
prekrásna príroda v  sever-
ných častiach Levočských vr-
chov, región Zamaguria, hrad 
Ľubovňa a  skanzen, blízky 
Nestville Park v Hniezdnom 
či termálne kúpalisko vo Vyš-
ných Ružbachoch, pre údené-
ho pstruha a  krásne zážitky 
priamo na farme, sa určite 
zastavia nielen gurmáni, ale 
všetci, ktorí majú radi dob-
ré jedlo. Viac informácii na 
www.pstruharen.sk, alebo na 
č. t. 0902 262 630, 052/43 631 
45.  (red)

Chce pomôcť aj prepusteným z firmy Svitstroj
Spoločnosť Schüle Slovakia prijíma zamestnancov 

V novembri minulého roku 
spoločnosť Schüle Slovakia, 
s. r. o. informovala poprads- 
kú verejnosť o výstavbe vý-
robnej haly, v ktorej mali byť 
po  jej ukončení v umiestne-
né najmodernejšie plnoauto-
matizované CNC obrábacie 
stroje. Zároveň spoločnosť 
prisľúbila vytvorenie pracov-
ných miest pre niekoľko de-
siatok vysokokvalifikovaných 
zamestnancov. Naplnenie 
tohto plánu predpokladalo 
zo strany Schüle Slovakia,  
s. r. o.  preinvestovanie cel-
kovo 4,5 milióna eur, pričom 
jeden milión eur mali preds- 
tavovať náklady na  výstavbu 
výrobnej haly a  ďalších 3,5 
milióna eur na zakúpenia pia-
tich obrábacích liniek.

Spoločnosť Schüle Slovakia, 
s. r. o. môže v  týchto dňoch 
s  potešením oznámiť, že sa 
ambiciózne plány zmenili 
na skutočnosť. V  súvislosti 
s blížiacim sa spustením pl-
nej prevádzky novej výrobnej 
haly plánuje prijať viac ako 
dvadsať zamestnancov.

Spoločnosť Schüle Slova-
kia, s. r. o. chce vzhľadom na 
aktuálnu situáciu v  poprad-
skom regióne hlavne pomôcť 
prepusteným zamestnancom 
firmy Svitstroj, a. s., ktorí sa 
ocitli v neutešenej situácii po- 
tom, čo im nevyplatili mzdu 
za dva mesiace a ponúka im 
perspektívnu prácu vo svojej 

firme. Zameranie firmy Svit-
stroj, a. s., na subdodávateľskú 
činnosť v oblasti strojárenskej 
a  zámočníckej výroby, ktorá 
je príbuznou výrobe v  našej 
spoločnosti, dáva predpok- 
lady pre uplatnenie viace-
rých bývalých pracovníkov 
firmy Svitstroj, a. s. v  našej 
spoločnosti. 

Čo ponúkame?
Spoločnosť Schüle Slovakia, 

s. r. o.  podniká v Poprade už 
šestnásty rok a okrem sta-
bility a dlhodobej pracovnej 
perspektívy, prináša zamest-
nancom aj bohatý sociálny 
program. Jednu z poskytova-
ných výhod využívajú zamest-
nanci každodenne ešte pred 
príchodom do  práce, kedy 
majú zabezpečenú bezplatnú 
dopravu až po bránu spoloč-
nosti. Každý výrobný  zamest-
nanec má nárok na kompletný 
pracovný odev vrátane obuvi, 
v priebehu pracovnej zmeny je 

zabezpečený bezplatný pitný 
režim. Pri zabezpečení  stra-
vovania zamestnancov si spo-
ločnosť  Schüle Slovakia, s. r. o. 
vybrala síce pre seba najnároč-
nejšiu cestu, no vďaka nej je 
pre pracovníkov zabezpečený 
maximálny komfort tým, že je 
im  v každej pracovnej zmene, 
vrátane nočnej, poskytovaná 

čerstvá varená  strava.  
V  mimopracovnom čase 

spoločnosť Schüle Slovakia, 
s. r. o. poskytuje všetkým za-
mestnancom,  ktorí majú záu- 
jem tráviť aktívne voľný čas 
bohatú možnosť športových 
aktivít – plávanie, cyklistiku, 
tenis a v zimných mesiacoch 
aj lyžovanie. Podobne každý 
zamestnanec má možnosť 
celoročne využívať firmou 
hradené relaxačné a liečebné 
masáže.

Spoločnosť pravidelne or-
ganizuje firemné posedenia 
a  stretnutia, na ktoré sa za-

mestnanci tešia už  dlho pred 
ich uskutočnením. Spoloč-
nosť Schüle Slovakia, s. r. o. 
si uvedomuje zodpovednosť 
nielen voči svojim zamestnan-
com, ale aj voči ich rodinám. 
V  priebehu roka organizuje 
viacero podujatí, špeciálne 
určených pre rodiny zamest-
nancom  - Family Day, teniso-
vý turnaj, rodinnú lyžovačka 
alebo Mikulášske posedenie.

Spoločnosť celoročne po-
núka svojim zamestnancom 
aj možnosť kultúrneho, spo-
ločenského a športového vy-
žitia sa, pravidelne im pos- 
kytuje lístky na koncerty, 
vystúpenia a permanentky 
na športové podujatia (u nás 
v  Poprade sa prirodzene 
najväčšej obľube teší hokej  
a futbal). Pamätá aj na dlho-
ročných zamestnancov, kto-
rých za odpracované roky 
a pri odchode do dôchodku 
odmeňuje vecnými darmi.

Čo treba urobiť, ak chcete 
u nás pracovať?

Spoločnosť Schüle Slo-
vakia, s. r. o sa obracia na 
všetkých záujemcov, ktorí 
majú ukončené stredné od-
borné vzdelanie technického 
smeru a  majú zodpovední 
prístup k práci, aby neváha-
li a kontaktovali personálne 
oddelenie spoločnosti na te-
lefónnom čísle  052/7864 100 
alebo na emailovej adrese 
schuele@schuele.sk.  (red)
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Dlhý, široký, bystrozraký
Divadlo z domčeka vystúpi 

v rámci rozprávkovej nedele 
21. júna o 15. h v Dome kul-
túry v St. Ľubovni s predsta-
vením Dlhý, široký, bystro-
zraký. Vstupné 2 €, rodinné 
vstupné 5 €.

Otvorenie 
kúpeľnej sezóny

Na otvorenie 420. kúpeľ-
nej sezóny pozývajú Kúpele 
Vyšné Ružbachy v nedeľu 
21. júna. Návštevníkov čaká 
zaujímavý program, plný his-
tórie, zábavy a kúpanie pre 
všetkých na letnom kúpalisku 
zadarmo.

Leto s Kométou
V rámci Leta s Kométou 

môžete absolvovať jazdu na 
historickej električke na trati 
Tatranských elektrických že-
lezníc aj v nedeľu 21. júna. 
Cena lístka pre dospelých 
3 €, deti od 6 do 15 rokov 
a seniori 1,50 €, deti do 6 ro-
kov zdarma. Cestovný poria-
dok je na www.tatranskako-
meta.sk.

Expozícia prírody Pienin
Správa Pieninského ná-

rodného parku pozýva do 
infocentra s expozíciou príro-
dy Pienin v Sp. Starej Vsi na 
Ul. SNP. V mesiacoch jún až 
september je otvorené v pon-
delok až piatok od 9. do 16. h, 
v sobotu a nedeľu od 10. do 
17. h. Vstup voľný.

Mlynček mel
Rozprávková nedeľa bude 

v OC MAX v Poprade aj 21. jú- 
na od 17. h. Deťom príde za-
hrať rozprávku Mlynček mel 
divadlo Cililing z Prešova.

Solo in concert M. Vargu
Koncert legendárneho 

skladateľa a hráča na kláve-
sové nástroje Mariána Vargu 
s názvom Solo in concert sa 
v rámci Dní Jána Melkovi-
ča uskutoční v Dome kultúry 
v Starej Ľubovni v utorok 23.  
júna o 19. h. Vstupné 9 €. 
Koncertovať bude Marián 
Varga i v Drevenom artiku-
lárnom kostole v Kežmar-
ku v stredu 24. júna od 18. h. 
Vstupné 10 € (členovia Kruhu 
priateľov hudby 8 €). Pred-
predaj lístkov: Mestské kultúr-
ne stredisko Kežmarok, onli-
ne na www.mskskezmarok.
sk a Kežmarská informačná 
agentúra. 

Pohľady na Taliansko
V Tatranskej galérii v Pop- 

rade je od včera otvorená vý-
stava Pohľady na Taliansko 
– krajina, história, práca, svet-
lo pod záštitou Talianskeho fo-
tografického archívu. Pozrieť 
si ju môžete do konca júna.

Výstava žiakov 
a absolventov ZUŠ

Do 23. júna je vo výstavnej 
sieni Múzea Kežmarok na 
Ul. MUDr. Alexandra výstava 
žiakov a absolventov výtvar-
ného odboru ZUŠ Petržalská. 
Otvorená je od 9. do 16. h, 
vstupné deti a dôchodcovia 
0,30 € a dospelí 0,60 €.

Svadobná fotografia
V OC MAX v Poprade je do 

28. júna výstava svadobnej 
fotografie Svadba v obrazoch 
v spolupráci so Asociáciou 
slovenských svadobných 
fotografov.

Aero-moto víkend
Letisko Poprad-Tatry oži-

je 20. a 21. júna tradičným 
podujatím. Aero-moto víkend 
s bohatým programom začne 
v sobotu o 10. h.

Kaštieľne hry
Kaštieľ Strážky ožije 26. 

– 28 júna opäť Kaštieľnymi 
hrami. Divadelný festival pre 
dospelých aj deti začne v pia-
tok o 20. h predstavením M. 
Jones: Kamene vo vreckách 
v podaní divadla Kotra zo 
Sp. Novej Vsi. Vstupné 4 €, 
v predpredaji 3 € (Kaštieľ 
Strážky, Informačné centrum 
Sp. Belá). V sobotu 27. jú- 
na o 20. h sa na festivale 
predstaví Štúdio L+S Bratis- 
lava s hrou M. Doleželovej 
a R. Vencla Ani za milión 
s Kamilou Magálovou a Ma-
riánom Geišbergom (5, resp. 
4 €). Nedeľa 28. júna bude 
v Kaštieli Strážky patriť de-
ťom. O 14.30 h bude sláv-
nostné otvorenie s rozpráv-
kovými bytosťami, o 14.45 h 
uvidia rozprávku Ako Ondro 
peklo prekabátil (mestské di-
vadlo Actores Rožňava), Far-
bičkovú princeznú (divadlo 
Žihadlo Malacky) a Z. Kol-
lárovej Janko Hraško a iné 
hraškoviny (Bábkové divadlo 
Košice). Park Kaštieľa Stráž-
ky bude plný rozprávkových 
bytostí, hádaniek a úloh. Ne-
budú chýbať poníky, atrakcie, 
nafukovacie skákadlo, tram-
polína a tvorivé dielne. Vstup-
né dospelí 2 €, žiaci, študenti 
a dôchodcovia 1 €, deti do 
6 rokov vstup voľný.

Najkrajšie kalendáre
V Ľubovnianskej knižnici 

v Starej Ľubovni je inštalova-
ná výstava Najkrajšie kalen-
dáre. Potrvá do 1. júla a vidieť 
ju môžete od 8. do 18. h.

Svadobná fotografia
V OC MAX v Poprade je do 

28. júna výstava svadobnej 
fotografie Svadba v obrazoch 
v spolupráci so Asociáciou 
slovenských svadobných 
fotografov. 

Dni mesta Svit
Dni mesta Svit potrvajú 26. - 

27. júna. V piatok o 17. h v DK 
slávnostne odovzdajú Ceny 
mesta a Ceny primátora, v 
programe bude účinkovať Iu-
venalis Kvartet s J. Dvorským 
a L. Knotekovou. Bohatý 
program pre deti a dospelých 
je naplánovaný v sobotu. Ve-
čer o 19. h na parkovisu pred 
AB Chemosvit sa uskutoční 
benefičný koncert (Sexit, Be-
áta Dubasová, Rakby). 

Konferencia o násilí
Bilančná záverečná konfe-

rencia v rámci programu do-
máce a rodovo podmienené 
násilie sa uskutoční 22. júna 
o 10. h vo veľkej zasadačke 
Mestského úradu v Poprade. 
Pripravila ju krízová poradňa 
pre ženy, ktoré zažívajú nási-
lie zo strany intímneho part-
nera, Progresfem.

EXIT 2015
V Mestskom divadle v Le-

voči sa 19. - 21. júna uskutoč-
ní celoštátna postupová sú-
ťaž a prehliadka amatérskeho 
divadla dospelých EXIT 2015. 
V piatok sú predstavenia 
o 16., 19. a 21. h, v sobotu 
o 13., 16. 19. h, o 22. h vys- 
túpi popradská Commedia so 
Zápisníkmi dôstojníka Červe-
nej armády a v nedeľu o 14. h.  
V sobotu o 9. h a v nedeľu 
o 9. a 15.30 h budú rozborové 
semináre, v sobotu o 16.30 h 
prednáška o dramaturgii a výs- 
ledky vyhlásia v nedeľu o 16. 
h. Prehliadky sa zúčastnia DS 
z Tisovca, Topoľčian, Bratis- 
lavy, Trnavy, Veľkého Krtíša, 
Bystričky a Popradu.

V Tatrách budú počítať kamzíkov
Koľko kamzíkov v Tat-

rách prežilo zimu a koľko 
kamzičích mláďat sa naro-
dilo tohtoročnú jar, budú 
v stredu 17. júna, zisťovať 
dobrovoľníci priamo v te-
réne. V takmer šesťdesia-
tich lokalitách Tatranského 
národného parku bude vo 
vysokohorskom pros t - 
redí viac ako osemdesiat 
pracovníkov Štátnych lesov 
TANAPu, členov Slovenské-
ho zväzu ochrancov prírody 
a krajiny a zamestnancov 
Mestských lesov Kežma-
rok. V liptovskej časti Tatier 
budú spočítavať kamzíky 
pracovníci Správy TANAPu, 
na poľskej strane Tatier pra-
covníci poľského Tatranské-

ho národného parku.
Jarné spočítanie kamzi-

čej zveri na území Tatran-
ského národného parku je 
organizované každoročne 
v rámci programu starost-
livosti o lesnú zver v TA-
NAPe. Záchrane kamzíka 
vrchovského tatranského, 
ako vzácnemu endemické-
mu poddruhu, žijúcemu na 
tomto území, venujú Štátne 
lesy TANAPu veľkú pozor-
nosť. „Na základe skúse-
ností z minulých rokov v nie-
ktorých častiach TANAPu  
vynášame počas zimných 
mesiacov vysušenú jarabinu 
a kamennú soľ do vysoko-
horských polôh v ochran-
ných obvodoch Podbanské, 

Štrbské Pleso, Vyš-
né Hágy, Tatranská 
Lomnica, Podspády  
a Tatranská Javorina.  
Ročne sa na tento účel 
nazbiera, vysuší a na 
prikrmovanie kamzíka 
spotrebuje okolo 300 q 
jarabiny vtáčej,“ poz- 
n a m e n a l  J o z e f 
Hybler, zoológ ŠL TA-
NAPu. Súčasťou sta-
rostlivosti o lesnú zver 
sú aj ochranné služby, zame-
rané na potláčanie negatív-
nych javov na živočíšstvo 
ako pytliactvo, pytliačiace 
psy a  mačky, ale aj vyrušo-
vanie zveri, či nepovolené 
aktivity v biotopoch kamzíka 
a svišťa. 

Vlani na jar bolo v Tatrách 
napočítaných 1 232 kamzí-
kov, z toho 844 v slovenskej 
časti, pričom mláďat kamzí-
ka tatranského vrchovského 
napočítali 185, v sloven-
ských Tatrách 106 a v poľ-
ských 79.  (lbd)

Snímka: Ján Slivinský
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Tatranský kuchár

Mesto Svit prijalo výzvu 
zapojiť sa do celonárodnej 
súťaže Do práce na bicykli 
v rámci projektu Nechajme 
auto doma – národná kampaň 
pre podporu environmentál-
nych druhov dopravy v na-
šich mestách, ktorej cieľom 
je ochrana životného prost- 
redia a zvyšovanie povedo-
mia obyvateľov a účastníkov 
cestnej premávky o výho-
dách a prínosoch využívania 
bicykla v každodennom živo-
te. Súťaž bola určená tímom 
zamestnancov z rovnakej fir-
my alebo inštitúcie, ktorí sa 
zaregistrovali a od 1. do 31. 
mája dochádzali do práce na 
bicykli a svoje najazdené ki-
lometre zapisovali do regist- 
račného systému. 

Tímy, registrované v meste 
Svit, najazdili v máji spolu 

takmer 9 a pol tisíc kilomet- 
rov a zaradili mesto na 9. 
priečku v konkurencii pods- 
tatne väčších miest. Po pre-
počte výsledkov podľa počtu 
obyvateľov však Svit získal 
v celonárodnom meradle prvé 
miesto. Slávnostné vyhlásenie 
lokálnych výsledkov a odo-
vzdávanie cien za umiestnenia 
v jednotlivých kategóriách sa 
uskutoční v rámci programu 
osláv Dni mesta Svit v sobotu 
27. júna na parkovisku pred 
Chemosvitom za účasti Ing. 
Andrei Štulajterovej, koordi-
nátorky projektu a národného 
cyklokoordinátora Ing. Petra 
Kľučku.

V kategórii najviac najaz-
dených km ako TÍM bol vo 
Svite najlepší Flexo Team 
(Rastislav Gajan, Martin 
Faix a Róbert Diabelko) 

Mesto Svit víťazom celoslovenskej súťaže

V stredu minulého týždňa 
si vo Vysokých Tatrách všet-
ci milovníci dobrého jedla 
a gastronómie prišli na svoje. 
V Starom Smokovci sa konal 
24. ročník jarnej gastronomic-
kej výstavy jedál, slávnostných 
tabúľ a cukrárenských výrob-
kov Tatranský kuchár 2015, 
ktorú pripravil Tatranský klub 
Slovenského zväzu kuchárov 
a cukrárov. 

Okrem slávnostných pokr-
mov, tabúľ a jedál sa na výs- 
tave prezentovali dodávatelia 
pre oblasti gastronómie a ho-
telierstva, od profesionálneho 
prístrojového vybavenia cez 
nábytok, potraviny, nápoje, až 
po obalové materiály. „Zau-
jímavé sú nové trendy v cuk-
rárenskej oblasti. Výstava je 
obohatením nielen pre školy, 
ktoré vychovávajú nových ku-
chárov, cukrárov a hotelový 
personál, ale na svoje si pri-
šla aj verejnosť, pretože mohli 
odpozorovať novinky, ktoré 
sa dajú použiť aj v domác-
nosti,“ povedal Milan Seleši, 
predseda Tatranského klubu 
kuchárov a cukrárov.   Do 

Tatier pricestovali vys- 
tavovatelia z celého Sloven-
ska. Gro celej výstavy tvorili 
nové trendy nielen v príprave 
cukrárenských výrobkov, ale 
i slávnostného prestierania či 
servírovania. Výstava bola ur-
čená pre odbornú, ale i širokú 
verejnosť. Novinkou tohto-
ročnej sezóny je tzv. nahá 
torta. Ide o tortu, ktorá  je bez 
poťahu. Nie je zdobená žiad-
nou poťahovou hmotou, čo-
koládou, polevou ani plnkou. 
„Už teraz ľutujem cukrárky 
a ženy, ktoré sa pustia do no-
vej torty, pretože vo finálnej 
fáze vidieť, každú chybičku či 
nezrovnalosť alebo nerovný 
rez, pretože pri poťahovaných 
tortách sa to všetko zakrylo 
a pri nových tortách sa všetko 
odkrýva,“ s úsmevom dodal 
Milan Seleši. 

„Zúčastňujeme sa so žiak-
mi takýchto výstav, pretože 
sa naučia nové trendy a žiaci 
naživo vidia aj ich prípravu,“ 
povedal Juraj Balombini zo 
Strednej hotelovej školy slu-
žieb a obchodu v Michalov-
ciach.     (pks)

Na snímke Milan Seleši a Juraj Balombini.

s 1 778,3 km. Druhé miesto 
patrilo Terichemu BOPP 
(Jozef Džurný, Filip Švarc, 
Mik. Pavličko a Peter Zelon-
ka) – 1 651 km a tretie tímu 
Alto (Alena Žufová, Ivan 
Zima, Ľudmila Nemcová 
a Maroš Pajer) – 1 558 km. 
Z jednotlivcov prešli na bi-
cykli najviac Rastislav Gajan 
( 1 195,5 km), Ivan Zima 
(770 km) a Peter Benko, 
EnergoBike Team (673 km). 
Najviac jázd na svojom konte 
má z tímov Terichem BOPP 
(175), EnergoBike Team 

(Ján Niedoba, 
Jozef Kováč, 
Adrián Znanec 
a Peter Benko 
– 128), Flexo 
Team (116) 
a z jednotliv-
cov Filip Švajc 

(48), Rastislav Gajan (46) 
a Jozef Džurný (45).

Mesto Svit všetkým cyklis-
tom ďakuje za ich obetavú 
účasť v súťaži, ktorou prispe-
li k získaniu prestížneho 
prvenstva v tomto zaujíma-
vom projekte a zároveň čias-
točne pomohli odbremeniť 
naše životné prostredie od 
nepriaznivých vplyvov auto-
mobilovej dopravy. Bližšie 
informácie o súťaži a výs- 
ledky nájdete na stránke 
www.dopracenabicykli.eu.  

Darina Štefaňáková

V  športcentre Zámoček 
v Matejovciach sa v sobotu 20. 
júna uskutočnia dva turnaje, 
volejbalový - Matejovská an-
tuka o pohár 1. viceprimátora 
mesta Poprad a bedmintonový 
O putovný pohár Klubu Mate-
jovčanov. Pod sieťou sa stretnú 
pozvané družstva volejbalu od 
8.30 h a na bedminton (od 11. 
h) sa môžu záujemcovia pri-
hlásiť ešte dnes na t. č. 0907  

257 713. Hlavnou kategóriou 
je súťaž v MIXe, ďalšie sú deti 
do 18 rokov, ženy, muži do 45 
a nad 45 rokov.

V  kultúrnom programe 
o  13. h  vystúpi Matejovská 
dychovka, od 14. h bude kon-
cert Gregora Hulína, po ňom 
kapely Head´n´Heel a  ve-
čer Reštart. Pre najmenších 
je pripravené nafukovacie 
skákadlo.

Matejovce ožijú športom a zábavou
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Minulý utorok zažili Ba-
tizovce milú slávnosť. Naj-
menšie detičky pripravili 
pre svojich rodičov, starých 
rodičov a súrodencov Aka-
démiu materskej školy. Pred 
plnou sálou v kultúrnom 
dome predviedli svadbu na 
dedine, kde hravou a vtipnou 
formou, s troškou nadsáz-
ky priblížili niektoré zvyky, 
spojené s touto udalosťou. 
Ako pripomenula Soňa Cha-
lasová, riaditeľka materskej 
škôlky, publikum v tejto pre-
zentácií nemalo hľadať žiad-
nu autentickosť, ale zábavu 
a pobavenie. 

„Akadémiu v materskej 
škôlke pripravujeme už 
niekoľko rokov. Táto tradícia 
vznikla ako poďakovanie zak- 
ladateľke materskej škôlky 
v Batizovciach Kataríne Ši-

korskej. Keďže je naša škôl-
ka zameraná na ľudové zvyky 
a tradície, tak sa aj akadémia 
nesie v tomto duchu,“ priblí-
žila nám vystúpenie detí S. 
Chalasová a dodala, že z 59 
detí v škôlke sa jej zúčastnilo 
50. „Máme tri triedy a všetky 
sa zapojili rovnako. Každý 
prispel svojou troškou k to-
muto krásnemu, veľkolepému 
dielu. Veľmi srdečne ďaku-
jeme našej koordinátorke 
regionálnej výchovy Olinke 
Pastrnákovej, ktorá nás za-
sobuje množstvom materiá-
lov, pomáha nám, navštevuje 
materskú školu a približuje 
deťom tieto zvyky a tradície. 
Napríklad, naše deti sa už 
naučili, ako sa „rajbalo“ na 
dedine, ako sa tkalo plátno, 
ako sa mútilo maslo, poznajú 
jednotlivé časti kroja a majú 

veľké skúsenosti s týmito 
zvykmi a tradíciami, ktoré už 
dobre poznajú“.

Čo by to však bola za 
svadba, bez svadobných ko-
láčov? Tie napiekli rodičia 
a bolo vidieť i cítiť, že aj oni 
sú nadšení touto myšlienkou 
a všemožne pomáhajú pri 
príprave i samotnom vystú-
pení detí. No nie iba učiteľky 
a rodičia pripravili toto milé 
podujatie. Do akadémie sú 
zapojení i starí rodičia, kul-
túrna komisia pri obecnom 
úrade a Miestna organizácia 
Matice slovenskej v Batizov-
ciach. „Detskou akadémiou 
ale žila celá dedina a veľmi 
sa mi páči, že už maličké 
detičky v škôlke spoznávajú 
tieto zvyky a tradície. Veríme, 
že aj týmto spôsobom budú 
mať k tomu vzťah a myslím 

si, že čím skôr sa s tým za-
čne, tým skôr sa im tradície 
našich predkov dostanú do 
srdiečka,“ dodala na záver 
riaditeľka.

Vari nemusíme ani pripo- 
mínať, že najmenších drob-
cov za ich výkony prítomní 
odmenili dlhotrvajúcim pot- 
leskom.  (red)

Pri Pamätníku usmrtených 
na hraniciach v rokoch 1948 
-1989 na starom cintoríne 
v Kežmarku sa v piatok 19. 
júna o 15. h uskutoční pietna 
spomienka. V období neslo-
body prišlo o život na čes-
koslovenských hraniciach 
viac ako 400 ľudí, občanov 
bývalého Československa, 
Nemecka, Rakúska a Poľska. 
Pri úteku za slobodou boli 7. 
júla 1980 usmrtení aj Ondrej 
Brejka a Milan Dlubač. Ich 
telesné pozostatky boli po 
24 rokoch prevezené z Ra-
kúska na Slovensko. Pietnu 
spomienku organizuje Sve-
tové združenie bývalých čsl. 
politických väzňov Poprad a 
účasť na nej prisľúbil aj pred-
seda správnej rady Ústavu 
pamäti národa.  

Pietna spomienka 
v Kežmarku

Dokončenie z 1. strany
V súčasnosti má podpísanú 

ročnú zmluvu a po prvotnej 
konzultácií už má vypraco-
vaný menný zoznam hráčok, 
ktoré budú  Slovensko rep- 
rezentovať. „Myslím si, že 
nové vedenie basketbalovej 
asociácie robí dobré kroky, 
aby sa basketbal posúval 
dopredu. Z môjho pohľadu 
je to iná koncepcia vedenia, 
ako pred rokom a pol. Mám 
pocit, že basketbal postupne 
napreduje. Talenty máme, ale 

Študenti OA Poprad v Taliansku
Prvý júnový týždeň sme sa v rámci študijného odboru 

cestovný ruch vybrali na dlho očakávanú prax do Talian-
ska. Sen sa stal skutočnosťou a s očakávaním sme nastúpili 
v nedeľu večer 
do  autobusu 
pred Obchod-
nou akadémiou 
v Poprade. Po 
dlhej noci nás 
okolo 7. h pri-
viezol do krás-
nej dovolenko-
vej destinácie 
Lido di Jesolo 
pri Jadranskom mori, kde sme relaxovali a čakali na presun 
loďou do Benátok. Mesto na vode, plné kanálov a uličiek 
nás upútalo svojou krásou. Na druhý deň ráno sme vstúpili 
na pôdu Svätopeterského námestia vo Vatikáne, architektú-
ra ktorého a pamiatky nám vyrazili dych. Po náročnom dni 
sme si oddýchli v ďalšej dovolenkovej destinácii, Lido di 
Ostia. Naše ubytovacieho zariadenie s názvom Fraterna do-
mus bolo kláštorným komplexom s nádhernými záhradami. 
Dostali sme prvú večeru, z ktorej sme viacerí ostali mierne 
prekvapení. Doniesli nám cestoviny, ktoré sme v nádeji, že 
je to jediný chod našej večere, s chuťou zjedli, no ako nám 
bolo neskôr vysvetlené, bola to talianska „polievka“ a ďalej 
sme pokračovali v jedení.

Ďalšie ráno sme nastúpili do metra, ktoré nás odviezlo 
do centra Ríma. Navštívili sme pamiatky Forum Romanum 
a Koloseum. Krásny antický Rím sa nám veľmi páčil. Po ra-
ňajkách na ďalší deň sme si zbalili kufre a presunuli sa do 
Florencie. Videli sme Katedrálu Santa Maria del Fiore, Ba-
ziliku Santa Croce a známu Michelangelovu sochu Dávida. 
K programu patrila aj ochutnávka najlepšej zmrzliny v Talian-
sku. Pekný deň bol zakončený v Bologni. Posledný deň sme 
mali na pláne celosvetovú výstavu EXPO 2015 v Miláne, kde 
sa prezentujú krajiny celého sveta. Presunuli sme sa na Ná-
mestie Piazza del Duomo, pozreli si Milánsky dom a prešli sa 
uličkou GalleriaVittorio Emanuele II. 

Cesta do Talianska nebola len obyčajným výletom, ale aj 
odbornou praxou, ktorú sme absolvovali ako žiačky cestov-
ného ruchu a na ktorú sme sa museli zodpovedne pripraviť 
referátmi o daných destináciách, mestách a pamiatkach v kra-
jine. Vyskúšali sme si v praxi, aké náročné je sprevádzať turis-
tov a vedieť ich zaujať svojím výkladom. Taliansko je krásna 
krajina s úžasnou prírodou a historickými pamiatkami. Sme 
vďační našej škole, že sme ju mohli navštíviť a v budúcnosti 
sa sem možno vrátime už ako sprievodcovia cestovného ru-
chu.  V. Šlosárová a V. Tamašiová, žiačky 2. E

Nezvyčajná svadba v Batizovciach

Ľuboslavom Kovalským
nedokážeme sa im efektívne 
venovať práve preto, lebo nie 
je dostatok financií a nemá-
me vytvorené podmienky,“ 
ukončil Ľuboslav Kovalský. 

V súčasnosti pôsobí, ako 
prezident basketbalového 
klubu a tréner basketbalistov 
v Kežmarku, je aj predsedom 
Mestského športového klu-
bu v Kežmarku. Počas svojej 
trénerskej kariéry vychoval 
množstvo dobrých hráčok, kto-
ré z extraligových klubov po-
stúpili do reprezentácie.  (pks)
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 ◆ Group leader elektro-
údržby. Tatravagónka, a.s., 
Poprad. Tel.: 0918 735 724.

 ◆ Zámočník. Tatralift, a. s., 
Poľná 4, 060 01 Kežmarok. 
Tel.: 052/787 76 22.

 ◆ Sekretárka. SNW s. r. o. 
- píla Podolínec, Tatranská 
25/555, 06503 Podolínec. 
Tel.: 0917 963 547.

 ◆ Predavačka. STAFF agen-
cy, s. r. o., Karpatská 15. Tel.: 
0948 950 910.

 ◆ Asistent riaditeľa/prekla-
dateľ – tlmočník. AWT, s. r. 
o., Jilemnického 402, 059 52 
Veľká Lomnica. Tel.: 052/788 
52 05, fax: 052/772 20 05.

 ◆ 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. Hotel 
Solisko, s.r.o. Tel.: 0908 984 
843.

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

 ◆ Čašník - s možnosťou po-
skytnutia ubytovania. Grand 
Hotel Kempinski High Tatras, 

ul. Kúpeľná 4043/6, Štrbské 
Pleso. Tel.: 052/32 62 300. 

 ◆ Traktorista. Poľnohos-
podárske družstvo podielni-
kov v Spišskej Teplici. Tel.: 
0917711538. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

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

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ Predám veľký zrekon-

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

 ◉ Predám rodinný dom 
v  Mengusovciach v  OV 
s  pekným výhľadom na 
Vysoké Tatry vo vynika-
júcom stave, bez ďalších 
investícií. Je vhodný na 
trvalé bývanie, ale aj na 
agroturistiku a rekreačné 
využitie. Možnosť od-
kúpenia vedľajšieho po-
zemku o výmere 1104 m2. 
Dom je postavený z teh-
loblokov, zateplený, po 
komplexnej rekonštruk-
cii v rokoch 2012 a 2013, 
centrálne vykurovanie 
plynom, ale aj alterna-
tívne drevom. V  jedálni 
a obývačke drevené par-
kety, kúpeľňa a kuchyňa 
keramická dlažba, spál-

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

SLUŽBY
 ◉ Doučujem opatrovateľky 

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

 ◉ NAVRHUJEM, RENO-
V U J E M ,  S TAV I A M 
KRBY, KACHĽOVÉ 
PECE, ZÁHRADNÉ 
KRBY, MICHAL, 0915 
826 525. 

 ◉ 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.

ňa a detská izba drevené 
parkety, druhá kúpeľňa 
keramická dlažba. Ná-
klady na bývanie 140 
€ nesačne + spotreba cca 
20m3 dreva. Cena doho-
dou. T.č.: 0908 327 288. 

 ◉ Predám záhradu s muro-
vanou chatkou v  lukra-
tívnej obci Gánovce, treba 
vidieť. Cena dhodou. Tel. 
kontakt: 0911 444 645. 

Už päťdesiatykrát mesto 
Kežmarok privítalo účastní-
kov Literárneho Kežmarku. 
Súťažiaci z celého Slovenska 
zasielali svoje literárne práce 
a  vo štvrtok sa účastníci na 
slávnostnom vyhodnotení 
dozvedeli mená víťazov jubi-
lejného ročníka. Tohtoročné 
podujatie bolo venované 200. 
výročiu narodenia Ľudovíta 
Štúra, štúrovcom a Kežmar-
ku. Vo štvrtok účastníkov 
podujatia a  víťazov prijal 
v priestoroch historickej rad-
nice v  Kežmarku primátor 
mesta Ján Ferenčák. 

„Kežmarok je úzko spätý 
s  našou literárnou súťažou, 
ktorá mesto aj vďaka nej pre-
slávila po celom Slovensku. 
Kežmarské lýceum bolo po 
stáročia povestné svojou ná-
rodnosťou i náboženskou tole-
ranciou, hoci bolo evanjelické, 
študovali  tu aj katolíci, pra-
voslávni, kalvíni, židia, ba aj 
mohamedáni a všetci sa nav- 
zájom znášali. Boli by sme 
radi, keby hrdosť na svoju dáv-
nu minulosť získala aj mladá 
a najmladšia generácia, ktorá 
sem prichádza na Literárny 
Kežmarok,“ uviedol primátor 
mesta Ján Ferenčák. Po sláv-
nostnom prijatí nasledovalo 
otvorenie podujatia s kultúr-
nym programom pred budo-
vou starobylého lýcea. Večer 
nasledoval galaprogram, kto-
rý otvorila premiéra filmové-
ho dokumentu k 50. výročiu 
scenáristu a režiséra Daniela 
Dluhého. Počas slávnostného 
večera nasledovalo oceňo-
vanie dlhoročných organi-
zátorov, spolupracovníkov 
a zakladateľov LK. Večer vy-
vrcholil pásmom slovenskej 

národnej hudby a umelecké-
ho slova Vzlietli orli vysoko 
pri príležitosti 200. výročia 
narodenia Ľ. Štúra. 

Do 50. ročníka sa v kategó-
rií študentov stredných škôl 
zapojilo 469 autorov s  928 
prácami, z toho 556 prác bolo 
od 329 žiakov základných škôl 
a 367 prác od 135 študentov 
stredných škôl. „Oproti vla-
ňajšku to bol výrazný nárast 
a počet prác potvrdil, že zo stra-
ny mladých literárnych tvorcov 
záujem o Literárny Kežmarok 
pretrváva,“ vyzdvihla Barbora 
Kaprálová, spoluorganizátor-
ka a  riaditeľka mestského kul-
túrneho strediska. V kategórii 
próza posudzovala porota 94 
prác od 57 autorov, v poézii 
hodnotila 273 prác od 78 au-
torov a v kategórií slovenských 
študentov, žijúcich v zahraničí 
sa tohto roku zúčastnilo 5 sú-
ťažiacich s  piatimi prácami. 
Medzi ocenenými sa z nášho 
regiónu najlepšie umiestni-
la v II. kategórii – starší žia-
ci (6. -  9. ročník ZŚ, príma 
–  kvarta 8-ročné gymnáziá) 
Kežmarčanka Adela Kučkov-
ská (9. ročník), ktorej patrilo 
3. miesto za báseň Obdobie 
po lete a  Čestné uznanie si 
odniesla 15-ročná Dominika 
Ondo-Eštoková zo ZŠ Nižná 
brána z Kežmarku. 

Do života bola uvedená 
aj kniha, ktorá zachytáva 50 
rokov organizovania Literár-
neho Kežmarku. „Prípravu 
50. ročníka som brala ako 
veľký záväzok voči tomu, že 
50 rokov tu ľudia niečo tvori-
li a považujem za česť vzdať 
aj tým, ktorí už nie sú medzi 
nami, hold ich práci, snaženiu 
a úsiliu. Verím, že Literárny 

Literárny Kežmarok - V službe ducha a národa

Kežmarok bude pokračovať 
a podujatie sa dožije aj stovky. 
Teší ma, že počet prác a počet 
mladých autorov má zvyšu-
júcu tendenciu v  porovnaní 
s  predchádzajúcimi rokmi. 
Bolo obdobie, kedy bolo auto-
rov a aj ich prác málo. Mladí 
ľudia prejavujú záujem o lite-
ratúru a písané slovo, čo má 
zrejme na svedomí aj záujem 
pedagógov, ktorí sa žiakom ve-
nujú. Veľmi si to vážime, lebo 
je to práca navyše,“ zhodnoti-
la Barbora Kaprálová.   

V službe ducha a národa
Literárny Kežmarok v pia-

tok pokračoval vernisážou 
výstavy Slovenskej národnej 
knižnice pri príležitosti 200. 
výročia narodenia Ľ. Štúra. 
Vo výstavnej sieni Barón-
ka slávnostne sprístupnili 
v predpremiére výstavu o ži-
vote a  diele nášho najväč-
šieho národovca, doplnenú 
o výstavný projekt z exponá-
tov Múzea v Kežmarku, ktorý 
zachytáva prierez organizo-
vania Literárneho Kežmarku 
počas 50 rokov. „Len ten ná-
rod, ktorý pozná svoju minu-
losť, môže tvoriť svoju budúc-
nosť. Je mi cťou, vidieť medzi 

prvými túto unikátnu výstavu 
a privítať ju v našom meste. 
Toto podujatie sa neodmys-
liteľne spája s naším mestom 
a aj vďaka nemu sa šíri dobré 
meno o  Kežmarku po celom 
Slovensku, aj v  zahraničí,“ 
uviedol na vernisáži primá-
tor Ján Ferenčák. Na výstave 
sú prezentované unikátne 
rukopisy, ktoré zachytávajú 
nielen súkromný život, ale 
i prácu, tvorbu a dielo Ľudo-
víta Štúra. Sprostredkovala ju 
Slovenská národná knižnica 
v Martine. Riaditeľka múzea 
v Kežmarku Erika Cintulová 
prezentovala 50-ročnú his-
tóriu Literárneho Kežmarku 
a vyzdvihla nielen osobnosti, 
ale i  víťazov za polstoročie. 
„Výstava nie je veľká, preds- 
tavuje hlavné etapy práce a ži-
vota nášho národovca. Pre 
Štúrovu orientáciu a rozhľad 
zohral Kežmarok veľkú úlohu. 
Výstava bude mať premiéru 
až na jeseň a je nám cťou, že 
sme ju mohli v predpremiére 
mestu Kežmarok poskytnúť,“ 
povedal Doc. PhDr. Augustín 
Maťovčík, DrSc, riaditeľ Ná-
rodného biografického ústa-
vu v Martine.  (pks) 

n  pozemok parcelné číslo 10110 o celkovej výmere 200 m2 

 – druh pozemku „ostatné plochy“
n	pozemok parcelné číslo 10119 o celkovej výmere 201 m2 

 – druh pozemku „ostatné plochy“
n	pozemok parcelné číslo 10120 o celkovej výmere 201 m2 
 – druh pozemku „ostatné plochy“
n pozemok parcelné číslo 10121 o celkovej výmere 201 m2 

 – druh pozemku „ostatné plochy“
n pozemok parcelné číslo 10122 o celkovej výmere 201 m2 
 – druh pozemku „ostatné plochy“
n pozemok parcelné číslo 10123 o celkovej výmere 202 m2 
 – druh pozemku „ostatné plochy“

Bližšie informácie ako aj súťažné podmienky si môžu uchá-
dzači stiahnuť na www.obecbatizovce.sk, alebo vyzdvihnúť 
na Obecnom úrade v Batizovciach počas úradných hodín.
Lehota na doručenie ponúk končí dňa 6. 7. 2015 o 12. hod.

Obec Batizovce
V  zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpi-
sov, zverejňuje zámer – prevod  nehnuteľ-

ného majetku  obchodnou verejnou súťažou v katastrál-
nom území obce Batizovce

minimálna výška nájmu bola 
OcZ Batizovce stanovená na 16,59 € / m2

Výroba našich ovocných šťiav začína v sadoch, kde sa zbie-
rajú dokonale vyzreté kvalitné plody. Pozbierané ovocie sa 
triedi, dôkladne umyje, rozomelie a veľmi šetrene vylisuje. 

Do našej šťavy nie je pridávaný cukor 
ani žiadne iné prísady. Ovocná šťava je 
šetrne zahriata na čo možno najkratší čas 
a následne aj rýchlo schladená. Takto sa 

v 100 % ovocnej šťave zachová maximum vitamínov, výbor-
ná chuť a príjemná farba. Jablkové šťavy robíme v kombinácií 
s mrkvou, čiernou ríbezľou, višňou. 

Príďte ochutnať kvalitu našich štiav 19. júna 2015 do 
vestibulu Mestského úradu oproti zasadačkám v Poprade 
v čase od 10. hod do 13. hod. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Prezentácia kvalitných 
slovenských ovocných štiav

Dokončenie z 1. strany
„V  prvom rade chcem za 

nadštandardnú pomoc pri 
príprave festivalu poďakovať 
novému vedeniu mesta Pop- 
rad i  všetkým sponzorom 
a  partnerom. Do príprav 4. 
ročníka festivalu sa zapojili 
aj mestá Levoča, Kežmarok, 
Vysoké Tatry, obce Tvarož-
ná, Vernár a  Liptovská Tep-
lička. Aj vďaka nim sa nám 
tohto roku podarilo pozvať 
viac hostí, pripraviť pestrej-
ší program a  zdvojnásobiť 

Dokončenie z 1. strany
Po skoro trojhodinovej šou 

bolo známe, ktorá kráska sa 
stala novom MISS Spiša 2015. 
Korunka ostala v Spišskej 
Novej Vsi zásluhou 18-ročnej 
Tatiany Bazárovej, študentky 
obchodnej akadémie, kto-
rá bola z víťazstva nadšená 
a dodávame, že oprávnene. 
Prvou vicemiss Spiša sa stala 
20-ročná Gabriela Zeman-
číková z Ružomberka, ktorú 
spája s našim regiónom štú-
dium na Strednej pedagogic-
kej škole v Levoči, na ktorej 
úspešne zmaturovala. Dru-
hou vicemiss bola zvolená iba 
17-ročná Alžbeta Lorencová 

z Hrabušíc. MISS Sympatia 
sa stala kráska spod Tatier, 
18-ročná študentka Hote-
lovej akadémie v Kežmarku 
Denisa Rožárová. Na koru-
novácii novej MISS Spiša 
chýbala minuloročná víťazka 
Nicol Naelová, ktorá sa tohto 
roku prebojovala do finále 
MISS Slovenska 2015, ktorá 
si užíva hlavnú cenu, dovo-
lenku v Dominikánskej re-
publike. Novú kráľovnú krásy 
Spiša to tiež čaká ako hlavná 
cena – dovolenka v budúcom 
roku v krajine neobmedze-
ných možností, v Spojených 
štátoch amerických. 
Text a snímka: Jozef Mašlej

Krásna Miss Spiša bude ekonómkou

výstavnú plochu,“ uviedol 
podpredseda OZ Pre mesto 
a hlavný organizátor festivalu 
Fabio Bortolini. Festivalový 
program podľa neho obo-
hatili aj paralelné podujatia, 
Popradský modelársky deň, 
tenisový turnaj Poprad -Tat-
ry Challanger Tour a Letecké 
dni, ktoré sú veľkou pridanou 
hodnotou pre celé mesto. 
„Máme jedinečnú príležitosť 
pritiahnuť Slovákov i turistov 
do Popradu a okolitého regió-
nu na viacdňovú návštevu, 
aby si okrem nášho festivalu 
a  sprievodných podujatí vy-
chutnali aj prírodu okolitých 
národných parkov, liečivú silu 
našich termálnych prameňov 
a historické skvosty, ktoré sa 
na Spiši skrývajú v  takmer 
každej malej dedinke.“ 

Petra Vargová
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12:00  Noviny o 12:00
12:30  Kosti
13:30  Knight Rider
14:25  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:25  Nákupné maniačky
16:40  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:30  Najlepšie slovenské 
 torty
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Narnia: Dobrodružstvá 
 lode Ranný pútnik
23:05  Úplná šupa
00:55  Vidiecka farma
02:45  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
03:25  Súdna sieň

04:25  Dámsky klub
05:55  Lesy Slovenska - 
 Lesnícka dolina 
 Čierny Váh
06:10  Správy RTVS
07:00  Góly - body - sekundy
07:15  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Blanche
07:40  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
08:10  Veselá farma
08:20  Veselá farma
08:25  Ako si vycvičiť drakov 2
08:50  Fidlibumove rozprávky
09:20  Trpaslíci
09:50  Daj si čas
10:20  Muž s poslaním
11:05  On air
11:35  Moje dcéry
13:20  Odvážny Severino
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: 
 Talkshow Petra Marcina
22:30  Odvážny Severino
23:50  Elisa z Rivombrosy
01:20  Moje dcéry
03:00  Elisa z Rivombros

07:15  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:25  Správy - Hírek
07:30  Správy RTVS z regiónov
07:45  Test magazín
08:00  Živá panoráma
08:35  Televíkend
09:00  Pôvod jablka
09:55  Tempo
10:10  Cesta
10:45  GENERÁCIA - zlaté 
 roky života
11:10  Generácia Zem
12:05  5 minút po dvanástej
13:05  Super-život
14:05  Kapura
14:50  Farmárska revue
15:15  Celý svet nad hlavou
18:15  Finále MS do 20 rokov
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávky na dobrú 
 noc
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka

05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Zmena chutí s Anetou 
 a Janicou
09:00  Búrlivé víno
10:25  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 VII
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  Dáma v závoji
23:00  Sherlock a Watsonová
00:00  Myšlienky vraha
00:55  Kobra 11
01:55  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

04:05  DIVOKÉ KONE
05:00  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  DIVOKÉ KONE
11:00  Sladký život
12:00  Noviny o 12:00
12:30  Kosti
13:25  Knight Rider
14:25  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
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  Panelák
21:35  Panelák
22:45  Kosti
23:40  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:40  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:40  Homeland - Zradca
02:40  Krimi
03:05  Sladký život
03:40  Panelák

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS
05:55  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  Postav dom, 
 zasaď strom
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS
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  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  Ali
22:50  Bez hraníc
00:25  Policajné oddelenie
01:15  Bez hraníc
02:00  Bez hraníc
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  Trpaslíci
09:10  Šport, mafia a korupcia
10:00  Koniari sveta
10:30  Rusínsky magazín
10:55  Fokus zdravie
11:40  Ambulancia
12:10  Živá panoráma
12:40  ArtSpektrum
12:50  A pri tom speve
13:30  Večera s Havranom
14:45  Vat
15:10  Portréty vedcov: prof. 
 Ing. Pavel Fellner, DrSc.
15:25  Kvarteto
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
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:45  Správy v slovenskom   
 posunkovom jazyku
19:50  Osudy - 70. výročie 
 konca II. svetovej vojny
20:00  Taktici, večne živí
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Súrodenci
22:05  Biela garda
22:50  Polícia
23:05  Profesionál

04:00  Monk
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Štvrtok
18. 6. 2015

17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Lilly Schönauerová: 
 Deň, ako stvorený 
 na lásku
21:50  Reportéri
22:15  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:00  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:45  Policajné oddelenie
00:35  Lilly Schönauerová: 
 Deň, ako stvorený 
 na lásku
02:05  Dámsky klub
03:35  Križovatky medicíny

07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Neposedko a jeho 
 svetoví kamaráti
08:35  Pre materské školy
09:00  Trpaslíci
09:10  Odkrývanie minulosti
09:35  Maďarský magazín
10:05  Fokus spotrebiteľ
10:50  Noc na Švédskom vale
11:20  Nestarnúce melódie
11:55  Živá panoráma
12:20  Biela garda
13:20  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
13:45  Polícia
14:00  Rómsky magazín
14:30  Fokus právo
15:15  Smrť sa volá Engelchen
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:40  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
17:55  Svet zvierat III
18:25  Halali
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá Bolka 
 a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:55  Osudy - 70. výročie 
 konca II. svetovej vojny
20:10  Veľký, väčší, najväčší
21:00  Správy a komentáre
21:25  Góly - body - sekundy
21:35  Família
22:05  Nebeští jezdci
23:35  Noc na Švédskom vale
00:15  Ambulancia
00:40  Správy RTVS
01:25  ArtSpektrum

04:00  Monk
05:05  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
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
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

04:25  Panelák
05:10  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
08:40  Súdna sieň
09:50  Panelák
10:55  Panelák
12:00  Noviny o 12:00
12:30  Kosti
13:25  Knight Rider
14:25  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
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  KOLABS
22:25  Sladký život
23:20  Kosti
00:20  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
01:20  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
02:15  Homeland - Zradca
03:15  Krimi
03:35  Sladký život

04:20  Slovensko v obrazoch
04:40  Správy RTVS
05:30  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
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  Obeť
00:15  Policajné oddelenie
01:10  Nikto nie je dokonalý
02:20  Obeť

06:25  Polícia

Piatok
19. 6. 2015

06:40  Profesionál
07:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:05  Správy - Hírek
07:15  Správy RTVS z regiónov
07:30  Správy a komentáre
08:00  Živá panoráma
08:30  Neposedko 
 a jeho svetoví kamaráti
08:35  Pre materské školy - 
 Nové Pištáčikove 
 dobrodružstvá
09:05  Trpaslíci
09:10  Veľký, väčší, najväčší
09:55  Svet zvierat III
10:25  Rómsky magazín
10:55  Fokus právo
11:40  Televízny klub 
 nepočujúcich
12:10  Živá panoráma
12:40  Muziky z Podpoľania
13:00  Malý somár 
 na dne duše
14:05  Dušičky seniorov
15:40  Súrodenci
16:10  Tvárou v tvár
16:45  Fokus rodina
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:40  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
17:55  Národnostné správy
18:05  Televíkend
18:30  Zákulisie slovenčiny
18:45  Večerníček
18:50  Malý medvedík
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:50  Osudy - 70.výročie 
 konca II. svetovej vojny
20:00  Eurovízna súťaž mla-
 dých tanečníkov 2015
21:30  Umenie
22:00  Kinorama
22:30  Sprisahanie
00:25  BJD 2014
01:30  Správy RTVS
02:20  ArtSpektrum

04:00  Monk
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:05  Kobra 11
12:05  NCIS
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
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  Parker
23:00  Maximálne riziko
01:10  Šiesty zmysel
02:05  Bostonské vraždy
02:45  Pán a pani Smithovci
03:25  Žalobca a obhajca

04:15  DIVOKÉ KONE
05:10  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
08:35  Súdna sieň
09:40  DIVOKÉ KONE
11:00  Sladký život

Sobota
20. 6. 2015
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19:10  Flipper a Lopaka
19:30  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
19:50  Osudy - 70. výročie 
 konca II. svetovej vojny
20:00  1939/1940 - Vojna 
 objektívom 
 spravodajcov
20:55  History
21:05  Anjeli strážni
21:35  Art Film
21:40  Zvláštna liečba
23:10  Kinorama
23:40  Československý 
 filmový týždenník
23:55  Generácia Zem
00:45  Super-život
01:35  Správy RTVS
02:20  ArtSpektrum

04:05  Monk
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:00  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy
07:25  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
07:50  Tom a Jerry
07:55  Malí géniovia
10:00  Krok za krokom
10:25  Krok za krokom
10:55  Prvý alebo druhý
13:30  Let‘s Dance 3
15:35  Zita na krku
17:00  Sekerovci
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Unesená
22:30  Zabijaci
01:20  Unesená
03:00  Zabijaci

04:10  Najlepšie slovenské 
 torty
05:15  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:30  Timon a Pumbaa I
08:35  Denník slabocha 3
10:45  Najlepšie slovenské 
 torty
12:15  Rodinné záležitosti
13:35  Krokodíl Dundee 
 v Los Angeles
15:40  Maturitný ples
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Vojna neviest
22:35  Veterán
00:40  Stroj na zabíjanie
02:40  Zhúlená dvojka 
 Cheech a Chong

04:25  Drišľakoviny
05:35  Víkend
06:10  Správy RTVS
06:55  Góly - body - sekundy
07:15  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Blanche
07:40  Včielka Maja - Nové 
dobrodružstvá
07:55  Veselá farma
08:05  Veselá farma
08:15  Ako si vycvičiť drakov 2
08:35  Zázračný ateliér
09:05  60 zabijakov divočiny II

Nedeľa
21. 6. 2015

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
13:15  Hokejové voľby 2015
14:15  Občan za dverami
14:50  Škola základ života
16:30  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Sen o sláve
22:05  Sen o sláve
23:45  Škola základ života
01:15  O 5 minút 12
02:40  Čarovné miesta Zeme II
03:30  Občan za dverami

07:15  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:25  Televíkend
07:50  Art Film
08:00  Živá panoráma
08:25  Kapura
09:10  Farmárska revue
09:30  Test magazín
09:40  On air
10:05  Família
10:30  Jánošíkove dni 
 v Terchovej
10:55  Noc v archíve
12:00  1939/1940 - Vojna ob- 
 jektívom spravodajcov
12:55  Princezná v ježovej koži
14:05  Kristína
15:25  Orientácie
15:55  Slovo
16:00  Svidnícke slávnosti 
 - 60 rokov
17:05  Anjeli strážni
17:40  Herecké legendy
17:55  Komorný spevák
18:55  Večerníček
19:00  Rozprávky 
 na dobrú noc
19:05  Trpaslíci
19:10  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:20  Flipper a Lopaka
19:45  Malí ľudia
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Osudy - 70. výročie 
 konca druhej 
 svetovej vojny
20:05  Dielo z depozitára 2015
20:20  Exkurzie
21:35  Art Film
21:45  Tábor padlých žien
23:25  Noc v archíve
00:30  Umenie
00:55  Dielo z depozitára 2015
01:10  Správy RTVS
01:55  Slovo

05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:40  Medvedík Yogi
07:00  Scooby Doo, kde si?!
07:45  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
08:05  Tom a Jerry
08:35  Superkočky v akcii
09:30  Superkočky v akcii
10:25  Krok za krokom
10:55  Krok za krokom
11:25  Let‘s Dance 3
13:35  Som agent
15:40  Tuxedo
17:40  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Total Recall
23:00  Aréna smrti
01:05  Total Recall
03:05  Aréna smrti

04:10  Krimi
04:35  Noviny TV JOJ
05:15  Krimi
05:45  Noviny TV JOJ
06:40  Denník slabocha 3
08:50  Timon a Pumbaa I
09:20  Láska vo hviezdach
10:15  Vojna neviest
12:15  Deň nezávislosti
15:20  Narnia: Dobrodružstvá 
 lode Ranný pútnik
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Hry o život
23:45  Piraňa 3dd
01:35  Nora Robertsová 
 - Prekliata zátoka II
03:15  Stroj na zabíjanie

04:00  Križovatky medicíny
04:45  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Nash Bridges
09:55  Policajné oddelenie
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Taxík
14:20  History
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
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  Vrásky z lásky
22:00  Policajti z centra
22:55  Banditi
23:40  Policajné oddelenie
00:35  Prefíkaná banda
01:30  Vrásky z lásky
03:05  Dámsky klub

07:35  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:40  Národnostné správy
07:50  Art Film
08:00  Živá panoráma
08:30  Neposedko 
 a jeho svetoví kamaráti
08:35  Pre materské školy
09:05  Trpaslíci
09:10  Exkurzie
10:05  Tvárou v tvár
10:35  Fokus rodina
11:20  Na ľudovú nôtu
11:55  Živá panoráma
12:30  ArtSpektrum
12:35  Športové ozveny
13:05  Autosalón
13:40  Národnostný magazín
14:05  Profesionál
14:25  Fokus práca
15:15  Novinári
16:15  Novinári
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Vašimi očami
18:25  History
18:35  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávky 

18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Po stopách Eiffela
21:00  Správy a komentáre
21:25  Art Film
21:30  Góly - body - sekundy
21:40  Vat
22:05  A kam pôjdeme teraz?
23:45  A predsa sa točí
00:25  On air
00:45  Správy RTVS
01:35  ArtSpektrum

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:50  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
11:05  Kobra 11
12:10  NCIS - Námorný   
 vyšetrovací úrad
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
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  Kredenc
23:00  Sekerovci
23:35  Zita na krku
01:05  Kobra 11
02:10  NCIS

04:45  Krimi
05:10  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:30  Súdna sieň
08:40  Súdna sieň
09:55  Ako som prežil
10:55  Ako som prežil
12:00  Noviny o 12:00
12:30  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
13:25  Hry o život
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
23:00  Kosti
00:00  Piraňa 3dd
01:40  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
02:40  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
03:20  Sladký život
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04:45  Správy RTVS
05:30  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  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:30  Slovensko chutí
22:05  Súboj s časom
22:50  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:35  Policajné oddelenie
00:25  Prefíkaná banda
01:15  Súboj s časom
02:05  Inšpektor Lynley
02:50  Dámsky klub

06:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:00  Správy - Hírek
07:10  Správy RTVS z regiónov
07:25  Správy a komentáre
07:50  Art Film
08:00  Živá panoráma
08:30  Neposedko 
 a jeho svetoví kamaráti
08:35  Pre materské školy
09:05  Pesničky z Hviezdičky
09:10  Po stopách Eiffela
10:05  Vašimi očami
10:30  Národnostný magazín
11:00  Fokus práca
11:45  Športové ozveny
12:15  Živá panoráma
12:55  ArtSpektrum
13:00  Takú nám,hudba,zahraj
13:45  5 minút po dvanástej
14:45  Família
15:25  Orientácie
15:50  Ukrajinský magazín
16:20  Viktor Lukáč
16:45  Fokus zdravie
17:30  Správy RTVS z regiónov
17:45  ArtSpektrum
17:50  Správy - Hírek
18:00  Koniari sveta
18:30  Encyklopédia

18:45  Večerníček
18:50  Rozprávky na dobrú noc
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Malí ľudia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Demontáž jadrových 
 elektrární
21:00  Správy a komentáre
21:25  Art Film
21:30  Góly - body - sekundy
21:40  Ambulancia
22:10  Večera s Havranom
23:20  Posledná maringotka
00:20  Tempo
00:35  Kvarteto

04:20  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Ordinácia v ružovej záhr.
11:05  Kobra 11
12:10  NCIS
14:05  Monk
15:05  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VII
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

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

Utorok
23. 6. 2015
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Minister vnútra Robert 
Kaliňák odovzdal cez víkend 
dvadsiatke dobrovoľných ha-
sičských zborov na Slovensku 
nové autá. Jedno z nich puto-
valo aj do podtatranskej obce 
Žakovce. V piatok popoludní 
vozidlo Iveco Daily priviezol 
do obce sám minister. Pred 
obecným úradom ho už ča-
kala delegácia primátorov 
a  starostov podtatranských 
miest a obcí, nastúpená ha-
sičská jednotka a asi stovka 
obyvateľov obce Žakovce.

Ministra sprevádzali pos- 
lanci národnej rady Peter 
Gaži, Stanislav Kubánek, štát-
ny tajomník ministra vnútra 
Marián Saloň, prezident Ha-
sičského a záchranného zbo-
ru SR Alexander Nejedlý, ge-
nerálny sekretár Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany SR Vende-
lín Horváth a  ďalší hasičskí 
funkcionári z  VÚC Prešov 
a okresu Kežmarok. Vozidlá 
hasiči získali vďaka projektu 
Celoplošné rozmiestnenie 
síl a  prostriedkov hasič-

ských jednotiek na území SR. 
„Tento dlho očakávaný deň 

je dôvodom pre veľkú radosť 
našich dobrovoľných hasičov 
preto, že starú 38-ročnú Aviu 
nahradí nové vozidlo Iveco 
Daily. História hasičstva sa 
v Žakovciach traduje už dlhé 
roky. Dobrovoľní hasiči tu boli 
už za čias, keď bola naša obec 
osídlená ešte nemeckým oby-
vateľstvom,“ povedala starost- 
ka Katarína Krullová. Dnes 
má hasičský zbor v  obci 38 
aktívnych členov. Sú to pre-
dovšetkým mladí muži, mi-
moriadne aktívni a veľmi za-
nietení dobrovoľníci. Od roku 
2008 patria medzi najlepších 
v podtatranskom regióne. Ich 
aktivita nespočíva iba v hasič-
ských súťažiach. Obec u nich 
nachádza spoľahnutie pri rôz-
nych kultúrnych a spoločen-
ských akciách obce, ale pre-
dovšetkým sú nápomocní pri 
živelných pohromách, hlavne 
pri povodniach, ktoré každo-
ročne obec sužujú.

Prácu dobrovoľných hasi-

Minister odovzdal vozidlá pre dobrovoľných hasičov

čov ocenil minister vnútra: 
„Dobrovoľní hasiči sú skupina 
ľudí, ktorí vo svojom voľnom 
čase, na úkor svojich rodín, bez 
nároku na odmenu nasadzujú 
svoje životy, aby naplnili heslo, 
ktoré majú často vyšité na svo-
jich vlajkách - Bohu na slávu 
a  blížnemu na pomoc. Slo-
vensko disponuje obrovským 
pokladom. Má vyše 100 tisíc 
dobrovoľných hasičov a preto 
je našou povinnosťou, aby sme 
týmto mužom a  ženám za-
bezpečili technické podmienky 
pre lepší zásah. Aj preto sme 
pristúpili k obrovskému pro-
jektu, ktorým je rekonštrukcia 
starých, alebo zakúpenie no-
vých hasičských vozidiel.“ Na 
Slovensku je registrovaných 
vyše 1  400 DHZ a  osemsto 
z nich už dostalo, alebo dos- 
tane zrekonštruované, resp. 
nové vozidlá. Ďalších 660 
obcí dostane protipovodňo-
vý príves, ktorý pomôže pri 
povodniach. „Toto auto nie 
je dar, ale splátka dlhu dobro-
voľným hasičom, ktorí majú 
na Slovensku bohatú históriu. 
Hasičské zbory, ktoré dostali, 
alebo dostanú novú techniku 
boli starostlivo vyberané podľa 
katastrov, v ktorých sa nachá-

dzajú, podľa kvality hasičské-
ho zboru, podľa výsledkov 
posledných rokov, kde a  ako 
často sa podieľali pri záchran-
ných prácach a mnohí aj za to, 
že pracujú s deťmi. Z môjho 
pohľadu ako ministra vnút-
ra nemôže byť nič lepšie ako 
prevencia kriminality, keď deti 
trávia množstvo času medzi 
hasičmi a  chodievajú aj na 
detské hasičské súťaže,“ skonš- 
tatoval minister. 

Nadstavbu na podvozok 
Iveco vykonávala poľská fir-
ma Wawrzaszek z  Bielsko-
-Bialej, ktorá vyhrala tender 
spomedzi piatich najväčších 
výrobcov v okolí. Okrem nej 
sa tendra zúčastnili aj nemec-
ké a české firmy. Na Sloven-
sku neexistuje firma, ktorá by 
hasičské nadstavby vyrábala. 
Na záver slávnosti zaspievali 
rusínski obyvatelia obce mi-
nistrovi blahoprajnú pieseň, 
ku ktorým sa pripojil aj štát-
ny tajomník Marián Saloň, 
pochádzajúci z obce Jarabina. 
Žakovským hasičom želáme 
veľa úspechov na súťažiach 
a  prajeme im, aby nové vo-
zidlo nemuseli nikdy vytiah-
nuť z garáže kvôli požiaru či 
živelnej pohrome.  (sps) 

Už o tri dni, v so-
botu, sa dozvieme, či 
sa podarí nový zápis 
do Slovenskej knihy 
rekordov – prejsť na 
jednej motorke non-
-stop trasu, ktorá ve-
die čo najbližšie oko-
lo slovenských hraníc 
a celú trasu absolvuje 
bez sprievodného 
vozidla. Na tento re-
kord sa podujal sym-
patický mladý muž, 
Popradčan Ľubomír 
Almáši a  ako pove-
dal, stačiť mu na to 
musí 30 hodín. 

„Z Popradu vyštartujem 
v piatok, pôjdem na severový-
chod smerom na Lendak, Bar-
dejov, popri hranici Poľska do 
Svidníka. Potom čo najbližšie 
okolo ukrajinskej hranici po 
Veľké Kapušany, kde by som 
mal mať prvú zastávku na 
tankovanie. Potom nasleduje 
Slovenské Nové Mesto a popri 
južnej hranici s  Maďarskom 
do Šiah, kde budem znovu 
tankovať. Cez Štúrovo – Ko-
márno a Gabčíkovo sa dosta-
nem do Bratislavy a odtiaľ na 
Záhorie. Tretia zastávka na 
tankovanie by mala byť za 
Holíčom a  potom už len na 
sever, okolo českej hranice. Cez 
Nové Mesto nad Váhom až 
nad Čadcu a okolo Oravského 
Podzámku do Liptovského 
Mikuláša a Hrádku cez Tatry 
do Popradu,“ priblížil takmer 
1 600 km trasu Ľubo. Koneč-
ná bude v sobotu na letisku 
v  Poprade, na Aero-moto 
víkende. 

Ľubo Almáši  ale zdôraznil, 
že tu vôbec nejde o rýchlosť 
jazdy, ale o  vytrvalosť. Veď 
sedieť v  rovnakej polohe na 
motorke nie je vôbec jed-
noduché, ale Ľubo to už má 
vyskúšané. Na motorke pre-
brázdil celú Európu a  naj-
dlhšie išiel z  Rumunska na 
Slovensko, 27 hodín v  jed-
nom kuse, takže presne vie, 
čo ho čaká. „S únavou by som 

Nový slovenský rekord 
– na motorke okolo Slovenska

nemal mať problém, pretože 
som sedem rokov robil taxiká-
ra, teraz robím tiež v doprave 
a viem presne odhadnúť, kedy 
je už naozaj zle a kedy treba 
podriemať. Dôležité tiež je, 
že nejde o športový stroj, ale 
o turistický, na ktorom je „se-
denie“ podstatne pohodlnejšie. 
I napriek tomu mám rezervu 
dve hodiny, nech by sa stalo 
čokoľvek,“ konštatoval. 

Hoci od samého začiatku 
komunikuje s  Igorom Svi-
tekom, ktorý slovenské re-
kordy zaznamenáva, dodnes 
nevie, či to bude ustanovu-
júci rekord, alebo či už nie-
kto niečo také robil. Počíta 
s priemernou rýchlosťou 65 
km za hodinu a jeho snahou 
je tiež ukázať, že aj na motor-
ke sa dá bezpečne prejsť veľa 
kilometrov pri dodržiavaní 
pravidiel cestnej premávky. Je 
naklonený mottu občianske-
ho združenia Pozri dvakrát, 
zachrániš život. 

Myšlienka na tento rekord 
v Ľubovi skrzla pred pár rok-
mi, keď sa stretol s  Angli-
čanom Nikom Sandersom, 
známym jazdami na dlhé 
vzdialenosti, ktorý má na 
konte viac rekordov a  tým 
najhodnotnejším bola cesta 
okolo sveta. 

Ľubovi držíme palce a verí-
me, že jeho motorka Suzuki 
Weston 150 DL vydrží! (red)

Mesto Poprad už po štvrtýkrát  za-
pojilo do charitatívneho podujatia VSE 
CITY RUN. Vo štvrtok sa Popradčania 
podpísali pod rekordný zápis a preko-
nali minuloročnú finančnú pomoc. Po 
8 hodinách nonstop behu na páse ko-
nečný stav počítača sa o  šiestej večer 
zastavil na 111,85 km. Popradčania pre-
konali svoj vlaňajší rekord o viac ako 6,5 
km. Charitatívne podujatie podporilo 
1 374 malých, veľkých i tých najskúse-
nejších obyvateľov mesta, čo je takmer 
raz toľko, ako v minulom roku. Vybeha-
né a vychodené kilometre sa premenili 
na 5 188 eur. Symbolický šek si na ná-
mestí prevzala primárka pediatrického 
oddelenia Nemocnice Poprad. „Veľmi sa 
z tejto sumy tešíme. A tiež spôsobu, akým 
sa peniažky vyzbierali. Je to podujatie na 
získanie mladých ľudí pre dobré aktivity 
a charitatívne veci. Tieto peniažky budú 
venované najmenším a  najzraniteľnej-

ším, preto z  nich máme veľkú radosť. 
V budúcom roku  je plánovaná komplet-
ná rekonštrukcia oddelenia rizikového 
novorodenca a v pláne je aj zakúpenie 
nových inkubátorov a  monitorov. Táto 
suma pôjde na zakúpenie transportného 
ventilátora, ktorý bude slúžiť na prenos 
novorodencov,“ vysvetlila primárka det-
ského oddelenia Nemocnice Poprad Be-
áta Šoltýsová. 

K darovanej sume prispeli všetci, ktorí 
si zakúpili štartovné číslo charitatívneho 
behu, alebo zabehli na bežiacom páse, 
ktoré spoločnosť Východoslovenská 
energetika premenila na eurá. „Výborné 
počasie s takmer dvojnásobným počtom 
ľudí oproti minulému roku a  pokorený 
rekord na bežiacom páse. Čiže samé su-
perlatívy. Myslím, že to v Poprade robíte 
dobre a my sa sem radi vraciame. Účast-
níci pomohli, ako mohli a každý malým 
kúskom prispel do skladačky,“ uviedol 

hlavný organizátor podujatia Branislav 
Koniar. Prvý do cieľa štvorkilometrové-
ho behu aj tento rok dobehol poprad-
ský atlét Jozef Dubašák a zo žien Timea 
Mihoková. 

VSE City Run ukončil tohoročnú se-
zónu  11. júna v  Starej Ľubovni. Jeho 
protagonisti prispeli k tomu, že  poprad-
ský rekord v nonstop behu na páse os-
tal v platnosti  iba 24 hodín a bol pre-
písaný hodnotou 115 km a 630 m. Cel-
kom 937 účastníkov sa počas dňa zapo-
jilo do bežeckého programu a pričinili sa 
o finančný výnos pre Ľubovniansku ne-
mocnicu a Dom sv. Anny vo výške 4 552 
eur.

Počas celej série VSE City Run 2015 sa 
v  Košiciach, Poprade a  Starej Ľubov-
ni výška charitatívnej pomoci vyšplha-
la na sumu 16 850 eur a do bežeckých 
aktivít sa zapojilo celkom 4 518 malých 
i veľkých športovcov.  (kvd, pks)

Vyhráva jeden, pomáha každý

V bowlingovej 
hale v  Poprade 
sa 12. a  13. júna 
uskutočnili majst- 
rovstvá Sloven-
ske j  republ iky 
v  bowlingu v  ka-
tegórii seniorov 
nad 50 rokov. Zú-
častnilo sa ich 40 
hráčov z  celého 
Slovenska. K pos- 
tupu do f inále 
bolo potrebné ab-
solvovať 6 kvalifi-
kačných hier, ako 
i  dve vylučovacie 
kolá. Do finálo-
vej osmičky sa 
prebojoval len je-
den zástupca BK 
Citybowling Poprad, Igor 
Lendácky z  piateho miesta.  
Zástupca Popradu v  K.O. 
súbojoch postupne vyradil 
Gabrielu Králikovú z  Košíc 
a v druhom kroku Petra Mi-
narčíka zo Žiliny. Na finále 
nastúpil proti Rudovi Wit-
kovskému z Košíc, v ktorom 
po dramatickom súboji zvíťa-
zil so súčtom dvoch hier 373 
ku 353. Igor týmto víťazst- 

Majstrom SR sa stal Igor Lendácky 

vom skompletizoval zbierku 
-zlatých medailí pre poprad-
ský BK v individuálnych sú-
ťažiach seniorov v  ročníku 
2014/2015. Zároveň víťazst- 
vom potvrdil, že najúspešnej-
ším bowlingovým klubom je 
na Slovensku opäť BK City-
bowling Poprad. 

Ing. Ľudovít Jurinyi, 
tajomník BK Citybowling 

Poprad
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Futbalisti FK Poprad záslu-
hou predohrávaného posled-
ného kola skončili svoju púť 
v  tohtoročnej edícii DOXX-
bet ligy už v predposlednom 
kole na domácom trávniku 
proti FC Nitra. Obom súpe-
rom už o  nič nešlo, napriek 
tomu sa hral na štadióne NTC 
Poprad pekný futbal pred 
dobrou diváckou kulisou. 
Treba povedať, že hostia spod 
Zobora mali počas celého zá-
pasu viac z hry a dostávali sa 
už od úvodu do veľkých gólo-
vých šancí. Domáci sa spolie-
hali na rýchle brejky a zabez-
pečenú obranu. V nej sa ale 
diery našli a súper ich mohol 
trestať. Tak ako v  prvom, aj 
v druhom polčase sa skvelými 
zákrokmi prezentoval pop- 
radský brankár Ján Malec, 
ktorý strelcov Nitry privádzal 
miestami do zúfalstva. Pop- 

radčania sa osmelili dopredu 
až po polhodine hry, ale stre-
lami z väčšej vzdialenosti či 
bez potrebnej razancie a pres-
nosti. Za stavu 0:0 sa modro-
bieli v druhom polčase dos- 
távali čoraz častejšie na dos- 
trel brány hostí. Pekná bola 
ďalekonosná bomba Tomáša 
Sedláka, po ktorej lopta “lí-
zala“ brvno, prípadne pokusy 
Ujčíka. Lukáš Kubus sa v 52. 
minúte presadil po peknom 
krížnom pase Pavla Ramsa, 
ale pre tesný ofsajd gól uznaný 
byť nemohol. Už v 58. minúte 
sa z ihriska porúčal práve Ku-
bus, najlepší strelec Popradu. 
Na nálade mu ale stiahnutie 
z  hry nepridalo. Nahradil 
ho obranca Ľubomír Jurčo. 
V hre domácich sa čoraz viac 
začala prejavovať vyčerpa-
nosť, bojovali však statočne.  
Mužom zápasu bol brankár 

Prehra s Nitrou v nadstavenom čase
FK Poprad Ján Malec, ktorý 
aj v  druhom polčase zlikvi-
doval niekoľko tutoviek hos-
tí. Mal svoj deň, no radosť 
z čistého konta mu prekazila 
situácia dávno po odohratí 
nadstavenej jednej minúty, 
keď rozhodcovia nechávali 
hodnú chvíľu dohrávať akcie 
Nitry. Po mnohých odrazoch 
na hranici šestnástky sa k lop-
te dostal nekrytý Henrich 
Benčík, ktorý krížnou stre-
lou stanovil konečný rezultát 
na 0:1. „Neskutočne ma to 
mrzí, že s inkasovaným gó-
lom rozhodca odpískal koniec 
zápasu. Cítili sme sa dobre, 
tréneri nás počas týždňa zod-
povedne na zápas pripravili. 
Ťažko hľadám na toto slová,“ 
hovoril s hrčou v krku hrdina 
domácich medzi žrďami Ján 
Malec. Každý z  jeho zákro-
kov pri vyložených šanciach 
Nitry môžeme pokojne ozna-
čiť ako výstavný. „Mal som 
aj šťastie, niekedy ma strelci 
doslova trafili. Veľakrát som 
mal na loptu dobrý výhľad 
a to bol základ. Bolo tam aj 
veľa blokovaných striel, za čo 
sa chcem obrancom poďako-
vať,“ dodal. 

Trpká prehra na záver sezó-
ny každého v popradskej ka-
bíne určite veľmi mrzí. „Celý 
týždeň sme sa pripravovali na 
to, že hráme posledný zápas 
a nechceli sme sa s ľuďmi 
rozlúčiť inak ako víťazstvom. 
Chodia sem naši známi a ka-
maráti. Futbal hráme pre nich 

a remíza by sa nám viac poz- 
dávala,“ skonštatoval Malec. 
Ani tréner FK Poprad Vladi-
mír Lajčák neskrýval sklama-
nie z výsledku. „Je mi veľmi 
ľúto našich hráčov, v zápase 
urobili všetko, čo mohli. De-
sať z nich hralo piaty zápas 
za dva týždne a bolo to poz- 
nať. Pustili sme sa v úvode 
s Nitrou do otvoreného boja, 
ale po dvadsiatich minútach 
nám bolo jasné, že si to ne-
môžeme dovoliť. Ľahko pre-
chádzali cez náš stred obrany 
a dostávali sa do streleckých 
príležitostí. Museli sme sa 
stiahnuť a skúšať to na pro-
tiútoky. Neskôr už toľko šan-
cí Nitra nemala. Hrali sme 
disciplinovane vzadu, treba 
ale povedať, že ak by súper 
viedol po polčase 2:0, nikto 
by nemohol namietať. Ján 
Malec mal svoj deň a pochy-
tal neskutočné veci,“ uviedol 
po zápase domáci lodivod. 
Na záver zápasu bude Vladi-
mír Lajčák asi dlho a nerád 
spomínať. „Záver ma nesku-
točne vytočil. Štvrtý rozhod-
ca hovoril postrannému, aby 
odpískal koniec, pretože bolo 
po 46. nadstavenej minúte. 
Hlavný ale nechal súpera 
rozohrať, ten sa ešte dlho 
motal v šestnástke a chudáci 
hráči, ktorí zodrali nohy po 
kolená, zrazu prehrali zápas. 
Mohlo byť 0:0, Nitre by sa 
nič nestalo a my by sme po-
kojne skončili súťaž,“ uzav-
rel V. Lajčák.  (red)

Memoriál Juraja Petran-
ského, nazývaný aj Nosičská 
stovka, je tradičné športovo-
-kultúrne podujatie, ktoré sa 
každoročne koná na začiat-
ku letnej turistickej sezóny 
ako spomienková akcia na 
nosiča Juraja Petranského 
(1973 – 2000), ktorý tragic-
ky zahynul pod lavínou pri 
vynášaní tovaru na Téryho 
chatu. Je to jedinečné podu- 
jatie, exhibícia najlepších 
nosičov z  celého Slovenska, 
ktorí súťažia so 100 kg nák- 
ladom z Hrebienka na Zam- 
kovského chatu. Hlavnou 
myšlienkou súťaže je snaha 
odovzdávať odkaz Jurajovej 
lásky k horám a kamarátom, 
mladším generáciám nosičov 
a širokej verejnosti, ktorá má 
bezplatný prístup a môže sa 
jej ktokoľvek zúčastniť v ama-
térskej kategórii. Zároveň ide 
o netradičnú pozvánku na 
návštevu Vysokých Tatier pri 
príležitosti sezónneho otvá-
rania turistických chodníkov. 

14. ročník atraktívneho 
podujatia sa konal vo sobo-
tu 13. júna. Okrem hlavnej 
kategórie mužov (19 súťa-
žiacich) sa s  30-kilogramo-
vým nákladom popasovali 
aj štyri ženy. Pre 
verejnosť bola vy-
písaná kategória 
Nesie celá rodina 
(100 kg náklad 
vynesený členmi 
jednej rodiny - 
deti v nosičoch sa 
rátali do nákladu). 
Hoci sa traťový 
rekord Braňa Ka-
rafu z  roku 2011, 
ktorý 100 kg ná-
klad z  Hrebienka 
na Zamkovského 
chatu dokázal vy-
niesť za 39 min. 
a18 sek. poda-
riť neprekonalo, 
môže sa tak stať 
už v  najbližšom, 
jubi le jnom 15. 
ročníku Nosič-
skej stovky. Víťaz, 
Rastislav Goriščák 
zo Zamkovského 
chaty, zlepšil svoj 
čas z  minulého 
roku o  takmer 
2 minúty. V  cie-
li mu namerali 
40,49 min. Druhý 
v  cieli skončil ví-

ťaz posledných troch roční-
kov Martin Fabšík z  Chaty 
pod Borišovom, Veľká Fatra 
a tretie miesto obsadil Matúš 
Vnenčák z Téryho chaty. Zo 
žien bola najrýchlejšia Kata-
rína Jasenčáková z Chaty pod 
Rysmi.

Víťaz Memoriálu Juraja 
Petranského Rastislav Go-
riščák (na snímke dole) uvie-
dol: „Okrem pracovných vy-
nášok na našu chatu som asi 
tri-štyri týždne pred súťažou, 
keď som mal voľno, chodil 
behať do kopca u nás doma 
na východe. Predtým som 
tieto tréningy neabsolvoval, 
možno aj za tým je skrytý 
môj dnešný úspech. Doposiaľ 
som bol na Nosičskej stovke 
a  na Sherpa rally štyrikrát 
druhý a  raz tretí. Veľmi mi 
pomohlo aj koučovanie Mar-
tina Maličkého. Martin je 
dvojnásobný víťaz, má množ-
stvo skúseností z  nosičských 
súťaží a vie správne motivo-
vať a pripraviť taktiku na pre-
teky. Moje poďakovanie patrí 
aj chatárke Janke Kalinčíko-
vej, ktorá mi dala niekoľko 
dní voľna. Verím, že ju moje 
víťazstvo potešilo.“  

(sps)   

Počas uplynulého týždňa 
sa Slovensko nieslo na vlnách 
cyklistiky. Najväčšie cyklistic-
ké podujatie u nás napísalo už 
svoju 59. kapitolu. Najlepších 
cyklistov na pretekoch Okolo 
Slovenska sme mohli vidieť aj 
pod Tatrami. Štart 2. etapy bol 
v Telgárte a viedla cez mestá 
a  obce v  podhorí Vysokých 
Tatier. Merala 159 kilomet-
rov, boli na nej tri rýchlostné 
(2x Sp. Sobota a  raz Ostur-
ňa) a  päť horských prémií 
(Popová, Dubina, Magura, 
Hanušovské sedlo a Bystrá). 
Etapa odštartovala v Telgárte 
o  12.30 h a  pokračovala cez 
Vernár, Hranovnicu, Poprad, 
Kežmarok, Spišskú Belú, Veľ-
kú Frankovú, Ždiar, Vysoké 
Tatry, Veľkú Lomnicu a Veľký 
Slavkov späť do Popradu, do 
cieľa na historickom námestí 
v Sp. Sobote. 

Jednu z  rýchlostných pré-
mií získal Juraj Sagan, člen 
tímu slovenskej reprezentácie 
a k nej pridal aj tretie miesto 
na prvej vrchárskej prémii. 
Prvý cieľovú pásku prešpur-
toval Azerbajdžanec Maxim 
Averin z tímu Synergy Baku 
pred Michajlom Kononen-
kom z  ukrajinského Kolss 
BDC a tretím Davidem Viga-
nom z talianskeho Team Idea 
2010 ASD, neskorším víťazom 
celého podujatia. Na štart 
sa postavilo 127 pretekárov. 
Maxim Averin po víťazstve 
v 2. etape vyzliekol zo žltého 
dresu Taliana Filippa Forti-
na, ktorý ho si ho obliekol po 
prvej etape. „Včera som obsa-
dil v záverečnom špurte druhé 
miesto. Dnes to už vyšlo pre 
mňa. Mal som skvelú pozíciu, 
vyhral som a všetci sme šťast-
ní,“ povedal hneď po dojazde 

Poprad etapovým mestom Okolo Slovenska

Averin a jedným dychom do-
dal: „Normálne by bolo, keby 
som povedal, že som unavený, 
ale po výhre pociťujem toľko 
adrenalínu, že si to ani neuve-
domujem. Teraz idem na ma-
sáž do hotela a potom sa mož-
no dostaví únava.“ Pretekári 
sa počas druhej etapy nevyhli 
pádom. Švajčiarsky jazdec 
Thomas Terrettaz z tímu Hu-
mard Vélo-Passion si pri páde 
na 21. kilometri zlomil rame-
no a musela ho odviezť sanit-
ka. Smola sa nevyhla ani Slo-
vákom. Päť kilometrov pred 
cieľom si po páde vykĺbil prst 
Martin Haring z  CK Ban-
ská Bystrica a v cieli mal na 
víťaza určité časové manko. 
Bolesti chrbta mal Filip Ta-
ragel z reprezentácie SR, kto-
rý sa taktiež ocitol na zemi.  
Po druhej etape si cyklisti 
rozdelili najcennejšie dresy 
nasledujúco. Do žltého sa ob-
liekol víťaz druhej etapy Ma-

xim Averin, ktorý si zároveň 
vyjazdil aj biely s  modrými 
bodkami pre najaktívnejšieho 
cyklistu. V bielom drese s čer-
venými bodkami (vrchárska 
súťaž) sa do 3. etapy posunul 
José Hernandez z talianskeho 
GM Cycling Team a v bielom 
drese pre najlepšieho jazdca 
do 23 rokov odštartoval Oleg 
Zemljakov z  reprezentácie 
Kazachstanu. Ten svoj dres 
udržal až do posledného ki-
lometra pretekov v Bratislave.  
Štart piatkovej tretej etapy 59. 
ročníka cyklistických prete-
kov Okolo Slovenska organi-
zátori naplánovali na 11.30 h  
a jazdcov čakalo 196 km. 
Štartovalo sa v  popradskej 
mestskej časti Spišská Sobota 
a cieľom etapy bol Žiar nad 
Hronom. Cyklisti prešli 40 
mestami a obcami Slovenska 
a  bojovali o  body v  dvoch 
rýchlostných a  šiestich hor-
ských prémiách.  (sps)

14. ročník Nosičskej stovky
Kategória Nesie celá rodina.


