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Obrovská tragédia sa stala v sobo-
tu poobede medzi Svitom a Batizov-
cami na štrkovisku, ktoré miestni 
poznajú ako bagrovisko. Tri dievčatá 
zo Svitu sa išli počas horúcej soboty 
osviežiť do neďalekého štrkoviska, 
kde dve z nich prišli o život. Str. 3

V pondelok minulého týždňa 
sa v Podtatranskej knižnici konalo 
slávnostné vyhodnotenie 7. ročníka  
regionálnej súťaže O najlepší školský 
časopis v školskom roku 2014/2015. 
Trojčlenná porota, zložená z regio- 
nálnych redaktorov, vyhodnotila 
ako najlepší stredoškolský časopis 
Stretnutia. Švaško zase zvíťazil me-
dzi časopismi základných škôl. Str.4

V závere školského roka si žia-
ci a učitelia dopriali malý darček 
v podobe novej galérie osobností, 
ktoré navštevovali Základnú ško-
lu na Ulici Komenského vo Svite. 
Nájdeme medzi nimi významných 
pedagógov, vedcov, manažérov, ale 
aj známnych športovcov.  Str.  7

Obľúbené podujatie, ktoré začalo 
písať svoju históriu v roku 1969, sa 
bude konať 24. - 25. júla. Organizá-
tori podujatia už zverejnili oficiálne 
dokumenty a spustili prihlasovanie 
posádok.  Str. 11

Najväčší festival EĽRO 2015 začne v piatok
Na štvrtom ročníku súťaže o najlepšie batizovské pirohy o najcennejšiu trofej bojovalo kuchárskym umením 
desať družstiev.  Viac na 5. strane

V stredu minulého týždňa mesto 
Kežmarok oficiálne predstavilo 
program 25. ročníka Európskeho 
ľudového remesla (EĽRO) 2015. 
Prípravy na tohtoročný festival fini-
šujú, veď ide o najväčší festival nie-
len čo sa týka počtu návštevníkov, 
ale i účinkujúcich či remeselníkov. 
Organizátori v Kežmarku očakávajú 

počas víkendu 40 – 60 tisíc návštev-
níkov. V porovnaní s Pohodou je to 
o polovicu viac. 

„Ide naozaj o  jeden z najväčších 
festivalov, pretože ak ho porovnáme 
s  Pohodou, ktorú navštívi 30 tisíc 
návštevníkov, Kežmarok vybojoval 
prvenstvo festivalom, plne organizo-
vaným mestom. Zameranie festivalu 

je na ľudové tradície a Kežmarok tie-
to tradície nikdy neporušil a nikdy sa 
nezmenil na klasické festivaly. Ucho-
val si štruktúru uchovávania ľudovej 
kultúry a predvádzania remeselných 
zručností. Je to ideou celého EĽRA,“ 
povedal Ján Ferenčák, primátor 
mesta a riaditeľ festivalu. 

 Pokračovanie na 2. strane

Güntherom H. Oettingerom,
eurokomisárom pre digitálne hospodárstvo

Kazia vám obrovské telefónne 
účty dovolenkový rozpočet? Ne-
spĺňa internetové pripojenie v zah- 
raničí garantovanú kvalitu? Tie-
to negatívne skúsenosti budú už 
onedlho minulosťou. Takmer po 
dvoch rokoch čo Európska komi-
sia zverejnila svoj návrh pre jed-
notný telekomunikačný trh došlo 
k dohode medzi Európskym parla-
mentom a  radou. Výsledkom mi-
nulotýždňového kompromisu je, že 
roamingové poplatky v  júni 2017 
nadobro skončia, čo znamená, že 
na cestách v rámci EÚ budeme pri 
používaní mobilných telefónov pla-
tiť rovnako, ako by sme boli doma. 
Žiadne extra príplatky viac nebudú 
povolené. Zmeny sa týkajú i inter-
netového pripojenia. Pravidlá prís-
nej internetovej neutrality chránia 
právo každého Európana na prístup 
k  internetovému pripojeniu bez 
diskriminácie. 

Na koniec roa-
mingových poplat-
kov čakali Európania 
dlho, rovnako ako 
na pravidlá neutra-
lity a  boli konečne 
vypočutí. Günther 
H.  Oettinger, euro-
komisár pre digi-
tálne hospodárstvo 
uviedol: „Vítam do-
hodu, že roamingové 
poplatky v  EÚ na-
dobro skončia a v rámci únie dôjde 
k  nastaveniu pragmatickej inter-
netovej neutrality. Obe opatrenia 
sú v  dnešnej prepojenej európskej 
digitálnej ekonomike a  spoločnosti 
potrebné pre spotrebiteľov i podni-
kateľské subjekty. Na týchto prin-
cípoch budeme ďalej stavať pri prí-
prave európskej telekomunikačnej 
legislatívy.“

Na zrušení roamingových po-

platkov pracovala 
Európska komisia 
takmer desať rokov.  
Ceny za hovory zo 
zahraničia, posiela-
nie SMS správ a dát 
klesli od roku 2007 
o 80 %. Dátový roa-
ming je dnes oproti 
roku 2007 lacnejší 
až o 91 %. Na zákla-
de minulotýždňovej 
dohody poplatky za 

hovory a prenos dát mimo vašej do-
movskej krajiny prestanú existovať 
od 15. júna 2017. Spotrebitelia pod-
ľa G. H. Oettingera zaplatia rovnakú 
cenu za hovory, sms a mobilné dáta 
bez ohľadu na to, kde sa v rámci EÚ 
nachádzajú. Volanie priateľovi, či ste 
doma alebo v inej členskej krajine, 
bude na vašej faktúre za telefón úč-
tované rovnako.  Hoci si ukončenie 
používania vyžaduje splnenie série 

špecifických technických podmie-
nok, komisia je rozhodnutá imple-
mentovať ich tak, aby zabezpečila, 
že roamingové poplatky skutočne 
prestanú existovať odo dňa jeden, 
teda  od 15. Júna 2017. 

Už od apríla 2016 však budú môcť 
operátori účtovať len obmedzené 
poplatky za roaming vo výške 0,05 
eura za minútu volania, 0,02 eura za 
zaslanie SMS a 0,05 eura za megabajt 
dát (bez DPH), čo je o 75 % lacnejšie 
ako súčasná cena, účtovaná za rov-
naké volania a prenos dát. 

„Minulotýždňová dohoda po prvý-
krát zaručí tiež princíp neutrality 
v  rámci EÚ. Používatelia internetu 
udú mať na celom území únie prís- 
tup k  internetovému obsahu podľa 
vlastného výberu bez toho, aby boli 
na základe krajiny nespravodlivo 
blokovaní, alebo rýchlosť prenosu dát 
spomalení. 

 Pokračovanie na  6. strane

Bezplatné pobyty 
pre deti

Tento rok sa môžu tešiť do tá-
bora aj deti zo sociálne slabších 
rodín. V rámci druhého sociálneho 
balíčka vlády SR sa ich do tábo-
ra dostane bezplatne asi tisíc detí. 
Budú v štátnych zariadeniach Mi-
nisterstva vnútra SR a Ministerstva 
obrany SR. Pripravených je sedem 
s kapacitami pre 40 až 100 detí. Už 
teraz majú pre nich vychovávatelia 
vymyslený bohatý program. Prvý 
turnus začína 13. júla. 

„Základnou podmienkou je 
vyplniť žiadosť, ktorú môžu rodičia 
(alebo zákonní zástupcovia) nájsť 
na obecných/mestských úradoch, 
okresných úradoch a regionálnych 
úradoch práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Tábory sú pripravené 
pre zdravé deti vo veku od 8 do 12 
rokov, sú z rodín, kde minimálne 
jeden člen spoločne posudzovanej 
domácnosti je zárobkovo činný 
a celkový mesačný príjem domác-
nosti nie je viac ako 800 eur. Vláda 
SR týmto sociálnym balíčkom chce 
podporiť sociálne slabšie rodiny, 
ktoré sa snažia zabezpečiť si zák- 
ladné životné potreby sami svojou 
prácou a nie sú odkázané len na so-
ciálnu výpomoc štátu. Ak je v takej-
to rodine viac detí, ktoré by chceli 
ísť do tábora, každé musí mať 
vyplnenú žiadosť osobitne. Vypl- 
nenú žiadosť s ostatnými tlačiva-
mi (zdravotná spôsobilosť, potvr-
denie o príjme) je potrebné zaslať 
na adresu konkrétneho zariadenia, 
do ktorého dieťa patrí podľa okre-
su bydliska, pretože dopravu do 
a z rekreačného zariadenia zabez-
pečuje zákonný zástupca dieťaťa 
na vlastné náklady a zodpoved-
nosť. Štát hradí ubytovanie, celo-
dennú stravu a cestovné poistenie 
na 8 dní/7 nocí. Napriek tomu, že 
by sme chceli dopriať detský tábor 
každému dieťaťu, ktoré spĺňa pod-
mienky, nie je to kapacitne možné. 
V prípade veľkého záujmu sa výber 
uskutoční v rekreačnom zariadení 
žrebovaním. Žrebovať bude riadi-
teľ rekreačného zariadenia a zás- 
tupca regionálneho úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny. Každé 
dieťa, ktoré bude vyžrebované, 
bude včas informované o tom, že si 
môže začať baliť kufor“, informo-
vala Andrea Dobiášová, hovorkyňa 
ministerstva vnútra. 

Aby boli rodičia pokojní, že 
bude o deti dobre postarané, MV 
SR zriadilo bezplatné call centrum 
0800 222 222, kam môžu volať 
v prípade akýchkoľvek otázok. 
 (pkr)

Svoje dieťa môžete 
prihlásiť do detského

  letného tábora,
 náklady zaplatí  šát

Rellye Tatry 
už o dva týždne
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Škoda takmer 650 tisíc 
eur. Vyšetrovateľ OR PZ 
v Starej Ľubovni začal trestné 
stíhane pre zločin porušova-
nia ochrany rastlín a živočí-
chov 65-ročnej ženy z Jara-
biny. Ako predstaviteľka jed-
ného z družstiev v obci v me-
siacoch október až november 
2014 v katastri obce, ako aj 
v katastri Kremná, mala na 
rôznych parcelách bez po-
volenia a súhlasu príslušné-
ho orgánu ochrany prírody 
dať pokyn k výrubu stromov. 
Celkovo bolo vyrúbaných 858 
kusov drevín (vŕba rakytová, 
borovica lesná, javor horský, 
smrek obyčajný, čerešňa vtá-
čia, topoľ osikový, lipa ma-
lolistá, hruška planá, jaseň 
štíhly ako aj javom mliečny). 
Týmto konaním porušila 
ustanovenie zákona o ochra-
ne prírody a krajiny, čím bola 
spôsobená SR v zastúpení 
OÚ životného prostredia Sta-
rá Ľubovňa spoločenská ško-
da vo výške takmer 650 000 
eur a 281 vlastníkom parciel 
škoda na drevnej hmote vo 
výške 5 930 eur. Obvinená 
žena je stíhaná na slobode 
a hrozí jej trest tri až osem 
rokov. 

Celoslovenská kontrola 
na cestách. V rámci o opat- 
rení v cestnej premávke 
počas letnej turistickej sezó-
ny bola 30. júna vykonaná ce-
loslovenská kontrola. Do ak-
cie bolo zapojených vyše 700 
policajtov. Vodiči sa dopustili 
skoro 500 priestupkov. Z nich 
takmer tretinu vybavili policaj-
ti napomenutím, vyše tristo 
prípadov v blokovom konaní 
a desať oznámili na doprav-
né inšpektoráty. Najčastejšie 
vodiči prekročili predpísanú 
rýchlosť (64), nepoužívali 
pásy (61) a jazdili bez zapnu-
tých svetiel (31). Nekompro-
misne riešili policajti deväť 
vodičov, ktorí ohrozili chod-
cov na priechode. Policajti 
zistili zlý technický stav u 20 
vozidiel, alkohol u jedného 
cyklistu a život riskoval mo-
tocyklista jazdou bez prilby. 
Priestupkov sa dopustili aj 
šiesti cyklisti a 23 chodcov. 

Žijeme v zaujímavých ča-
soch. Sme priamymi účast-
níkmi gréckeho bezprece-
dentného prepisu dejín EÚ 
a eurozóny. Spoločnosť 
rozdeľujú debaty o utečen-
coch, terorizme, konflikte na 
Ukrajine, USA a Rusku. Sle-
dujeme, aké odlišné sú in-
formácie národných, zahra-
ničných, printových, audio-
vizuálnych či internetových 
médií. No keď som v nedeľu 
počúvala debatu s poľskou 
filmovou režisérkou Agniesz-
kou Holland, zaujala ma jej 
myšlienka, že ťažké časy 
v podstate kultivujú umenie. 
Práve vo chvíľach, keď ľudia 
riešia aj iné veci ako len kde 
zaparkovať, alebo čo nakú-
piť na večeru, sa totiž lámu 
charaktery. Práve vtedy, keď 
vyjdeme zo svojej ulity kon-
venčnosti a pohodlného ste-
reotypu, pretože sme nútení 
precvičiť si mozgové závity aj 
inak ako len lúštením krížov-
ky, vznikajú tie najhodnotnej-
šie umelecké diela, ktorých 
obsah tvoríme my, bežní 
ľudia reagujúci a formujúci 
sa na základe diania okolo 
nás. Keď sa môj obľúbený 
švédsky detektív Wallander 
zaľúbil do Lotyšky Baiby, kto-
rá patrila k odporcom ruskej 
snahy o znovunadobudnu-
tie moci v krajine, premýšľal 
o tom, aké sú jeho problémy 
vlastne banálne. Kým jeho 
najväčším strašiakom, v po-
hodlí bezpečného a ekono-
micky silného Švédska, bol 
strach zo starnutia a samoty 
a hľadanie vhodného domu 
na vidieku, kde by si mohol 
zaobstarať psa, Baibe v Rige 
ruská tajná služba zavraždila 
manžela policajta, sledovali 
ju na každom kroku, pos- 
tupne sa musela vyrovnať 
so smrťou mnohých svo-
jich priateľov a každé ďalšie 
ráno bolo veľkým víťazstvom 
v neviditeľnej, no o to krutej-
šej vojne. 

Český literárny historik 
Martin C. Putna vidí moder-
nizáciu spoločnosti západ-
ných krajín najmä v právnom 
a mentálnom oddelení cirkvi 
od štátu, ktorá na Západe 
viedla ku kritickej sebarefle-
xii. V Rusku však nedošlo 
ani k vzniku slobodného ve-
rejného priestoru, pokiaľ ide 
o rolu médií. V 19. storočí, 
no ani predtým, tam žiadne 
slobodné médiá neexistovali 
a to je jeden z dôvodov, pre-
čo je ruská literatúra z tohto 
obdobia taká skvelá. Suplo-
vala predsa politiku a novi-
ny a jediný spôsob, ako sa 
spoločenská reflexia mohla 
uskutočniť, bolo ukryť ju do 
románu. Nuž, aj pod Tatrami 
je nezávislých médií už ako 
šafranu. Mestské noviny a te-
levízie financujú samosprávy, 
preto o ich objektivite najmä 
v krušných časoch nemôže 
byť ani reči. Národné média 
postupne skupujú finančné 
skupiny a o tých medzinárod-
ných by sme tiež mohli dis-
kutovať veľmi dlho. Podtat-
ranský kuriér nepatrí nikomu, 
členovia redakcie nemajú na 
svet okolo rovnaké vždy ná-
zory a názory čitateľov zve-
rejňujeme bez cenzúry. A ve-
ríme, že tak v týchto ťažkých 
časoch ponúkame hodnotné 
informácie, ktoré modelujú aj 
vaše názory.  (pvč)

Dokončenie z 1. strany
Jubilejný ročník bude 

sprevádzaný niekoľkými no-
vinkami. Najväčšia zmena 
bude v  prezentácií regiónu 
Spiš a spišských miest a pod-
ľa primátora túto myšlienku 
plánujú rozvíjať aj v ďalších 
ročníkoch. Festival oficiálne 
otvoria v  piatok o  12. 50 h 
plánovaným sprievodom, 
v  ktorom sa predstavia di-
vadelné, folklórne a tanečné 
súbory, alegorické vozy, sku-
pina historického šermu, so-
koliari a iné. „Zmena nastala 
oproti minuloročným roční-
kom v  scénickom otvorení 
vstupnej brány, kedy sa areál 
remesiel sprístupní verejnosti 
scénkami otvorenia brán pod-
ľa predlohy Nory Baráthovej 
v podaní ochotníckych diva-
diel Alchýmia Poprad a Kaska 
Kežmarok,“ uviedla Barbara 
Kaprálová, riaditeľka Mest-
ského kultúrneho stredis-
ka v  Kežmarku. Po minulé 
ročníky sa festival začínal 
dobíjaním hradieb, formou 
boja skupinami historického 
šermu. Tento rok bude celé 
otvorenie rozohrané dobo-
vou scénkou s  historickým 
podtextom, kedy remeselní-
ci, trhovníci a  kupci, spolu 
30 divadelníkov, prichádzajú 
do Kežmarku. Návštevníci sa 
spolu s účinkujúcimi prenesú 
do stredoveku spolu s vybe-
račmi mýta. Barbara Kaprá-
lová sľubuje vtipnú pointu 
a  dôležitú úlohu v  otváraní 
zohrá aj nová významná rek-

vizita, Klietka hanby, ktorá 
bude počas festivalu umiest-
nená pri budove radnice.  Po 
skončení festivalu mesto plá-
nuje klietku umiestniť na iné 
miesto a mala by slúžiť ako 
zábavná turistická atrakcia, 
ktorú v minulosti mesto Kež-
marok malo a slúžila na iné 
účely, ako dnes. Klietku han-
by zhotovila Súkromná S

stredná odborná škola Bie-
la voda v Kežmarku rukami 
študentov a majstrov odboru 
kováč zhruba za pol roka. 
Mesto disponovalo s dvoma 
návrhmi v  gotickom alebo 
renesančnom štýle a zvíťazil 
renesančný štýl. 

„Kultúrny program po-
čas troch dní bude bohatý 
a  pestrý a  som rada, že do 
programu je zahrnuté aj 
naše múzeum s Kežmarským 
hradom. Predstavenia reali-
zujeme každoročne s veľkým 
úspechom a naším cieľom je, 
aby sa aj návštevníci, ktorí 
k nám prichádzajú, dozvedeli 
niečo aj o dejinách Kežmar-
ku a hradu,“ povedala Erika 
Cintulová, riaditeľka Múzea 
v Kežmarku. Múzeum prip- 
ravilo aj výstavu venovanú 
cechu súkenníkov vo výs- 
tavnej sieni Barónka, ktorá 
potrvá do konca júla. „Čo 
sa týka exponátov, podarilo 
sa nám pozháňať zaujímavé 
materiály z archívu zo Spiš-
skej Soboty. Samozrejme, na 
výstavu nám prispeli aj ďalšie 
inštitúcie. Dokonca máme aj 
veľmi pekné predmety od súk- 

romníkov. Gro celej 
výstavy bude tvoriť 
zbierkový fond náš-
ho múzea. Chceme 
priblížiť a  predsta-
viť návštevníkom 
tento cech, ktorý 
má v  tomto roku 
svoje výročie,“ do-
dala riaditeľka mú-
zea. Na bezpečnosť 
návštevníkov počas 
festivalu bude do-
hliadať 16 prísluš-
níkov mestskej po-
lície, dvaja psovodi 

so psami a 37 usporiadateľov, 
ktorí budú dohliadať na za-
bezpečenie poriadku. „Čo sa 
týka dodržiavania poriadku, 
musíme reagovať podľa vývo-
ja. Samozrejme, požiadal sme 
aj o  spoluprácu a  súčinnosť 
Policajný zbor SR. Novým 
prvkom, páskami, budú ozna-
čení účastníci podujatia, ktoré 
bude kontrolovať usporiada-
teľská služba,“povdal Jozef 
Marhefka, náčelník Mestskej 
polície (MsP) v  Kežmar-
ku. Účastníci festivalu budú 
parkovať na vyhradených 
miestach a určených parko-
viskách. „Podstatou nášho 
festivalu nie je ukázať čo naj-
väčší počet remeselníkov, ale 
remesiel. Pri výbere sa sna-
žíme ľuďom predstaviť stále 
nových remeselníkov, ktorí 
prezentujú svoje remeslá. Čo 
sa týka občerstvenia areál fes-
tivalu je rozdelený na zóny a v 
parku pri hrade sú pripravené 
nové stánky so špecialitami,“ 
uviedla Agáta Perignáthová, 
manažérka pre remeselníkov 
a remeslá. 

Súčasťou každého festiva-
lu je aj prezentácia mladých 
remeselníkov, žiakov škôl, 
ktorí sa venujú remeselným 
povolaniam. V  meste mô-
žete stretnúť figúrky Maťka 
a  Kubka, ktorí sú tiež naši 
slovenskí, tradiční. Festival 
je orientovaný pre celé rodi-
ny, nielen pre určitú vekovú 
kategóriu a podľa primátora 
Maťko a Kubko spolu s det-

ským a  skautským mesteč-
kom majú svoje nezastupiteľ-
né miesto.

Organizačný tím tvorí nie-
koľko desiatok ľudí, ktorí od 
februára  intenzívne pracova-
li na prípravách. Už dnes or-
ganizátori nevylučujú rozší-
renie festivalu za hradby ná-
mestia, pretože majú o polo-
vicu väčší záujem remeselní-
kov, ako môžu prijať a dopyt 
je veľmi veľký. Organizátori 
ani tento rok vstupné nezvy-
šovali z dôvodu dostupnosti 
festivalu pre všetkých, aj pre 
menej solventné či početnej-
šie rodiny, ktoré by si to inak 
nemohli dovoliť. V  nedeľu 
od 12. h budú mestské brány 
otvorené a vstup bude zdar-
ma. V nedeľu festival oficiál-
ne skončí o 15. h vyhlásením 
a korunováciou Kráľa remes-
la 2015.  (pks)

Zľava E. Cintulová, B. Kaprálová a J.  Ferenčák informovali 
o novinkách na tohtoročnom festivale. 

Na rozhodnutia mocných doplatia vždy tí, ktorí za nič 
Utečenci a zadĺžené Grécko. 

Dve témy, ktorými nás mainst- 
remové média ničia, zožierajú 
nám život a  pomaly, nená-
padne nás pripravujú na to, že 
v pasci, ktorú nám pripravili 
skorumpovaní európski lídri, 
skorumpované národné vlá-
dy a ich prisluhovači sa pos- 
tupne ocitneme všetci. A bez 
toho, aby aspoň jedna - jedi-
ná národná vláda dala právo 
svojim občanom vyjadriť sú-
hlas alebo nesúhlas s  touto 
špinou, ktorú pre eurobčanov 
vymysleli. Čo sa týka utečen-
cov, Európska únia absolútne 
zlyhala, keď dovolila zaplaviť 
Európu migrantami z Afriky 
a Blízkeho východu. Zákony 
EÚ totiž ukladajú všetkým 
štátom, zoskupeným v tomto 
spoločenstve, chrániť svo-
je hranice pred migrantami 
a  vracať ich späť, do krajín 
odkiaľ prišli. Dokonca chce-
la nariadiť kvóty a  rozdeliť 
utečencov do všetkých štátov 
únie, pretože Gréci či Taliani 
si s nimi už nevedia dať rady. 
Ale únia jedným dychom od-

sudzuje Maďarov, ktorí v zú-
falstve nad desiatkamitisíc 
utečencov chcú na hraniciach 
so Srbskom postaviť plot! 
Pritom problémy Maďarov 
s  utečencami únia dlhodo-
bo ignoruje a  vôbec o  nich 
nehovorí. Zrejme Maďarsko 
nie je rovnakým členom únie 
ako Taliani a Maďari nech si 
pomôžu sami. Zrejme preto, 
že migranti majú namierené 
do západnej Európy, nie do 
východnej, ktorá s nimi nemá 
nič spoločné a nepodieľala sa 
na destabilizácií, či bombar-
dovaní ich štátov, tak nech si 
ich teraz užijú. Nebyť plota, 
o ktorom začali riadne nahlas 
hovoriť, tak ani nevieme, že 
naši južní susedia s migran-
tami majú životné problé-
my. Tento plot únii vadí, ale 
3  400 kilometrov dlhý plot 
na hraniciach USA a Mexika 
nikomu na svete, ani extra 
demokratickým politikom 
Európy, nevadí? To čo je za 
demokracia a  aký prístup 
k utečencom?

Africké krajiny a  krajiny 

blízkeho východu si žili svo-
jim životom, aj keď ich z poh- 
ľadu USA a Európy viedli tzv. 
diktátori. Mimochodom, prá-
ve s nimi sa celé roky bratríč-
kovali a všemožne podporo-
vali tieto, dnes už nemorálne 
a nedemokratické režimy až 
do doby, keď odmietli robiť 
to, čo im Bush, jeho administ- 
ratíva a európski prisluhova-
či, prikazovali. Štáty, ktoré sa 
až donedávna  riadili šaríou, 
islamským právom a vo svo-
jich krajinách uplatňovali is-
lamský právny systém, resp. 
bohom zjavené univerzálne 
platné pravidlá ľudského 
správania, začali demokrati-
zovať. Bez mandátu NATO 
a OSN, na základe klamstiev 
zaútočili na Irak, nasledovala 
Lýbia, Sýria a  totálna desta-
bilizácia týchto i ďalších sys-
témov a štátov, ktoré pomaly 
už ani neexistujú. Svet sa za-
čal meniť a história opakovať. 
Teroristické „križiacke výpra-
vy“, ale tentoraz pravoverných 
moslimov, ktoré reprezentuje 
Islamský štát, založený a zrej-

me dodnes podporovaný prá- 
ve USA, likvidujú najprv 
vlastných obyvateľov a  teraz 
státisícami utečencov začí-
najú likvidovať Európu, ktorá 
im nikdy nerozumela a nikdy 
rozumieť nebude, pretože ide 
o úplne inú kultúru. Práve tej 
sa ľudia v únii obávajú, lebo 
tu nejde o pár utečencov, ale 
o  milióny a  moslimovia sú 
čím ďalej agresívnejší. Je len 
zaujímavé, že ešte ani jedi-
ného politika EÚ nenapadlo 
k talianskym brehom pristaviť 
zaoceánsky parník a migran-
tov odviesť rovno do najde-
mokratickejšieho sveta, za 
veľkú mláku. Lebo práve ich 
politici mali najväčší podiel 
(aj záujem?) na destabilizácii 
Blízkeho východu a  Afriky. 
Jednou ranou tak prispieva-
jú aj k destabilizácii Európy, 
jedného z najväčších ekono-
mických konkurentov Ame-
ričanov, ktorí vidia ďalšiu 
hrozbu v Rusoch. Fuj, tí ich 
tiež nechcú počúvať! Zo sko-
rumpovaných politikov EÚ sa 
tak stali „užitoční idioti“, ako 

ich nazval E. Chmelár. Len 
neviem, prečo užitočných 
idiotov, pod rúškom ľudskosti 
a nevyhnutnej pomoci, robia 
naši politici aj z nás. Veď je 
predsa smiešne presviedčať 
nás, akí sú to chudáci, ktorým 
ide o život, ale zostať v kraji-
nách východnej Európy nech-
cú, oni chú západný blahobyt! 
Keby mi išlo skutočne o život, 
je mi úplne jedno, kto ma 
prichýli...

Prejdime však ku Grékom. 
V referende jednoznačne po-
vedali nie reformám! A ani sa 
im nečudujem, pretože ko-
rupcie a  ničenia národných 
ekonomík s prehĺbujúcou sa 
chudobou, majú v  Európe 
dosť už nielen Gréci. V súvis-
losti s Gréckom sa toho naho-
vorilo veľmi veľa. Počuli ste 
ale niečo aj o zodpovednosti 
skorumpovaných vládnych 
politikov, či už európskych 
alebo gréckych, ktorí svo-
ju krajinu a obyčajných ľudí 
spoločne dostali tam, kde sú 
dnes? A  počuli ste už niečo 
o zodpovednosti skorumpo-

Najväčší festival EĽRO 2015 začne v piatok
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Peniaze pre detské oddelenie

Zvýšené kontroly na priecestiach

Zvýšené bezpečnostné opatrenia polície ne-
boli iba v posledný školský deň. Polícia apeluje 
na vodičov, aby zvýšili pozornosť na miestach, 
kde je možné predpokladať pohyb detí a jazdili 
mimoriadne opatrne. V záujme bezpečnosti 
policajti zvýšia dohľad počas celého leta naj-
mä na miestach kultúrno-spoločenských podu 
-jatí, v  okolí kúpalísk, letovísk, priechodov 
pre chodcov, zastávok hromadnej dopravy, 
železničných staníc, detských ihrísk, parkov 
i ďalších miest so zvýšeným pohybom osôb. 

Polícia pripravila aj preventívno-výchovné 
aktivity. Policajti navštívia deti v táboroch, ale 
aj seniorov v kluboch. Počas piatich dní, od 6. 
do 10. júla,  spolu s pracovníkmi Slovenského 
Červeného kríža nielen zisťujú vedomosti vo-
dičov z poskytovania prvej pomoci, ale ich aj 
vzdelávajú v tejto oblasti.

Počas letnej turistickej sezóny je na cestách 
zaznamenávaná zvýšená intenzita cestnej 
premávky.  Vznikajú kolízne situácie v pre-
mávke, ktoré vyúsťujú do dopravných nehôd. 

Počas minuloročných letných 
prázdnin polícia zaznamenala 
2 256 dopravných nehôd, pri 
ktorých prišlo o život 50 osôb, 
ťažko sa zranilo 165 a  ľahko 
1 029 osôb. Aj napriek tomu, 
že ide o  pokles dopravných 
nehôd, ako aj ich následkov, 
apeluje na všetkých účast-
níkov cestnej premávky, aby 
dodržiavali dopravné predpisy 
a  vlastnou zodpovednosťou 
prispeli k bezpečnosti na ces-
tách. S cieľom znižovať neho-
dovosť a  ochrániť čo najviac 
životov a zdravie, polícia pri-
pravila počas letnej turistickej 
sezóny  konkrétne opatrenia 
a akcie.  (red)

Polícia apeluje na vodičov

1. júla sa uskutočnila celoslovenská preventívno-bezpeč-
nostná akcia, zameraná na kontrolu dodržiavania zákon-
ných ustanovení  týkajúcich sa bezpečnosti pri prechádzaní 
cez železničné priecestia. 

Zastav a preži! Týmto mottom Železnice Slovenskej re-
publiky spolu s Prezídiom Policajného zboru SR apelujú 
na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dodržiavali 
predpisy a zbytočne neriskovali nielen svoj život. Pre tento 
rok pripravili ŽSR na letné prázdninové mesiace intenzív-
nu bilboardovú informačno-preventívnu kampaň. S náz- 
vom Zastav a preži budú na 120 vybraných miestach po 
celom Slovensku umiestnené počas dvoch mesiacov, od  
1. júla do 31. augusta. Apelujú na všetkých vodičov, chod-
cov, cyklistov, ktorí podceňujú nebezpečenstvo na železnič-
ných priecestiach, ponáhľajú sa neraz aj za cenu vlastného 
života. 

Za minulé roky sa v rámci 
benefičných podujatí, ktoré 
organizovala Všeobecná 
nemocnica s poliklinikou 
Levoča, člen skupiny Agel, 
vyzbieralo viac ako 2 400 
eur, z ktorých  bol výťažok 
použitý na kúpu moderné-
ho neurologického prístro-
ja. Ten pomáha v liečbe 
ochorení a bolestí chrbtice. 
Prístroj v hodnote 8 tisíc do-
lárov už rok slúži pacientom 
levočskej nemocnice ako je-
den z mála svojho druhu na 
Slovensku. V minulom roku 
zase zakúpili profesionálny  
ultrazvukový inhalátor Om-
ron a inhalačný prístroj s ult- 
raAIR technológiou, ktoré 
pomôžu detským pacientom 
pri liečbe akútnych, ale aj 
chronických ochorení dýcha-

cích orgánov, hlavne subglo-
tických laryngitíd, laryn-
gotracheitíd, bronchopneu-
mónií či bronchiálnej astmy. 
„Sme radi, že sa k tejto už 
každoročnej benefičnej akcii 
pridali zamestnanci nemoc-
nice, mesto Levoča a tiež 
nás veľmi teší účasť výbor-
ných futbalistov a hokejis-
tov, ktorí nielen reprezentujú 
naše obce, mestá, krajinu, 
ale ukázali opäť veľké srd-
ce,“ uzavrel riaditeľ nemoc-
nice Mgr. Miroslav Jaška 
po benefičnom futbalovom 
turnaji, ktorí sa odohral  
14. júna a na ktorom vyzbie-
rali 936 eur. Tieto peniaze, 
spolu s príspevkami spon-
zorov, budú slúžiť na dobu-
dovanie nadštandardných 
izieb detského oddelenia.

Pošmyknutie turistov 
na snehovom poli. Aké sú 
zradné chodníky vo Vysokých 
Tatrách aj v tomto letnom ob-
dobí, dokazujú dve udalosti 
z posledných dní. HZS 30. jú- 
na pomáhala slovenským 
turistom, ktorí sa pri pre-
chádzaní zo Zadnej Javoro-
vej doliny do Malej Studenej 
doliny pošmykli na snehovom 
poli v sedle Sedielko a spadli 
približne 200 m. O súčinnosť 
bola požiadaná VZZS z Pop- 
radu, ktorá vzala na palubu 
záchranára a spoločne s le-
károm ich vysadil na mieste 
nehody. Obaja turisti boli po 
ošetrení a nabalení postupne 
transportovaní k Téryho cha-
te. 32–ročný muž s porane-
ním hrudníka a hlavy a nás- 
ledne žena s poranením dol-
nej končatiny, s ktorou bola na 
chatu prevezená aj jej 7–roč-
ná dcéra. Zraneného muža 
vrtuľník potom dopravil do 
nemocnice v Poprade a vrátil 
sa po ženu, jej dcéru a zách- 
ranára HZS, ktorý s nimi me-
dzitým zostal čakať na chate. 
Aj zranenú ženu previezli do 
nemocnice. 

Tragický pád. Slovenskí 
turisti v stredu nahlásili pád 
svojho kolegu v centrálnom 
žľabe Vysokej, smerom k Dra-
čiemu plesu. V exponovanom 
teréne, po niekoľko stometro-
vom páde kolegovia k nemu 
už nezostúpili, na mieste ne-
šťastia boli vysadení zách- 
ranár HZS spolu s lekárom 
VZZS. 66-ročný muž pri páde 
však utrpel poranenia nezlu-
čiteľné so životom. Telesné 
pozostatky horskí záchraná-
ri transportovali do Starého 
Smokovca. Za týždeň to bol 
už štvrtý prípad, kedy sa návš- 
tevníci V. Tatier pošmykli na 
snehovom poli, tri boli mimo tu-
risticky značených chodníkov. 
ZS preto upozorňuje návš- 
tevníkov hôr, aby dodržiavali 
jej pokyny a návštevný poria-
dok TANAPu, dbali na svoju 
bezpečnosť a prispôsobili 
svoje túry podmienkam a svo-
jim schopnostiam.

nemôžu
vaných súkromných nemec-
kých a  francúzskych bánk, 
ktoré Grékom do nekonečna, 
s úsmevom na tvári, požičia-
vali a cez tzv. pomoc a eurova-
ly presunuli všetky svoje dlhy 
na Európsku centrálnu banku 
(ECB), teda na celú Európu, 
na nás všetkých? Prečo sa ale 
nič o vylúčení Grécka z  eu-
rozóny nehovorilo už vtedy, 
keď sa enormne zadlžovalo, 
napríklad aj úvermi na nákup 
zbraní, ale až teraz, keď ECB 
začala mesačne tlačiť 60 mld. 
eur, ktoré nie sú ničím kryté 
a  tieto peniaze preprala cez 
nemecké a francúzske banky, 
ktorým Gréci dlhovali a dnes 
sú tieto banky čisté? Darmo 
kričali Gréci i  celý svet, že 
Európa nepomáha ľuďom, 
ale svojim bankách - a všetci 
mlčali. Keby banky mali poži-
čiavať svoje vlastné, súkrom-
né peniaze, nie iba Gréci, ale 
nikto by nedostal toľko úve-
rov, aby dokázal priviesť štát 
do bankrotu. Veď je to pod-
vod najvyššieho kalibru, hod-
ný trestného stíhania a  tres-

tov smrti! Skúste si vy doma 
vytlačiť len 50 eur a  zav- 
rú vás za falšovanie peňa-
zí. Ale keď sa tlačia miliar-
dy eur, všetci sme spokojní. 
Kde boli politici EÚ a ECB, 
keď namiesto zodpovednej 
ekonomiky, podpory prie-
myslu, poľnohospodárstva 
jednotlivých krajín sa nao-
pak všetko národné zničilo, 
daňami, odvodmi, nezmysel-
nými pravidlami, reguláciami 
a  dotáciami sa podporovali 
a podporujú cez skorumpo-
vané regionálne vlády len 
veľké globálne spoločnosti, 
ktoré ovládajú celosvetovú 
ekonomiku? Banky, ktoré 
požičiavajú Grékom, ale aj 
všetkým ostatným museli ve-
dieť, že nastane čas, keď ECB, 
pod kuratelu ktorej spadá asi 
180 európskych bánk, začne 
tlačiť ničím nekryté peniaze 
a  tie skončia v  súkromných 
rukách veľkých hráčov, ktorí 
profitujú z nešťastia 99 per-
cent všetkých zadlžených ob-
čanov, žijúcich v únií, ale aj 
na celom svete, pretože tak je 
nastavený demokratický sve-
tový poriadok! Tak prečo by 
nepožičiavali? Ale prečo majú 

Gréci, ale aj ostatné štáty splá-
cať „pôžičky“ súkromným 
bankám a  ECB, tzv. medzi-
národným veriteľom, ktorí si 
peniaze len vytlačili, ale ne-
vyrobili, nie sú ničím kryté, 
ani zlatom, ani inými aktíva-
mi. Reálne náklady na takto 
„vyrobené“ peniaze preds- 
tavujú možno pár desiatok 
tisíc eur, pretože ich hodnota 
je len v nákladoch na papier, 
farby, energie, tlačiarenské 
stroje a mzdy ľudí, ktorí ich 
obsluhujú. Tak komu a prečo 
sa majú bezcenné papieriky 
-  falošné eura vracať? Veď 
ECB takýmito pôžičkami nič 
neriskuje a o nič nepríde,  len 
postupne ničí všetko zdra-
vé, čo ešte ako-tak vo svete 
funguje. Tak nech si aj Gréci, 
Slováci a všetky ostatné štáty, 
ktoré nemajú takú životnú 
úroveň, ako prominentné štá-
ty západnej Európy natlačia 
toľko miliárd eur, koľko dlhu-
jú a nech ich vrátia medziná-
rodným veriteľom. A dlhy si 
môžu evidovať v  triliónoch 
rovnako, ako USA a  pritom 
tieto falošné peniaze požičia-
vať do nekonečna a keď dôjdu, 
natlačia nové....  Ľ. Rešovská 

Barborka a Laura sa do školy už nevrátia
Prvý prázdninový víkend 

zmenil život dvom rodinám. 
Obrovská tragédia sa stala 
v sobotu poobede medzi Svi-
tom a Batizovcami na štrko-
visku, ktoré miestni poznajú 
ako bagrovisko. Tri dievčatá 
zo Svitu sa išli počas horúcej 
soboty osviežiť do neďaleké-
ho štrkoviska, kde dve z nich 
prišli o  život. Trinásťročné 
dievča nahlásilo, že z jej do-
hľadu zmizli dve kamarátky, 
ktoré sa kúpali vo vodách 
štrkoviska. 

Privolaní policajti a hasiči 
začali zhruba o 17. h popo-
ludní pátraciu akciu. Na vod-
nej hladine s pátracím člnom 
a trhacími hákmi hasiči pre-

hľadávali dno štrkoviska, ale 
bezvýsledne. Na rad prišli 
potápači zo záchrannej brigá-
dy z Humenného. Telá diev-
čatiek našli potápači okolo 
pol deviatej večer. Záchranári 
v oboch prípadoch už mohli 
iba konštatovať smrť utope-
ním. „Na operačné stredisko 
nám nahlásili, že sa dve diev-
čatá v bagrovisku v Batizov-
ciach sa utopili. Mali sme vý-
jazd z hasičskej stanice z Men-
gusoviec a z Popradu. Po prí-
chode na miesto sme skúšali 
nájsť utopené pomocou aqua 
člnu, čo sa nám nepodaril, 
pretože je tam taká hĺbka, že 
trhací hák nedosiahol na dno. 
Následne boli privolaní po-

tápači zo záchrannej brigády 
Humenné. Tí telá dievčat našli  
zhruba 10 metrov od brehu, 
v hĺbke 7 – 8 m,“ objasnil pát-
raciu akciu Ján Marušin, ve-
liteľ zásahu z Okresného ria-
diteľstva Hasičského a zách- 
ranného zboru v  Poprade. 
Približne o 21. 30 h odviezla 
pohrebná služba telá oboch 
dievčatiek, ktoré sa už domov 
nevrátia. 

V  batizovských štrkovis-
kách nie je kúpanie oficiálne 
povolené, no aj napriek tomu 
sú ich brehy v týchto dňoch 
vyhľadávaným miestom na 
oddych a  osvieženie domá-
cimi, ale aj návštevníkmi zo 
širšieho okolia. Bagrovisko 
vzniklo ťažením štrku ťa-
žobnou spoločnosťou Štrko-
piesky Batizovce. V  súčas-
nosti na zákaz kúpania upo-
zorňuje osadená, vyblednutá 
tabuľa. Kúpanie v prírodných 
vodných nádržiach je vždy 
spojené s  rizikom utopenia 
sa, ktoré si však málokto uve-
domuje. Ľudia sú nepoučiteľ-
ní a až veľká tragédia spustí 
reflex pudu sebazáchovy, aj to 
iba na krátku dobu. Už v ne-
deľu bolo bagrovisko opäť 
plné ľudí.  (pks)

V Poprade je tiger, vedeli ste o tom? OZ KAMZÍČEK orga-
nizuje toto leto TIGER SUMMER CAMP 2015, prímestský 
tábor vhodný pre deti od 5 do 12 rokov. Voľné miesta sú 
ešte v týchto turnusoch: 2. turnus - 13. 7. -17. 7., 3. turnus 
- 20. 7.- 24. 7., 4. turnus - 3. 8. - 7. 8., 5. turnus - 17. 8.- 
21. 8., 6. turnus: 24. 8. - 28. 8. 2015. Cena tábora je 100 
€.  A  čo budú celé leto robiť tigríčatá, ktoré o. i. dostanú 
táborové tričko s logom?  V originálnom tábore pre deti od 
5 do 12 rokov zažijú deti leto s kamarátmi a naučia sa zá-
kladné techniky karate, zvládnu základné prvky hip-hopu, 
spoznajú stromy, rieky a prírodu v okolí Popradu, vyšantia 
sa na kúpaliskách, zažijú originálny indiánsky deň a popri-
tom si rozšíria slovnú zásobu v anglickom jazyku s mladými, 
vyškolenými animátormi, ktorí ich budú sprevádzať veselý-
mi táborovými pesničkami po celý čas .Deti budú obedovať 
najzdravší obed, ktorý im nachystajú Lahodnosti. Na všetky 
deti sa teší váš TIGER! 

Presne na tomto mieste sa nad dievčatami zavrela voda i napriek tomu, že výstražná tabuľa, 
hoci vyblednutá, zakazuje vstupovať na pozemok i kúpať sa.
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Prešovský samosprávny 
kraj realizoval od marca 2012 
projekt digitalizácie histo-
rických artefaktov. V rámci 
projektu Najvýznamnejšie 
historické a  umelecké pa-
miatky v zbierkach PSK do-
stalo digitálnu podobu 8 124 
objektov zo zbierok kultúr-
nych zariadení v  zriaďova-
teľskej pôsobnosti Prešov-
ského vyššieho územného 
celku. Digitalizácia umož-
ňuje zachovanie artefaktov 
pre budúce generácie a záro-
veň sprístupní pamiatky pre 
širokú verejnosť. Veľká časť 
artefaktov sa digitalizovala 
v  priestoroch Vlastivedné-
ho múzea v  Hanušovciach 
nad Topľou, kde bolo vyt- 
vorené digitalizačné praco-
visko. Predmety, ktoré boli 
náročné na prevoz, alebo sa 
previezť nedali, sa digitali-
zovali priamo v inštitúciách 
a exteriéroch, kde sú umiest-
nené. Medzi artefaktmi sú 
perly vo veľkosti od troch 
milimetrov a najväčším ob-
jektom na zdokumentovanie 
bol pravdepodobne kostolík 
v Humennom.

„Digitalizácia historických 
predmetov v  zbierkovom 
fonde siedmich múzeí stá-
la takmer 1,5 milióna eur. 
Kraj tento projekt financoval 
z  prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja 
a  podieľal sa na ňom piati-
mi percentami oprávnených 
nákladov,“ uviedol František 
Barnáš, vedúci odboru regio- 
nálneho rozvoja PSK a pro-

jektový manažér. Vymenoval 
aj organizácie, ktoré sa do 
projektu digitalizácie zapo-
jili: „Bolo to sedem inštitúcií 
v  pôsobnosti PSK -  Ľubov-
nianske múzeum v  Starej 
Ľubovni, Šarišské múzeum 
v  Bardejove, Podtatranské 
múzeum v Poprade, Krajské 
múzeum v  Prešove, Vlasti-
vedné múzeum v  Hanušov-
ciach nad Topľou, Vihor-
latské múzeum v  Humen-
nom a Múzeum moderného 
umenia Andyho Warhola 
v Medzilaborciach.“ 

Na hrade v Starej Ľubov-
ni prešlo digitalizáciou 358 
zbierkových predmetov. 
„Najvýznamnejším bol dre-
vený kostolík, ktorý bol do 
skanzenu pod hradom preve-
zený z obce Matysová,“ pove-
dal riaditeľ Ľubovnianskeho 
múzea Dalibor Mikulík. Ako 
dodal, hlavným prínosom je, 
že „digitalizované pamiatky 
vieme použiť na prezentáciu 
pri výstavách a pri propagácii 
múzea.“ Zdigitalizované pa-
miatky pomôžu podľa neho 
aj pri ďalších výskumoch 
a  príprave výstav. Podtat-
ranské múzeum v  Poprade 
má v digitálnej podobe 711 
kusov predmetov zo svojho 
zbierkového fondu. Najmen-
šie sú mince s  priemerom 
jedného centimetra z  ex-
pozície numizmatiky a  ar-
cheológie a najväčší objekt, 
ktorý prešiel digitalizáciou, 
bol drevený oltár z dnes už 
neexistujúceho dreveného 
kostola zo Spišskej Novej Vsi 

o  rozmeroch 2,5 
x 2 m. „Ten sa di-
gitalizoval v mú-
zeu v Spišskej So-
bote, kde je dnes 
umiestnený. Rov-
nako sa múzeum 
snažilo dať do 
digitálnej formy 
aj celé kolekcie,“ 
skonšt atova la 
riaditeľka Mag-
daléna Bekešo-
vá. Spomenula 
predovšetkým 
„kolekciu Gá-
novce z expozície 
Paleontológ ie , 
v rámci ktorej sa 
zdigitalizovalo 
52 kusov pred-
metov. Rovnako 
digitálnu podobu 
dostala kolekcia 
modrotlačiaren-
ských foriem, kde 
sa do 3D rozmeru 
dostalo 200 pred-
metov. Oceňujem 
možnosť, že as-
poň časť z nášho 
5 0 - t i s í c o v éh o 
zbierkového fon-
du  budeme môcť 
verejnosti priblížiť aj takouto 
formou.“

Z  celkového počtu 8  124 
objektov je širokej verejnos-
ti sprístupnených 30 % teda 
2  500 historických artefak-
tov. „Celý projekt hodnotíme 
ako úspešný. Prínos pre kraj 
je obrovský. Predmety v digi-
tálnej podobe si bude môcť 
široká verejnosť pozrieť na 

Najkrajší bol prsteň cisárovnej Sissi

Švaško a Stretnutia sú najlepšie časopisy
V pondelok minulého týžd-

ňa sa v podtatranskej knižnici 
konalo slávnostné vyhodnote-
nie 7. ročníka  regionálnej sú-
ťaže O najlepší školský časopis 
v školskom roku 2014/2015. 
Školské časopisy majú me-
dzi svojimi čitateľmi veľký 
úspech. Ich funkcia je tak, ako 
u väčšiny novín a  časopisov 
informovať, vzdelávať, ale aj 
zaznamenávať históriu školy. 

V dnešnej preinformovanej 
dobe sa môže zdať, že záujem 
o školské časopisy klesá, ale 
opak je pravdou. Do súťaže 
sa prihlásilo množstvo časo-
pisov a porota mala čo robiť, 
aby objektívne vyhodnotila 
snaženie žiakov. Časopisy boli 
rozdelené do dvoch kategórií 
-  základné a  stredné školy. 
Porota v tomto roku bola zlo-
žená z novinárov, ktorí sa celý 
svoj profesný život venujú no-

vinárčine. Predsedom poroty 
bol dlhoročný novinár Pavol 
Svetoň, ktorého si mnohí  
pamätajú z  rozhlasu, ďalšou 
v  porote bola Ľudmila Re-
šovská, šéfredaktorka regio- 
nálnych novín Podtatranský  
kuriér a bývala šéfredaktorka 
Podtatranských novín a troji-
cu dopĺňal Marek Vnenčák, 
redaktor a  moderátor tele-
vízie. Odborná porota hod-
notila obsahovú i  grafickú 
podobu jednotlivých časopi-
sov, prácu s  fotografiou, ale 
aj jazykovú  „Všetky časopisy 
v  kategóriíizákladných škôl, 
ktoré sme videli a každý rok 
posudzujeme, sú svojim spôso-
bom dobré, pretože vyjadrujú 
vzťah žiakov k škole, k spolu-
žiakom i učiteľom. Deti, ktoré 
sa do takýchto činností zapája-
jú, možno raz budú redaktori. 
Veľa záleží od učiteľov, ako 

ich k tomu vedú. Učiteľ, ktorý 
má vzťah k  písanému slovu 
a žurnalistike a vedie malých 
redaktorov vie, že žiaci dokážu 
aj v mladom veku napredovať. 
Čo chýba týmto časopisom 
je viac príspevkov zo života 
školy. Mnohí sa utiekajú k té-
mam, ktoré nesúvisia zo ško-
lou alebo obcou, v ktorej časo-
pis vychádza. Mnohé redakcie 
sa zlepšujú a je to vidieť na ich 
činnosti. V  časopisoch stred-
ných škôl už vidieť talenty a je 
škoda, že sa do ich tvorby ne-
zapája viac škôl i žiakov.  Od-
borných škôl je dosť, ale nie je 
ich vidieť. Časopis Stretnutia 
je vynikajúci aj na celosloven-
skej úrovni. Z tejto novinárskej 
skupiny vyrastajú veľmi dobrí 
novinári a  redaktori. Je dosť 
príležitostí, aby sa našli ta-
lenty. Učitelia majú možnosť 
ich medzi svojimi študentmi 
nájsť,“ zhodnotil Pavol Sve-
toň, predseda poroty. 

V kategórii základných škôl 
sa na prvom mieste umiestnil 
časopis Švaško zo ZŠ a  MŠ 
Švábovce, druhé miesto patri-
lo časopisu Školník zo ZŠ J. M. 
Petzvala Spišská Belá a tretia 
priečka Fišeráčiku zo ZŠ Dr. 
Daniela Fišera z Kežmarku. 

Medzi strednými škola-
mi bol prvý časopis Stret- 
nutia z  Gymnázia P. O. 
Hviezdoslava v  Kežmarku. 
Druhé miesto obsadil Fo-
nendoskop zo Strednej od-
bornej školy v Poprade a na 
treťom mieste sa umiestnil 
časopis Nulák zo Strednej 
odbornej školy elektrotech-

nickej Poprad –  Matejovce.  
„Umiestnenie nás teší, deti sa 
určite potešia, že si ich prácu 
niekto všimol a bude sa o nich 
písať. Redakčná rada pôsobí 
pri krúžku Fišeráčik. V redakč-
nej rade máme prispievateľov 
od 5 do 9  ročníka. Zameria-
vame sa na žiakov piateho 
ročníka, aby sme ich viac zapo-
jili do práce v našom časopise. 
Menšie deti sa snažíme zapájať 
ilustračnými kresbami, alebo 
básničkami. Prešli sme dosť 
veľkými zmenami a hľadáme, 
čo a ako v novom školskom rok 
zlepšiť. Dúfame, že budeme 
napredovať aj vďaka dobrým 
radám skúsených novinárov,“ 
povedala s  úsmevom Zuza-
na Bodyová, učiteľka v  ZŠ 
Dr. Fišera v Kežmarku, kto-
rá dozerá na správne písanie 
v slovenskom jazyku. Časopis 
v základnej škole vychádza už 
desiaty rok. 

Školské časopisy majú 
veľkú výpovednú hodnotu 
vo vzťahu žiak učiteľ, pre-

tože bystrý učiteľ sa môže 
veľa dozvedieť nielen o sebe, 
o  žiakoch, o  škole, o  živo-
te žiakov počas školských 
prestávok, prázdnin, či záuj- 
moch a trávaní voľného času 
a tak využije všetky možnosti, 
aby získal čo najviac infor-
mácií. A nielen učiteľ. Tieto 
časopisy, rovnako ako iné tla-
čené noviny na území okre-
sov Poprad, Kežmarok a Le-
voča, Podtatranská knižnica 
monitoruje a  prístup k  nim 
tak majú všetci záujemcovia 
i  ostatné školy. „Práve preto 
sme sa rozhodli zapojiť časo-
pisy do súťaže, aby aj školy 
z toho niečo mali a mohli sme 
ich tým motivovať.  Regionál-
ne súťaže sa konajú vo všet-
kých okresných knižniciach  
na  Slovensku. Je nám ľúto, že 
z iných okresov sa zapájajú do 
súťaže menej, ale verím, že sa 
to v budúcom roku zlepší,“ po-
vedala Anna Ottová, biblio-
grafka  a katalogizátorka Pod-
tatranskej knižnice.    (pks)

webovej stránke PSK. Pre od-
bornú verejnosť budú všetky 
predmety v 3D rozlíšení k dis-
pozícii na dátovom úložisku 
Prešovského samosprávneho 
kraja. Dátový objem zdigi-
talizovaných materiálov je 
približne 100 terabajtov, čo je 
obrovský objem dát,“ uviedol 
František Barnáš manažér 
projektu.

Proces digi-
talizácie sa rea- 
lizoval štyromi 
atechnologic-
kými postupmi 
-  formou digi-
tálnej fotografie, 
3D skenovania, 
objektovej pa-
norámy a  fotog- 
rametriou. Na 
projekte samot-
nej digitalizácie 
pracova lo  17 
ľudí. „Technicky 
najnáročnejšia 
bola digitalizá-
cia kostolíkov 
v   skanzenoch 
v   Humennom 
a  Starej Ľubov-
ni. Tie boli pre 
nás najväčšou 
výzvou. Najkraj-
ším predmetom, 
ktorý sme mali 
digitalizovať, bol 
podľa nás bri-
liantový prsteň 
princeznej Sissi 
z  bardejovského 
múzea,“ prezra-
dil Boris Hur-
banič, zástupca 

dodávateľskej firmy.
V  súčasnosti kraj pripra-

vuje indikačné zoznamy na 
ďalšiu digitalizáciu. Ide hlav-
ne o 2D objekty, ako sú kni-
hy alebo plagáty. Zbierkový 
fond má v Prešovskom kraji 
zdigitalizované aj Múzeum 
v Kežmarku, ktoré bolo za-
pojené do pilotného projektu 
v rámci Slovenska.  (vfz)

N. Pocisková a F. Tůma
V Drevenom artikulárnom 

kostole v Kežmarku bude 
v rámci festivalu EĽRO 
v piatok 10. júla o 17. h ga-
lakoncert Nely Pociskovej 
a Filipa Tůmu s 35-členným 
Komorným orchestrom Ban-
ská Bystrica (diriguje Adrian 
Kokoš). Vstupné v predpred-
aji 12  € a pred koncertom 
15 €. Predpredaj vstupeniek: 
MsKS, Kežmarská informač-
ná agentúra a online predaj 
msks.kezmarok.sk.

Letná čitáreň
Podtatranské múzeum 

v Poprade otvára pre svojich  
návštevníkov Letnú čitáreň 
2015 v priestoroch poboč-
ky múzea na Sobotskom 
námestí v Spišskej Sobote. 
Otvorená bude v júli a au-
guste každú druhú stredu od 
17.  – 20. h. Prvá prednáška, 
70. výročie ukončenia 2. sve-
tovej vojny, bude dnes o 20. 
h a prednášať bude  Mgr. Pa-
vol Minarčák, PhD. z Podtat-
ranského múzea. Návštevníci 
budú mať možnosť posedieť 
si v príjemnom prostredí v zá-
hrade múzea, kde im budú 
k dispozícií najnovšie čísla 
odborných a regionálnych 
periodík
Tvorivé dielničky včeličky

V parku pred hotelom 
Slovan v Tatranskej Lom-
nici vytvoria dnes medzi 
18.30 a 20.30 h detský kútik 
s programom Tvorivé dielničky 
včeličky. Kreatívne a voňavé 
tvorivé dielničky budú spojené 
s rozprávaním včelárky o živo-
te vo včeľom úli. Vstup voľný.

Krvavé dejiny
Nočné divadelné predsta-

venie v priestoroch Kežmar-
ského hradu Krvavé dejiny 
XIII. – Aj zradcom sa odpúšťa 
počas festivalu EĽRO v Kež-
marku sú tento rok voľne inš- 
pirované príbehom Martina 
Dévaya a vdovou po Jakubo-
vi Krayovi Máriou. Uskutočnia 
sa vo štvrtok, piatok a sobo-
tu, 9. – 11. júla. Do hradu sa 
vstupuje približne v 50-člen-
ných skupinách každých 15 
minút. Divadelné predsta-
venie trvá 80 minút a počas 
neho prejdete celým hradom. 
Vstupné v predpredaji a vo 
štvrtok 5 €, na mieste 6 €.

Piesne z hradných 
rozprávok

V rámci Kultúrneho štvrt-
ka na Nám. gen. Štefánika 
v Starej Ľubovni vystúpia 9. 
júla o 15. h Marcela Petriľá-
ková, ktorá zaspieva piesne 
z hradných rozprávok a deti 
ZUŠ J. Melkoviča.

Koncert na korze
V rámci Kežmarského kul-

túrneho leta sa vo štvrtok 9. 
júla o 16. h uskutoční koncert 
na korze ZUŠ Antona Cígera 
na malom javisku pri radnici 
na Hlavnom nám. v Kežmar-
ku. Vystúpia Michaela Pavlí-
ková (husle) a Jana Svepečo-
vá (klavírny doprovod).

Alimach na námestí
Exotické tance magického 

orientu, spojené so strhujú-
cou show a príťažlivý pohyb, 
doplnený leskom farebných 
kostýmov, to všetko umoc-
nené fascinujúcimi ohňovými 
efektmi a šatkami sľubuje 
program v podaní členov 
súboru Alimach z Popra-
du. Vystúpi vo štvrtok 9. júla 
o 20. h na Nám. sv. Egídia 
v Poprade.

Zľava Anna Ottová,  Dominika Liptáková, šéfredaktorka  
Švaška preberá hlavnú cenu, čokoládovú tortu od Anny Bale-
jovej, riaditeľky Podtatranskej knižnice.  
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Live Muzic Night
Hudobný večer so životu 

hudbou Live Muzic Night v ka-
viarni hotela Slovan v T. Lom-
nici v piatok 10. júla o 19. h 
spríjemnia vystúpením Peter 
Pavličko (klávesy), Eva Hal-
činová a Lucia Hudačeková 
(spev). Vstup voľný.

Cinemon a City
Večerný program v piatok 

10. júla o 19. h na Nám. sv. 
Egídia v Poprade bude pat-
riť koncertu krakovského tria 
Cinemon a popradských hu-
dobníkov skupiny City.

Ženský vtip
Divadlo exTEATRO a pra-

covníci Múzea Kežmarok 
pripravili počas EĽRO 11. 
a 12. júla na hrade Kežma-
rok predstavenia Ženský 
vtip. Skupiny vstupujú kaž-
dých 15 minút a 80-minútová 
rozprávka sa odohráva po-
čas prechodu celého hradu. 
V sobotu budú predstavenia 
od 9. do 17. h a v nedeľu od 
10. do 16. h. Vstupné dospelí 
4,50 €, deti, študenti a dô-
chodcovia 3 €, deti MŠ 2 € 
a deti do 3 rokov zadarmo. 
Platiť môžete aj kultúrnymi 
poukazmi.

Kocúr v čižmách
Ujo Ľubo z Košíc bude 

zabávať divákov v Popra-
de v sobotu 11. júla o 10. h. 
Tentoraz príde s hudobnou 
rozprávkou Kocúr v čižmách.

Tatranskí nosiči
Prezentácia knihy Tatran-

skí nosiči od autorky Katarí-
na Slobodovej Novákovej sa 
uskutoční v Zamkovského 
chate vo Vysokých Tatrách 
v sobotu 11. júla o 13.30 h. 
Vstup voľný.

Akordeonika
V altánku v parku v Tat-

ranskej Lomnici sa v sobotu 
11. júla o 15. h rozoznejú na 
promenádnom koncerte tóny 
akordeónového orchestra 
z Bojníc. O 17.30 h vystúpi or-
chester Akordeonika v areá- 
li Kúpeľov Nový Smokovec. 
Vstup voľný na oba koncerty.

Michal Sťahel
Komorný recitál popredné-

ho svetového violončelistu 
Michala Sťahela sa uskutoční 
v Evanjelickom kostole v Tat-
ranskej Lomnici v sobotu 11. 
júla o 20. h. Vstup voľný. 

Noci na hrade
V rámci podujatia Tajomné 

noci na hrade bude sobo-
ta 11. júla od 20.30 h patriť 
Castle Run – dokumentu 
o slovenských hradoch a sku-
pine historického šermu Páni 
Spiša. Leto na Spišskom 
hrade je venované aj rozp- 
rávkam. V nedeľu 12. júna 
o 14.30 h tu uvedú divadelné 
predstavenie pre deti Gulive-
rove cesty. 
Večer s horským vodcom
Posedenie so skúseným 

horským vodcom a rozpráva-
nie o dobrodružných výpra-
vách v horách, zachytených 
aj vo filme, pripravil Sliezsky 
dom Tatranská Polianka. Ve-
čer s horským vodcom bude 
v sobotu 11. júla o 20.30 h. 
Vstup voľný.

Tatranskými cestami
Pri príležitosti 20. výročia 

návštevy v Tatrách sa usku-
toční v nedeľu 12. júla o 12.30 
h hromadný pochod na Sliez-
sky dom Tatranskými cesta-
mi Jána Pavla II. a o 15. h 
spomienková omša. Zraz 
bude pri bývalej pošte v T. 
Polianke.

Šéfovia na zabitie
V sobotu 11. júla večer o 21. 

h môžu milovníci filmov na-
vštíviť kino pod holým nebom 
na Nám. sv. Egídia v Pop- 
rade. Premietnu tu americkú 
komédiu Šéfovia na zabitie II. 
s J. Anniston.

Koncert G. Oňovej
V nedeľňajšom prome-

nádnom koncerte na Nám. sv. 
Egídia v Poprade 12. júla o 15. 
h vystúpi interpretka slov-
enských a svetových everg- 
reenov, ľudoviek, ale aj jazzu 
a muzikálových melódií Gizka 
Oňová.

Návrat na kolonáde
Na kolonáde pod Bielym 

domom vo Vyšných Ruž- 
bachoch bude v nedeľu 12. 
júla o 15. h vystupovať skupi-
na Návrat. Vstup voľný.

Na skle maľované
V Stredovekom vojenskom 

tábore v Starej Ľubovni v ne-
deľu 12. júla o 16. h uvedú 
muzikál Na skle maľované. 
Vstupné 3 €.

Soire International
Koncert s medzinárodnom 

účasťou Soiree International 
sa uskutoční v areáli Kúpeľov 
Nový Smokovec v nedeľu 12. 
júla o 17.30 h. Vstup voľný.

Nedeľa rodákov
Štyridsať rokov od zapla-

venia priehrady Liptovská 
Mara si pripomenú v Múzeu 
liptovskej dediny v Pribyline 
v nedeľu 12. júla v progra-
me Nedeľa rodákov. V rámci 
neho sa uskutoční aj hasič-
ská súťaž.

Festival vežovej hudby
V Levoči bude v pondelok 

až piatok, 13. - 17. júla, o 11., 
13. a 15. h na radnici Me-
dzinárodný festival vežovej 
hudby. Každý piatok o 16. h  
v altánku mestského parku sa 
uskutočnia promenádne kon-
certy Dychovej hudby mesta 
Levoča.

Nebojsa na hrade
Deviaty ročník rozpráv-

kového muzikálu na nádvo-
riach hradu Ľubovňa bude 
pokračovať od 13. do 19. 
júla. Predstavenia Nebojsa 
sa uskutočnia o 10.30, 12.30, 
14.30 a 16.30 h. Vstupné dos- 
pelí 5 €, deti 2,50 €.

Pieninské slávnosti
Prvý ročník podujatia Pie-

ninské slávnosti 2015 sa 
uskutoční v Lesnici pred Cha-
tou Pieniny v pondelok 13. 
júla od 13. h. Vystúpi izrael-
ská tanečná skupina Sho-
rashim Israeli z Jeruzalema. 

Sviatok hojnosti
Na hudobný gitarový večer 

Sviatok hojnosti pozýva ka-
viareň a čajovňa U vlka Sta-
rý Smokovec v pondelok 13. 
júla o 19. h. Hrajú a spievajú 
Anička a Markéta. Vstupné 
4 €. V utorok 14. júla tu budú 
Žofka Fridrichová a Zuzka 
Šimová rozprávať a spievať 
o Tatrách. Program Hovore-
nie a spievanie o Tatrách pre 
Tatry začne o 19. h. Vstupné 
3 €.

Secrets – tajomstvá
V galérii Scherfelov dom 

v Poprade-Veľkej pripravilo 
Podtatranské múzeum Pop- 
rad v spolupráci s Klubom Ve-
ličanov výstavu výtvarníčky 
Gabriely Mellegovej Secrets 
– tajomstvá. Otvorená je 
v pondelok, štvrtok a piatok 
od 8. do 12. h a od 13. do 15. 
h a vidieť ju môžete do konca 
júla. 

Najlepšie batizovské pirohy navarilo družstvo Levoraky
Nádherné, slnkom zaliate 

sobotňajšie ráno sľubovalo 
organizátorom 4. ročníka 
súťaže o najlepšie batizovské 
pirohy príjemný deň. Urči-
te k tomu prispela aj zmena 
miesta konania súťaže, kto-
ré sa z  futbalového ihriska 
prenieslo do parku pri hoteli 
Guľa a poskytlo nielen súťa-
žiacim, ale aj občanom a návš- 
tevníkom príjemný chládok. 

Pod viac či menej vyzdo-
benými altánkami sa tohto 
roku stretlo desať družstiev. 
Okrem už klasických Koči-
šiek, Levorakov, Machrov či 
Hasičov sme tu našli i nových 
kuchárov z ďalších družstiev 
- Na poslednú chvíľu, Veselá 
štvorka, Matičiari, Folklóris-
ti, Ho-ki a Firetím. Už zav- 
čas ráno sa v  parku stretla 
viac ako stovka Batizovča-
nov, súťažiacich, organizá-
torov i  tých, ktorí pomáhali 
stavať altánky, či prišli pod-
poriť rodinných príslušníkov, 
ktorí sa rozhodli zapojiť do 
súťaže vo varení obľúbenej 
batizovskej pochúťky –  pi-
rohov plnených zemiakmi, 
s  tvarohom, pažítkou a  so 
slaninkou.

„Batizovské pirohy úplne 
iné byť nemôžu, lebo musia 

byť uvarené len z tých ingre-
diencií, ktoré sa v  Batizov-
ciach už po stáročia do pirohov 
dávajú. Ale okrem toho tam 
treba pridať veľa, veľa lásky. 
S  láskou ich treba variť a tie 
potom budú najlepšie a víťaz-
né,“ odpovedal na našu otáz-
ku, ako navariť batizovské 
pirohy úplne iné, ako všetky 
ostatné a samozrejme víťaz-
né, Jaroslav Pitoňák, zak- 
ladateľ súťaže.

Ale to sa už spod kotlíkov 
s  vriacou vodou dymilo na 
celú dedinu, súťažiaci škra-
bali zemiaky, pripravovali 
cesto, rezali slaninku, mie-
šali, vykrajovali, plnili, lepili, 
varili, ochutnávali, veď išlo aj 
o prestíž. Najväčšou devízou 
ale bola vynikajúca nálada, 
úsmevy, „doping“ v podobe 
štamperlíka či piva, vese-
lá vrava, doberanie si jeden 
druhého, ale aj povzbudzova-
nie a „dobré rady“ tých, kto-
rí si súťažiť síce netrúfli, ale 
kibicovanie im išlo celkom 
dobre. Najrýchlejším kuchá- 
rom stačila azda trištvrte ho-
dinka a  prvé pirohy, pekne 
upravené na tanieri, bohato 
posýpané tvarohom, pažít-
kou a zaliate slaninkou, boli 
hotové a  postupne k  nim 

pribúdali ďalšie 
a  ďalšie. Všetky 
rovnaké a predsa 
každé iné, pre-
tože neexistuje 
kuchár,  ktor ý 
akékoľvek jedlo 
uvarí vždy rov-
naké. Už len roz-
diel vo varení na 
elektrickej, ply-
novej či klasickej 

peci na drevo a v kotlíku je 
podstatný. Treba mať dobrý 
odhad a vedieť, kedy sú naj-
prv zemiaky a potom i piro-
hy uvarené tak, ako byť majú 
a dochutené tak, aby svojou 
chuťou   najviac pripomína-
li batizovské pirohy starých 
materí, na ktorých boli všetci 
súťažiaci odchovaní.

Potom už začala práca po-
roty, ktorá nebola vôbec ľah-
ká, pretože tak, ako povedal 
Jarko Pitoňák, batizovské pi-
rohy nemôžu byť iné. U poro-
ty, ktorú tvoril šéfkuchár Mi-
chal Škorec a skúsené dedin-
ské gazdinky a ochutnávačky 
Ružena Varholíková a Mária 
Šemcerová, zrejme rozhodo-
vala najmä veľkosť a  sila už 
spomínanej lásky, s  ktorou 
boli všetky pirohy uvarené 
a všetky boli jedinečné a vy-
nikajúce. Hodnotili nielen 
čas prípravy, vzhľad, spôsob 
prípravy, chuť a  najvyššiu 
známku kvality získali pirohy 
družstva Levoraky (na sním-
ke vľavo dole), v zložení Milan 
Levocký, Svetlana Levocká, 
Dana Rakytová a  Markéta 
Musilová. Tomuto tímu pat-
rila víťazná trofej, ktorú pre 
nich z  hliny vyrobili klienti 
Centra sociálnych služieb 
Domov pod Tatrami v Bati-
zovciach.Tohtoročná súťaž vo 
varení batizovských pirohov 
ale splnila svoju hlavnú úlo-
hu, ktorú moderátor súťaže 
a zabávač Laco Františka de-
finoval takto: „Aj keď v kútiku 
duše jednotlivým družstvám 
ide o  tíťažstvo, všetci chápe-
me, že ide najmä o to, aby sa 
ľudia zabavili, aby sa priatelia 
stretli, porozprávali a prežili 

príjemný deň, na ktorý budú 
spomínať a tešiť sa na budúco-
ročné batizovské pirohy.“

„Vzhľadom k tomu, že súťaž 
vo varení pirohov je pre mňa 
premiérová, pretože som no-
vým starostom, hodnotím ju 
veľmi vysoko a veľmi pozitív-
ne. Veď už okolo deviatej tu 
bolo viac ako sto ľudí a na „fi-
nále“ tu bola azda celá dedi-
na. Rodičia, deti, ktoré šantili 
na preliezkách, ale aj veľa cez-
poľných, ktorí prišli ochutnať 
batizovské pirohy,“ povedal 
Gabriel Bodnár, starosta obce 
a dodal, že minulý rok sa do 
súťaže zapojilo 6  družstiev, 
teraz ich tu je desať a okrem 
družstva Na poslednú chvíľu 
bolo viac takých, ktoré sa pri-
hlásiť do súťaže nestihli ani 
„na poslednú chvíľu“, hoci 
chceli. Na našu otázku, prečo 
tohto roku nesúťaží družst- 
vo obce a či pirohy vie variť 
aj starosta? nám povedal, 
že „kuchárky“ z  obecného 
úradu majú veľa práce cez 
týždeň, takže ich cez víkend 
nechal vydýchnuť, aby v pon-
delok boli zase plné pracov-
ného elánu. Dozvedeli sme 
sa však, že obecné kuchárky 
boli odcestované a preto bol 
problém družstvo vytvoriť. 
„Mám starú mamu, čo robí 
najlepšie pirohy a ani by som 
sa neodvážil fušovať jej do re-
mesla a už vôbec jej nechcem 
konkurovať. Veď nemôžem byť 
vo všetkom najlepší,“ odpove-
dal na našu druhú otázku so 
širokým úsmevom starosta 
s pripomienkou, že teraz ne-
vie, či mu po takejto odpove-
di ešte stará mamka pirohy 
vôbec niekedy navarí....  (reš)

Mladým poľnohospodá-
rom na Slovensku možno svi-
tá na lepšie časy. Ak pravda, 
ešte niekto o kariére v tejto ob-
lasti vôbec uvažuje. Pôdohos-
podárska platobná agentúra 
v najbližších dňoch zverejní 
výzvu, v rámci ktorej sa mla-
dí slovenskí poľnohospodári 
budú môcť uchádzať o pod-
poru na začatie podnikateľskej 
činnosti vo výške 50 tisíc eur 
vo forme dvoch splátok po-
čas maximálne piatich rokov. 
70 % podpory bude poskyt-

Nový program podpory pre mladých farmárov
nutých po podpísaní Zmluvy 
o  poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku a ďal-
ších 30 % po správnej reali-
zácii podnikateľského plánu.

Podpora je určená mladým 
poľnohospodárom -  mikro-
podnikom a  malým podni-
kom - na začatie podnikateľ-
skej činnosti a realizáciu pod-
nikateľského plánu v  oblasti 
živočíšnej a  špecializovanej 
rastlinnej výroby. Poľnohos-
podársku prvovýrobu však 
musia vykonávať ako sústav-

nú a samostatnú činnosť pod 
vlastným menom, na vlastnú 
zodpovednosť a  za účelom 
dosiahnutia zisku, ktorý je 
hlavným zdrojom ich príj-
mu. Podmienkou tiež je, aby 
v čase podania žiadosti o ne-
návratný finančný príspevok 
nemali viac ako 40 rokov 
a  poľnohospodársky podnik 
ako jeho najvyšší predsta-
vitelia založili po prvýkrát. 
Úspešní uchádzači o  grant 
z radov mladých slovenských 
farmárov musia mať mini-

málne stredoškolské vzde-
lanie v  oblasti poľnohospo-
dárstva, veterinárstva či pot- 
ravinárstva, alebo najneskôr 
do 24 mesiacov od podpísania 
zmluvy o poskytnutí príspev-
ku absolvujú akreditovaný 
vzdelávací kurz. Zohľadňuje 
sa aj zodpovedajúce štúdium 
v inej krajine EÚ.

Podpora sa bude vyplácať 
z  fondov Európskej únie na 
základe nového Programu 
rozvoja vidieka na roky 2014-
2020.  (pvč)
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Ako nám po príjazde do 
cieľa svojej cesty prezradil, 
napriek odporúčaniam ka-
marátov, že si má čo najviac 
oddýchnuť, má sa čo naj-
lepšie najesť a vyspať už zo 
štvrtka na piatok, pretože 
na ďalšiu noc pre  nervozi-
tu veľa nenaspí a  podobné 
rady, nič z  toho sa mu do-
držať nepodarilo. „Som im 
za snahu pomôcť vďačný, 
za podporu, aj za rady, ale 
všetko som znegoval. V noci 
som bol v nočnej a to, čo mi 
odporúčali užívať ako dopl- 
nok stravy som si zabudol 
kúpiť. Jem dosť málo, takže 
ani s jedlom som nepreháňal. 
Namiesto oddychu som mu-
sel „fičať“ na sto percent ešte 
okolo rekordu a každú hodi-
nu som výkon zvyšoval, aby 
som to všetko stihol,“ hovorí 
s úsmevom a dodáva, že je 
rád, aj keď rady priateľov 
nepreniesol do praxe, 
ale zvládol to aj nap- 
riek tomu.

A  aký bol prie-
beh cesty? „Len 
čo som vyštar-
toval z  letiska, 
z a č a l o  n a j p r v 
mrholiť a  potom 
pršať. V  Tatranskej 
Kotline som sa v autobu-
sovej zastávke prezliekal do 
nepremokavého obleku a lia-
lo až pred Bardejov a s ma- 
lými prestávkami pršalo vždy 
a  znovu. Pánu Igorovi Sví-
tokovi zo Slovenskej knihy 
rekordov som za Bardejo-
vom opäť posielal selfiefo-
to s  označením Bardejova 
a  vtedy som dal konečne 
dole nepremokavú bundu. 
Za Bardejovom má GPS za-
viedlo na akúsi štrkovú ces-
tu, kde ma štyri kilometre 
riadne „hrkotalo“ a šmýkalo 
sa.  Za Vyšným Nemeckým 

sa zase poľná cesta zmenila 
na bahno. To nebola cesta, 
ale katastrófa.  Samozrejme, 
že som zapadol a  utešoval 
som sa, že už len tristo met-
rov a  bude koniec... Práve 
vtedy bolo horúco, potil som 
sa v „nepremoku“, ale nech-
cel som sa zdržiavať vyzlie-
kaním a strácať čas. A vtedy 
som zbadal auto a  pri ňom 
ľudí. bol som rád, že konečne 
som prišiel do civilizováného 
sveta. Boli to chlapci z hra-

ničnej polície a celý pobavení 
ma pozorovali, ako vytláčam 
motorku z bahna. Nechápali, 
čo tam robím a dobre sa na 
mne zabávali. Usmernili ma 
a skonštatovali, že idem dob-
re, len som si vybral tú naj-
horšiu cestu. Smiali sa, že ešte 
kúsok a museli by ma zobrať 
zo sebou, lebo by som pre-
šiel ukajinskú hranicu. Bolo 
to náročné a  tento úsek ma 

dos ť  spo -
malil,” konštatoval 

a dodal, že aj napriek 
tomu, že v GPS bolo až 

65 záchytných bodov, aj ta-
kéto veci sa stávajú. Niekto-
ré úseky boli ťahané dvoma 
bodmi, iné mali aj štyri body 
a  človek, keď takúto trasu 
zostavuje, vidí na mape ces-
tu, ale nevidí, aká tá cesta je. 
Na mape bola táto cesta ako 
najbližšia k  hranici. Potom 
už bola obec Zbehy a  nor-
málna cesta do Veľkých Ka-
pušian. Ako povedal Ľubo, 
poľné a  štrkové cesty boli 
pre neho najväčším prekva-
pením, ale trošku si oddý-
chol na benzínke, pri tanko-
vaní a jedení bagety. 

Ďalší úsek, ktorý ho pre-
kvapil, ale tentokrát milo, 
bola veľmi pekná cesta za 
Turňou cez kopec, v  krás-
nej stromovej aleji. Ale opäť 
pršalo a  nebolo mu všetko 
jedno, keď predné koleso 
podšmyklo na mokrom as-
falte s listím. Ledva vyrovnal 
a  keďže to nečakal, radšej 
spomalil a dával pozor.

Príjemným prekvapením 
bolo, keď prechádzal cez 
Gabčíkovo, hoci tam bol až 

v  noci. Plavebné komory 
boli úžasné a  tam ho čakal 
chalan, ktorý mu robil sprie-
vod až po Bratislavu. „Ku 
Gabčíkovu sa určite vrátim, 
tento kút Slovenska nepo-

znám,“ povedal 
a  pokračoval: 

„Najviac, čoho 
som sa obá-

val,  bolo 
množ-

stvo 

zveri okolo Záhorskej Vsi, 
kadiaľ som išiel v  noci.  
Lúky, lesy, na každom kroku 
bolo vidieť nejaké oči, ktoré 
v  odraze svietili. Cez cestu 
prebehla jedna srna, druhá, 
ďalšia už bola rozhádza-
ná na ceste. V  dedine stáli 
chlapi s autami, takže zjav-
ne srnu jeden z  nich trafil. 
O  chvíľu neskutočne veľké 
stádo a o tri kilometre ďalej 
stála dodávka, ktorú ju mala 
už pod sebou. Na to som si 
dával veľký pozor, lebo keď 
zver trafíte na motorke, už to 
neustojíte,“ vysvetlil.

A k o  p ov e d a l ,  ž i a d -
ne ďalšie veľké prekva-
penia na neho nečakali, 
okrem prehánok, prehá-
nok, potom zimy a  zase 
prehánok. Neustále oblie-
cť „nepremok“, vyzliecť.  
Podľa jeho slov, najneprí-
jemnejšia bola zima a  mal 
veľké šťastie, že noc prešiel 
juhom Slovenska, kde bolo 
relatívne teplo. Keď už stú-
pal za Bratislavou na sever,  
bolo podstatne chladnejšie.

Jedol na každej benzín-
ke, kde tankoval, ale len 
bagety, čokoládu, trochu si 
oddýchol a  pokračoval ďa-
lej. Hoci mal čas aj na teplý 
obed, akosi vždy „prešvihol“ 
motorest. „Pomyslel som si, 
že bude ďalší a zase som ho 
prešiel. Alebo sa mi nechcelo 
odbočovať a zbytočne strácať 
čas. A tak som prišiel až do 
Popradu.“

Rozvidnievanie sa bolao-
pre Ľuba najťažšie obdobie, 
vtedy je človek najviac una-
vený. „Pred Starou Turou 
som už cítil únavu. Našiel 
som peknú autobusovú zas- 
távku, so stolom a lavičkami. 
Tam som sa zastavil, na-
stavil budík, natiahol sa na 
stôl a  na hodinu si pospal. 
Oddych mi stačil a  pokra-

čoval som ďalej – Pribylina 
Podbanské, Smokovec, Pop- 
rad“. Keď bol v  Tvrdošíne, 
na poslednej zastávke, pod-
ľa GPS videl, že je s časom 
dobre. „Slnko pražilo, prez- 
liekal som sa a prvýkrát som 
volal, že do cieľa prídem oko-
lo 14. až 14.30. A ako prvej 
som volal priateľke Janke. 
Tej som sa musel hlásiť stá-
le, lebo keby som nezavolal... 
Ani si nechcem predsta-

viť, aký strach by 
mala.“  Opäť pe-
ripétie s dažďom, 
skutočný lejak, 
keď za pár se-
kúnd mu zmok-

li nepremokavé 
nohavice, ktoré sušil 

na benzínke, otočené 
na ruby. „Ale už som 
to neriešil. Do cieľa 
mi zostávalo neja-
kých 150 km,  vedel 
som, že stihám a už 

som nebral na vedomie 
ani neustály dážď, ktorý 
ma sprevádzal od Pribyliny 
cez celé Tatry až do Popra-
du,“ konštatoval. Dodal, 
že v pohode by to bol sti-
hol do 13.45, ale keď už 
raz volal, že príde neskôr, 
neponáhľal sa a  išiel skôr 

pomaly, ako rýchlejšie.
A  s  čím mal najväčšie 

problémy po absolvovaní 
celej trasy? „S ušami... Keď- 
že nosím okuliare, prilba mi 
celý čas tlačila uši. Keď som 
dával dole prilbu, myslel 
som, že ju stiahnem aj s uša-
mi, tak ma boleli. Samozrej-
me, cítil som aj zadok a  se-
del som v rôznych polohách. 
Trošku aj ruku, ktorá je neu- 
stále na plyne, ale celkovo som 
nemal väčšie problémy, cesta 
bola v pohode. Vôbec to nebolo 
o dne ľudských síl, ale bolo to 
v rámci predpisov, bez pokuty 
či akejkoľvek kolízie. Nesnažil 
som sa tlačiť „na pílu“, pretože 
si myslím, že nie je hanba, keď 
si človek oddýchne, ale hanba 
je, keď sa niekde „vysype, lebo 
by zaspal.“

„S myšlienkou obísť Slo-
vensko prišiel už pred dvoma 
rokmi, ale až teraz sa to po-
darilo zrealizovať. No nebolo 
mi všetko jedno, bála som sa 
o  neho. Bojím sa vždy, keď 
nie som na motorke s  ním. 
Celý deň som visela na appke 
a sledovala kde sa nachádza, 
čakala na telefonát. Vlast-
ne každý deň sa bojím, čo si 
zase vymyslí, takže čakám čo 
príde najbližšie“ (smiech), 
povedala pre naše noviny 
Ľubova priateľka Janka Ry-
banská. A  my už poznáme 
aj odpoveď. „Tých približne 
1  600 kilometrov som zvlá-
dol celkovo bez problémov 
a  moja myšlienka je ísť do 
Guinessovej knihy rekordov. 
Dúfam, že sa pán Igor Svítok 
zo Slovenskej knihy rekordov 
neurazí. Zatiaľ je to len myš-
lienka, ale chcel by som prejsť 
od najjužnejšieho miesta 
v  Európe po najsevernejšie 
na čas. Uvidíme, či a kedy sa 
mi to podarí,“ ukončil Ľubo-
mír Almáši, držiteľ sloven-
ského rekordu.  (reš)

Cesta Ľubomíra Almášiho za slovenským rekordom
V piatok 19. júna o 10.02 hodine z popradského letiska 

vyrazil Ľubo Almáši na svojej motorke Suzuki V-Storm 
DL 650 za novým slovenským rekordom – čo najtesnejšie 
kopírovať hranice Slovenska non-stop jazdou, bez spán-
ku. Už na druhý deň, 20. júna o 14.20 h, sa živý a zdravý 

vrátil do východiskového bodu – na letisko v Poprade. 
Celá jazda trvala trvalá 28. hodín a 18 minút a prešiel 
1 584 km. Táto hodnota je zapísaná v Slovenskej knihe re-
kordov, čo znamená že mladý 28-ročný Popradčan takúto 
trasu absolvoval ako prvý na Slovensku.

Ľubo Almáši s priateľkou Jankou

Dokončenie z 1. strany
Dovolené nebudú ani roz-

diely v cene za rovnaké služby 
v rôznych členských krajinách 
EÚ, ako tomu bolo doteraz. To 
znamená, že prístup na strán-
ku menšieho, začínajúceho 
obchodníka nebude spomale-
ný, aby  došlo k zvýhodneniu 
väčších firiem. Žiadna služba 
či tovar nebude znevýhod-
nená či blokovaná, pretože 
jej poskytovatelia nezaplatili 
dodatočné poplatky interne-
tovým providerom. Tí tak viac 
nebudú „strážcami brány“, 
ktorí rozhodujú o tom, k aké-
mu internetovému obsahu 
máme prístup a k akému už 
nie,“ dodal G. H.  Oettin-
ger.   Pri otvorenom internete 
sa všetky pohyby budú diať 

podľa rovnakých pravidiel, 
s  výnimkou prísne a  jasne 
identifikovaných výnimiek 
v  zmysle verejného záujmu, 
ako je sieťová bezpečnosť 
alebo boj s detskou pornog- 
rafiou. Internetoví provideri 
však paralelne budú schopní 
ponúkať servis vyššej kvality, 
ako napríklad internetovú 
TV i nové inovatívne apliká-
cie, ak tieto služby nebudú 
poskytovať na úkor kvality 
otvoreného internetového 
prostredia. Európski spot-
rebitelia tak budú mať silné 
užívateľské práva, ktoré za-
bezpečia, aby dostali za čo 
zaplatili. Tieto pravidlá začnú 
oficiálne platiť vo všetkých 
členských štátoch EÚ od 30. 
apríla 2016.   P. Vargová

Dajme veciam nový život!
Každý Európan spotre-

buje za rok 14 ton mate-
riálu a  vyprodukuje 5  ton 
odpadu. Tieto alarmujúce 
čísla však môžeme zmeniť. 
Pokazené veci sa dajú opra-
viť a  znovu použiť a  mate-
riály je dnes možné recyk-
lovať, čím sa dá množst- 
vo odpadu výrazne znížiť. 
V pondelok podvečer týmito 
otázkami zaoberal Európsky 
parlament (EP) a  Európska 
komisia mu predložila sprá-
vu o ambicióznych plánoch 
na prechod k  obehovému 
hospodárstvu.

Na rozdiel od stále veľmi 
rozšíreného modelu, kde sa 
veci vyrábajú, spotrebúva-
jú a zahadzujú, v obehovom 
hospodárstve majú dlhší ži-
vot. Alebo sa dokonca i  re-
inkarnujú. A to najmä vďaka 
lepšiemu dizajnu, ktorý ich 
umožňuje opraviť, alebo re-
cyklovať ich jednotlivé časti. 
Pre obehové hospodárstvo je 

Združenie miest a  obcí 
Slovenska pozitívne hodnotí 
rozhodnutie Národnej rady 
SR zvýšiť spodný limit po-
vinnosti pre verejné obstará-
vanie pre samosprávy a  ich 
organizácie na päťtisíc eur. 
Touto novelou je naplnená 
dlhodobá požiadavka miest 
a obcí, ale aj požiadavka re-
gionálnych snemov a  jedna 
z priorít nedávneho snemu. 
Pre samosprávy zostáva po-
vinnosť dodržiavať zákon 
o verejnom obstarávaní, av-

Pozitívne hodnotenie ZMOSu
šak v objeme do päťtisíc eur 
budú postupovať režimom 
podlimitných zákaziek. Sa-
mosprávam tým odpadne 
časť administratívy. Schvále-
ná úprava v zákone rozviaže 
ruky, zvýši operatívnosť, za-
chová transparentnosť a  to 
pri dodržaní všetkých plat-
ných povinností verejného 
obstarávania. Táto úprava 
zákona o  verejnom obsta-
rávaní prispeje aj k podpo-
re miestnej a  regionálnej 
zamestnanosti.    

Obehové hospodárstvo:

príznačná i dlhšia životnosť 
vecí a efektívnejšie naklada-
nie s odpadom. A v neposled-
nom rade sú tu i nové biznis 
modely založené na požičia-
vaní alebo spoločnom vlast-
níctve, kde sa zo spotrebite-
ľov stávajú „len“ užívatelia.

EP v  pondelok rokoval  
a  v stredu hlasuje o správe,   
v ktorej požaduje zlepšenie 
využívania zdrojov o 30 % do 
roku 2030 v porovnaní s ro-
kom 2014. Podľa odhadov 
Komisie by to mohlo priniesť 
takmer 1 %-né zvýšenie HDP 
a 2 milióny nových udržateľ-
ných pracovných miest.

„Ak chceme zmeniť dnešný 
trend, potrebujeme skutočnú 
zmenu myslenia a  systema-
tický prístup, ktorý vyžaduje 
celoplošné regulačné i ekono-
mické zmeny a takisto i zme-
ny vo vzdelávaní a sociálnej 
oblasti,“ vysvetľuje spra-
vodajkyňa  Sirpa Pietikäi-
nen (EĹS, Fínsko).  (pvč)

Güntherom H. Oettingerom

Obehové hospodárstvo nepozná veci na jedno použitie
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V Galérii školy na Komenského ulici vo Svite 
Filip Bureš, Daniel Ferjanček, Jaroslav Mervart a mnohí ďalší
V závere školského roka si 

žiaci a učitelia dopriali malý 
darček v podobe novej galé-
rie osobností, ktoré navšte-
vovali Základnú školu na 
Ulici Komenského vo Svite. 
Počas svojej existencie od 
roku 1952 školskými lavica-
mi prešlo množstvo žiakov, 
ale i  pedagógov. Hovorí sa, 
že všetko, čo potrebuje-
me pre život sme sa naučili 
v materskej škole, ale na čo 
si pamätáme po celý život, sú  
spomienky a vedomosti, kto-
ré nás viažu k základnej ško-
le. Počas povinnej školskej 
dochádzky sme si vytvorili 
vzťahy a  pevné priateľstvá 
ktoré ostávajú. Na slávnost-

ného otvorenie galérie ško-
ly prijali pozvanie mnohí 
bývalí žiaci, dnes osobnos-
ti, ktoré poznajú nielen na 
Slovensku. Do prvej časti 
galérie boli zaradení riadi-
telia, ktorí v  škole pôsobili 
od jej vzniku. Prvým bol 
Barnabáš Tkáč, po ňom na-
sledoval Štefan Čírsky, Al-
bert Zachar, Michal Kožuško  
a v prelomovom období po-
čas revolúcie v škole pôsobil 
Michal Multáň. Ostatnou 
a  najdlhšie úradujúcou ria-
diteľkou bola Anna Cogano-
vá, ktorá v škole pôsobila  24 
rokov. 

Druhá časť galérie je ve-
novaná žiakom, dnes už 
úspešným odborníkom vo 
svojich odboroch a povola-
niach. Napríklad doc. Ing. 
Filip Bureš, PhD., ktorý 
pôsobí v  Ústave organickej 
chémie a technológie Fakul-
ty chemicko-technologickej 
Univerzity Pardubice. Po 
skončení štúdia organickej 
chémie na univerzite v Par-
dubiciach absolvoval stá-
že na University of Szeged, 
na Komenského univerzite 
v Bratislave, na Ludwig Ma-
ximilians Universität Mní-
chov a  na ETH Zürich sa 
zaoberá dizajnom, syntézou 
a  vlastnosťami organických 
materiálov. V roku 2012 zís-
kal Cenu Alfréda Badera za 
organickú chémiu a je držite-
ľom Ceny Thieme Chemist- 
ry za rok 2012. 

Ďalšou osobnosťou, o kto-
rej poniektorí Sviťania ani 
netušia, že navštevoval zák- 
ladnú školu vo Svite je Gre-
gor Mareš, populárny roz-
hlasový a televízny moderá-
tor. Prešiel rôznymi rádia-
mi, Teleránom v  Markíze 

a  v súčasnosti pôsobí ako 
moderátor vedomostného 
kvízu Duel a  relácie Veda 
a technika v RTVS a zároveň 
moderuje v  Rádiu Sloven-
sko. Nasledoval Ing. Daniel 
Ferjanček, ktorý zakladal 
Štátnu pokladnicu SR, pra-
coval ako poradca námest-
níka ministra financií ČR 
a  bol hlavným poradcom 
projektu Štátnej pokladnice 
Srbskej republiky. Neskôr 
pracoval ako pilot v leteckej 
spoločnosti. Bol spoluzak- 
ladateľom a  spolumajite-
ľom leteckej spoločnosti Air 
Explore, pracoval ako ob-
chodný riaditeľ spoločnosti 
Slovakian Airlines. V súčas-

nosti je generálnym riadi-
teľom a majoritným majite-
ľom najmladšej slovenskej 
leteckej spoločnosti Go2Sky, 
poskytujúcej služby v oblasti 
nepravidelnej dopravy osôb, 
nákladu a pošty. „Určite ma 
to milo prekvapilo, možno do 
tejto školy chodili úspešnejší 
ako ja, ale teším sa, že si spo-
menuli práve na mňa. V zák- 
ladnej škole človek začína. 
Spomínam si na pani učiteľ-
ku Smatanovú, bola to moja 
triedna a  som veľmi rád, že 
som tu mohol byť a opäť sa 
s ňou stretnúť. V škole som už 
veľmi dlho nebol a bol to taký 
impulz sadnúť do auta a prísť 
sa tu pozrieť. Škola sa nezme-

nila, je vymaľovaná, udržia-
vaná, zmodernizovaná, ale 
v podstate sú tu tie isté par-
kety, ktoré sme drali aj my, je 
tu stále chemický kabinet so 
svojím charakteristickým zá-
pachom, dole sú stále vitríny 
a aj zábradlie a šatne sú tie, 
ktoré poznám. A je to dobré, 
pretože škola má svoj duch, 

má svoj život,“ zaspomínal 
Daniel Ferjanček, riaditeľ 
leteckej spoločnosti. Ing. 
Igor Rattaj obsadil galerijnú 
pozíciu vďaka vrcholovému 
managerstvu, partner sku-
piny J&T a  riaditeľ úseku 
projektových manažérov 
v  oddelení rozvoja a  novej 
éry Tatier. V  galérii našiel 
svoje miesto aj renomovaný 
slovenský fotograf, známy 
doma aj v  zahraničí, Mar-
tin Trenkler. Prvý a  jediný 
slovenský oficiálny fotograf 
automobilových pretekov 
Formuly 1 absolvoval prib- 
ližne stovku Veľkých cien 
v Európe i mimo nej (napr. 
v Malajzii, Bahrajne, Japon-
sku, Brazílii...), bol hlavným 
fotografom renomovanej 
parížskej agentúry Wake 
Upp pre slávne preteky 24 
hodín Le Mans, svoje fotog- 
rafie vystavoval doma i v za-
hraničí a je držiteľom viace-
rých ocenení. Ing. Jaroslav 
Mervart, vrcholový manažér 
skupiny podnikov Chemo-
svit v súčasnosti pôsobí ako 
predseda predstavenst- 
va Chemosvit, je riadite-
ľom spoločnosti Chemosvit 
Fólie, člen predstavenstva 
Finchem, člen predstavenst- 
va Terichem, predseda do-
zornej  rady Chemosvit 
Energochem a podpredseda 
správnej rady Nadácie Che-
mosvit. „V každom prípa-
de je to pre mňa veľká česť 
byť tu, na mojej škole. Mám 
možnosť pracovať vo firme 
Chemosvit, ktorá má veľmi 
dobré kontakty a  dlhoročnú 
spoluprácu s touto školou. Je 
to veľký záväzok a podporím 
všetko, čím môžem pomôcť 
deťom v ich kariérnom vývo-
ji. Spomínam si na učiteľov 
a  špeciálne na pani učiteľ-
ku Smatanovú, s  rešpektom 
spomínam na pána riadite-
ľa Kožuška a  pána učiteľa 
Zbella, ktorý ma učil fyziku 
a je ich určite viac. Vždy som 
viac inklinoval k technickým 
odborom či už matematika 
alebo fyzika. Chémia to ur-
čite nebola,“ zaspomínal si 
Jaroslav Mervart. V galérii sa 

ocitol Mgr. František Repka, 
prezident Slovenskej lyžiar-
skej asociácie, reprezentant 
štyroch majstrovstiev sveta 
juniorov, päťnásobný repre-
zentant Československa na 
majstrovstvách sveta senio-
rov. Je držiteľom striebornej 
a bronzovej medaily z majst- 
rovstiev sveta.  „Dnešné 

stretnutie vnímam veľmi po-
zitívne, nakoľko deťom je 
potrebné ukázať úspešných 
ľudí a ukázať im vzory, ako 
sa v živote môžu uplatniť a čo 
im škola dá. Neviem či exis-
tuje recept, ako byť úspešný, 
ale možno je to cieľavedomosť 
a vedieť, čo v živote chcem do-
siahnuť. Som spokojný so svo-
jim životom aj s tým, ako sa 
tá cesta uberala a neľutujem 
ani jediný krok. Mám tu veľ-
mi veľa spomienok, ktoré boli 
aj pozitívne aj negatívne, ale 
spomínam hlavne na to dob-
ré, ako som si v šatni odkladal 
veci a  pekné chvíle v  týchto 
priestoroch sa mi vracali,“ 

zamyslel sa František Rep-
ka. V galérii sa ocitol aj prof. 
Ing. arch. Maroš Finka PhD., 
ktorý je profesorom Sloven-
skej technickej univerzity 
v Bratislave, riaditeľom Stre-
doeurópskeho výskumné-
ho a  školiaceho SPECTRA 
Centra excelencie Európskej 
únie, hosťujúci profesor na 
viacerých univerzitách v Eu-
rópe a  zámorí. Je členom 
Akadémie pre priestorový 
výskum a  krajské plánova-
nie v Hanoveri, pôsobí ako 
hovorca siete SPA-CE.net. 
Je členom vedeckých rád 
a vedeckých inštitútov a od-
borných grémií ministerstiev 
v SR a zahraničí.

V  tretej časti galérie sú 
zase žiaci, ktorí svoj život 
zasvätili športu a  dosiahli 
výsledky, ktoré vďaka nim 
preslávili Slovensko v  zah- 
raničí .  Gustáv Hraška, 
336–násobný reprezentant 
Československa v basketba-
le. Ján Drobný, ďalší veľký 
basketbalový talent, ktorý 
ako kadet získal v roku 1987 
titul majstra ČSSR. V súčas-
nosti je predsedom BK Iskra 
Svit. Mudr. Václav Hajduk, 
taktiež basketbalista, re-
prezentant Českosloven-
ska a  kapitán prvoligového 
basketbalového klubu BK 

Na EĽRO s Papagájom
Klub železničných his-

torických vozidiel Poprad 
a mesto Kežmarok v spo-
lupráci s organizátormi Eu-
rópskeho ľudového remesla 
v Kežmarku pripravili pre 
cestujúcich a návštevníkov 
EĽRO 2015 možnosť odviezť 
sa na trase Poprad - Kežma-
rok a späť vlakom, ťahaným 
parnou lokomotívou 477.013 
- Papagájom. Jednosmerné 
cestovné Poprad - Kežmarok 
2 €, deti od 6 - 15 rokov po-
lovičné cestovné. Z Popradu 
odchádza o 9.10 h (Svit 9. h) 
a 12.40 h.

Majstri spracovania vlny
Vo výstavnej sieni Barónka 

v Kežmarku otvoria 10. júla 
výstavu Súkkeníci - majstri 
spracovania vlny. Inštalovaná 
bude do konca mesiaca.

Zrkadlenie hudby 
na Spiši

Vo výstavnej miestnosti 
hradu Ľubovňa si môžete 
pozrieť jedinečné historické 
hudobné nástroje domácich 
i zahraničných výrobcov 
z obdobia baroka a klasiciz-
mu. Okrem toho sa dozviete 
aj zaujímavé informácie o hu-
dobných nástrojoch či hudob-
ných skladateľoch zo Spiša. 
Výstava Zrkadlenie hudby 
na Spiši potrvá do konca 
septembra.

Divadelný festival 
Stretnutia

Vo Vysokých Tatrách sa 
17. – 19. júla uskutoční XII. 
ročník divadelného festivalu 
Stretnutia. Začne nočným 
predstavením Zápisky dôs-
tojníka Červenej armády 
v podaní divadla Commedia 
z Popradu v altánku v parku 
v Tatranskej Lomnici v piatok 
17. júla. Divadlo na doske 
z Prešova vystúpi 18. júla pre 
deti s hrou O fúzatej snehu-
lienke. Ďalšie predstavenia 
budú 19. júla, v kine Tatry 
v T. Lomnici domáce Divadlo 
Paľa Bielika uvedie Môj krás-
ny svet a v Grandhoteli v St. 
Smokovci Bábkové divadlo 
z Košíc Janka Hraška.

Ján a Boris Kudlička
Do 2. augusta potrvá výs- 

tava Ján a Boris Kudlička 
Priestor – krajina otca, javis-
ko syna. V unikátnej multime-
diálnej výstave objavíte čaro 
metaforickej krajiny a zaují-
mavé scénografické realizá-
cie jedného z najvýznamnej-
ších svetových scénografov. 

Spišský trh
V Spišskej Novej Vsi sa 

16. - 19. júla uskutoční 66. 
ročník Spišského trhu. Podu- 
jatie, nadväzujúce na dlho-
ročnú tradíciu jarmokov, má 
aj tohto roku bohatý kultúrny 
program.

Pozvánky

Chemosvit Svit. Po ukon-
čení basketbalovej kariéry 
pomáhal mestskému klubu 
ako funkcionár a  využíva 
i  svoje lekárske skúsenosti. 
Jozef Ištok, basketbalista, 
ktorý ako kadet získal ti-
tul majstra ČSSR. Neskôr 
pôsobil v  popredných slo-
venských mužstvách, kde 
získal v kategórií mužov ti-
tul majstra Slovenska. V ná-
rodnom tíme Českosloven-
ska pôsobil na európskych 
majstrovstvách. Ako tréner 
sa postavil na čelo rôznych 
reprezentačných mládežníc-
kych, ale aj klubových vý-
berov. Mgr. Martin Míčka, 

šikovný a rýchly rozohrávač, 
pôsobil v slovenskom repre-
zentačnom družstve. Okrem 
Interu Bratislava okúsil aj 
zahraničie. V  súčasnosti je 
platným extraligovým čle-
nom mužstva BK Iskra Svit, 
kde vďaka svojim skúsenos-
tiam rozdáva cenné rady 
a basketbalový kumšt. 

„Bola to taká výzva, keď 
odchádzala bývala pani ria-
diteľka, zástupca rodičovskej 
rady navrhol, že by bolo dob-
ré zmapovať históriu školy. 
No a máme sa čím pochváliť. 
Mnohé osobnosti a  úspešní 
ľudia chodili do tejto školy 
a  bolo prirodzené ich vy-
zdvihnúť. Snažili sme sa ga-
lériu umiestniť tak, aby bola 
pri vstupe a  reprezentovala 
našu školu. Pevne verím, že 
to bude motivácia žiakov, 
aby videli, že úspešní ľudia 
nepochádzajú z inej planéty, 
alebo sa iba nevyskytli, ale 
že možno práve sedeli v  ich 
laviciach,“ povedala Mo-
nika Dudinská, riaditeľka 
Základnej školy na Ul. Ko-
menského vo Svite. Žiaci 
školy si môžu za svoj vzor 
vybrať kohokoľvek, ale vždy 
je dôležité, aby robili to, čo 
ich baví a  podriadili tomu 
všetko a úspech sa zaručene 
dostaví.     (pks)

Obec Toporec pri prí- 
ležitosti Dňa rodákov 18. 
júla 2015 (sobota) srdeč-
ne pozýva na oslavy, ktoré 
sa začnú slávnostnou svä-
tou omšou o  11. h.  Pre 
účastníkov je pripravený 
kultúrny program. Účin-
kujú: DKD Drak – Na 
skle maľované, skupina 
Ščamba a rozprávač Jož-
ko – Jožka.   

Deň rodákov
v Toporci
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 ◆ Sprievodca expozície v 
Nestville parku, BGV s.r.o. 
Miesto práce: Hniezdne 471. 
www.bgv.sk

 ◆ Pracovník/čka prevádzky 
obchodu - potravinový to-
var, Kaufland Stará Ľubovňa. 
www.kaufland.sk

 ◆ Práca vo výrobe s ubyto-
vaním, Work Service. Tel.: 
0911 050 793.

 ◆ Pro g r a m átor,  C OR A 
GEO, s. r. o. Poprad. Tel.: 
052/285 1411, 0903 758 654. 
Kuchár, pomocný kuchár 
- Vrbov, Menhard, s.r.o. Tel.: 
0908 623 724.

 ◆ Operátorka vo výrobe 
-  ponuka práce aj pre štu-
dentky - Kežmarok. INDEX 
NOSLUS s.r.o., pracovno 
- personalna agentura, Nam. 
Sv. Egídia 50, 058 01 Poprad.

 ◆ Zootechnik -  hydinár 
- Slavkovská cesta 57, 06001 
Kežmarok.

 ◆ Kuchár -   Hotel  Cro-
cus Štrbské Pleso, a.s. Tel.: 
0917799367. 

 ◆ Online špecialista - GAS 
Familia, s.r.o. Prešovská 8,  
06401 Stará Ľubovňa.

 ◆ Z menov ý ve dú ci  v ý-
roby -  Deltrian Slovakia, 
s.r.o. ,  Weinova 1, 060 01 
Kežmarok. 

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

 ◆ Vý r o b n ý  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) - matema-
tika, informatika, výtvarná 
výchova.  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., 
Ne v ä d z o v a  6 ,  8 2 1  0 1 
Bratislava.

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

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. 

 ◉ Predám bicykel Scott 
Contessa,  veľkosť S  (na 
výšku 145 -  165 cm) vo 
veľmi dobrom stave. Cena 
199 €. Tel. 0948 007 776

ZAMESTNANIE

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ Predám veľký zrekon-

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

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

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. 

 ◉ Príjmeme žeriavnika, 
STROJCHEM Svit, plat-
ný žer iavnický preu- 
kaz, t. č. 052/7152647,  
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.

 ◉ Hľadáme ženy do textil-
nej výroby -  tvarovacie 
stroje, 4-zmenná prevádz-
ka, aj bez praxe  žiadosť 
a životopis zasielajte: ry-
barova.z@chemosvit.sk

 ◉ Prijmeme vodičov ka-
miónovej dopravy, bližie 
info na t.č. 0905 905 212

 ◉ Spoločnosť Strojchem, 
a. s. obsadzuje pozície 
programátor - zoraďovač 
na horizontálne centrá 
a frézar. Žiadosť a životo-
pis prosím zaslať na ryba-
rova.z@chemosvit.sk.

Čo s voľným časom počas prázdnin?
S príchodom prázdnin sa 

nejednému rodičovi skomp- 
likoval život. Pre deti je to čas 
voľna, hier, dovoleniek a zá-
bavy, pre rodičov problém, 
čo s voľným časom pre deti, 
ako ho správne zorganizo-
vať. Vážnym problémom ro-
dičov je aj fakt, že nie každý 
má dostatok dovolenky alebo 
iné možnosti, ako zabezpečiť 
svojím deťom program počas 
celých letných prázdnin. Naj-
ideálnejšie je myslieť na to 
v dostatočnom predstihu, ale 
aj tak sa mnohým stane, že 
sem-tam niečo „vybuchne“ 
a  dieťa nemôže ostať samo, 
bez dozoru na ulici. Jednou 
z možností je zabezpečiť pre 
deti program v centrách voľ-
ného času (CVČ).

CVČ v Poprade pripravi-
lo počas prázdnin v júli päť 
mestských a pobytový tábor 
a v auguste štyri mestské tá-
bory. Tábory sú určené pre 
deti od 6  do 15 rokov. Pre 
veľký záujem sú všetky vy-
predané. „Mrzí nás to, ale 
nemôžeme uspokojiť všetkých 
rodičov. Ponuku táborov prip- 
ravujeme už koncom mar-
ca a  je potrebné sa prihlásiť 
čím skôr, pretože sme kapa-
citne obmedzení. Väčšinou 
už začiatkom mája sú všetky 
tábory plné,“ povedala Dra-

homíra Gavurová, riaditeľ-
ka CVČ v Poprade.  Deti sa 
ráno stretávajú o  8. 15 h  a 
celodenný program je pre 
nich pripravený do 16. 30 h. 
Cena sa pohybuje od 30 do 
40 eur. Počet dní je u všet-
kých rovnaký, ide o týždňové 
tábory, t. j. päť pracovných 
dní. Finančné prostriedky 
sa používajú na nevyhnut-
né  výdavky, ako je cestovné, 
vstupné a poistné. Strava po-
čas mestských táborov nie je 
pre deti zabezpečená. Deti si 
jedlo nosia so sebou aj pre-
to, že program musia pra-
covníci prispôsobiť počasiu. 
„Program je pestrý, snažili 
sme sa do neho zaradiť pre-
dovšetkým športové aktivity, 
aby deti zrelaxovali a nabra-
li sily. Sú to tábory s rôznym 
zameraním na volejbal, plá-
vanie, cyklistiku, turistiku 
a  tvorivé aktivity,“ uviedla 
D. Gavurová. Počas týchto 
prázdnin deti navštívia nap- 
ríklad aj golfové ihrisko vo 
Veľkej Lomnici, kde strávia 
jeden deň a získajú základy 
golfu. 

Štyria vychovávatelia CVČ 
sa snažia deťom zabezpečiť 
dni plné zábavy a relaxu. Je-
den vychovávateľ z hľadiska 
bezpečnosti môže mať na 
starosti 20 až 25 detí aj s in-

štruktormi. „Aj preto nie sme 
schopní pokryť veľký záu- 
jem,“ hovorí riaditeľka. Počas 
dvoch mesiacov sa v  cent- 
re zrelaxuje od 200 do 250 
detí. CVČ zastrešuje všetky 
základné školy v meste a prí-
mestských častiach Popradu. 
V Poprade zabezpečujú akti-
vity počas letných prázdnin 
aj iné subjekty. „V minulos-
ti sme mohli zobrať aj deti 
mimo Popradu, teraz to už 
nie je možné. Deti musia mať 
trvalý pobyt na území mesta. 
Počas školského roku CVČ 
navštevuje okolo 2  000 detí 
a my pre nich zabezpečujeme 
krúžkovú činnosť,“ uviedla 
riaditeľka. 

Tento rok pre deti pripravi-

li novinku v podobe krátkeho 
tábora pod Ľubovnianskym 
hradom. Pätnásť detí s  ve-
dúcim si vyskúšajú život vo 
vojenskom tábore, spojený 
s  jazdou na koni, lukostreľ-
bou a všetkým, čo k stredove-
kému táboru patrí. „Uvidíme, 
ako sa nám to osvedčí do bu-
dúcna a v prípade záujmu ho 
určite zaradíme do ponuky aj 
v budúcom roku. Momentál-
ne deťom počasie vyšlo a pri 
tomto druhu tábora, aby mal 
úspech, veľmi záleží od poča-
sia. Deti spia v stanoch a ne-
viem, či by rodičia boli spo-
kojní, keby zapršalo. Verím, že 
deti prídu plné zážitkov a ma-
ximálne spokojné,“ ozrejmila 
Gavurová.  (pks)

V tatranských tokoch násady pstruha
Drobné vodné toky v Tat- 

ranskom a  Pieninskom 
národnom parku sú zaryb-
nené. Opätovne po roku pra-
covníci strediska genofondu 
rýb Východná Štátnych lesov 
TANAPu vypustili do tatran-
ských vôd viac ako sedemde-
siattisíc kusov násad pstruha 
potočného. Robia tak každo-
ročne predovšetkým kvôli 
udržaniu populácie pôvod-
ného druhu potočných rýb, 
vyskytujúcich sa v tejto ob-
lasti. Dôvodom pravidelné-
ho zarybňovania horských 
bystrín je aj z  roka na rok 
narastajúci počet vydier, bo-
cianov a volaviek na území 
oboch národných parkov, 
pre ktoré sú ryby súčasťou 
ich potravy. „Prvé pstruhy 
potočné sme vypustili do vôd 
tatranských tokov na Orave 
a  potom postupne v  ďalších 
deviatich lokalitách ochran-
ných obvodov od Podbanské-
ho až po Tatranskú Javorinu 
a Červený Kláštor,“ vyratával 
Peter Kriššák, vedúci stredis-
ka genofondu rýb Východná. 
Na jeseň, keď do potrebnej 
veľkosti dorastú v rybníkoch 
strediska násady lipňa tymiá- 

nového, vypustia približne 
päť tisíc kusov tohto druhu 
ryby do vôd Bieleho Váhu.

V stredisku genofondu rýb 
Východná ŠL TANAPu cho-
vajú násady troch druhov 
rýb –  pstruha potočného, 
pstruha dúhového a  lipňa 
tymiánového. Každoročne 
približne dve tretiny z  od-
chovanej populácie všetkých 
druhov rýb použijú na za-

rybňovanie drobných vod-
ných tokov v TANAPe a PIE-
NAPe. Časť z  nich predajú 
záujemcom v podobe násad 
na zarybňovanie lovných 
revírov a  rybníkov mimo 
oboch národných parkov. 
Pstruh potočný a pstruh dú-
hový sa chová v  rybníkoch 
strediska genofondu rýb vo 
Východnej aj na konzumný 
predaj.  (lbd)

Vo Zamagurí sa chysta-
jú na oslavy. Posledný jú-
lový víkend sa uskutočnia 
Dni mesta Spišská Stará. V 
sobotu 25. júla budú o 8. h 
budú v areáli ZŠ Rozhovory 
s prírodou (aktivity Správy 
PIENAPu) a na programe 
sú turnaje v šachu, tenise, 
medzinárodný v šípkach i 
súťaž DHZ. Živá pozvánka 
mestom s hasičskými autami 
a DH Karpatská kapela začne 
o 9.30 h. V nedeľu od 9. h 
začne staroveký jarok, hokej-
bal i letné animačné aktivity. 
V rámci nich maľovanie na 
tvár i chodník, rôzne súťaže, 
streľba zo vzduchovky, lov 
rýb, náučný chodník TANA-
Pu i lukostreľba. Spievajme a 
tancujme je názov programu 
v amfiteátri od 14. h, vystú-
pia domáce súbory i count- 
ry skupina Weteráni. 

V Sp. Starej Vsi budú v rám-
ci dní mesta aj rôzne sprie-
vodné podujatia. V Galérii F. 
Katonu výstava Pieniny v his-
torických fotografiách, usku-
točni sa tiež výstava drobno-
chovateľ a k dispozícií pre deti 
bude jazda na poníkoch.

Dni mesta 
Sp. Stará Ves

Legislatíva v  oblasti ex-
panzných zbraní sa od 1. júla 
sprísnila. Účinnosť nadobúda 
novela zákona o strelných 
zbraniach a strelive, ktorú pri-
pravilo Ministerstvo vnútra 
SR. Cieľom zmien je získanie 
prehľadu o držiteľoch a po-
hybe expanzných zbraní, čím 
sa znižuje riziko ich zneu- 
žitia na páchanie trestnej 
činnosti. Novela zavádza po-
vinnosť ohlásiť nadobudnutie 
expanznej zbrane  uprave-
nej zo zbraní kategórie A, B 

alebo C  policajnému útvaru 
a predložiť ju na zaevidova-
nie. Na základe zaevidovania 
bude vydaný preukaz zbrane. 
Zároveň bude jej držiteľ po-
vinný pri trvalom vývoze ale-
bo dovoze požiadať o vyda-
nie zbrojného sprievodného 
listu. Ich krátkodobý vývoz 
a opätovný dovoz bude treba 
hlásiť päť dní vopred policaj-
nému útvaru.

Návrhom zákona sa opä-
tovne zavádza zákaz predaja 
zbraní na diaľku, teda cez 

internet, aj na vybrané zbra-
ne kategórie D, vrátane ex-
panzných zbraní. (Výnimkou 
bude predaj medzi držiteľmi 
zbrojnej licencie alebo drži-
teľom zbrojnej licencie s inou 
osobou, ktorá je oprávnená v 
rámci svojej podnikateľskej 
činnosti na nákup a predaj 
zbraní a streliva.) V minulos-
ti už obdobné obmedzenie na 
predaj zbraní kategórie D na 
diaľku platilo, bolo však zru-
šené v roku 2011. 

Nová legislatíva zavádza 

aj ďalšie povinnosti a  pod-
mienky, ako aj dôvody, kedy 
môže polícia predbežne zais- 
tiť zbraň. Novela umožní le-
gálnemu držiteľovi zbrane 
odovzdať ju do úschovy po-
licajnému útvaru za správny 
poplatok. Ide o  preventívne 
opatrenie na ochranu zbrane 
pred zneužitím v prípadoch 
ako napríklad vycestovanie 
do zahraničia na dlhšiu dobu. 
Bližšie informácie uverejňuje 
portál ministerstva vnútra 
minv.sk.  (red)

Sprísnené podmienky držania zbraní
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17:00  Noviny o 17:00
17:45  EXTRÉMNE PRÍPADY
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Jurský park
23:20  Rallye smrti 2 
01:35  Jazero 2 
03:10  Prvé oddelenie

04:05  Grand hotel
05:20  Drišľakoviny
06:10  Správy RTVS
07:00  Góly - body - sekundy
07:15  Počasie
07:20  Levík Raa Raa
07:30  Blanche
07:40  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:55  Veselá farma
08:00  Veselá farma
08:10  Hrdinovia mýtov
 a legiend
08:35  Fidlibum
09:00  Trpaslíci
09:35  Sršne v úli
10:05  Muž s poslaním
11:00  Dve deti, manželka 
 a dcéra
12:30  Fetiše socializmu II
13:00  NAJ dedinka Slovenska
14:05  Na krok od neba
15:00  Na krok od neba
16:00  Smrtelný omyl
17:45  Postav dom, 
 zasaď strom
18:25  Nebíčko v papuľke
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  A přesto milujeme
21:50  Truman show
23:30  Elisa z Rivombrosy
01:00  Dve deti, manželka 
 a dcéra
02:30  Truman show

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
08:55  Pralesy Európy
09:40  Kvarteto
10:10  Zákulisie slovenčiny
10:25  Superhrdinovia
10:55  Hrady a povesti
11:20  Spomíname 
 na Jaroslava Filipa
12:10  Ežo Vlkolinský
13:40  Hory, batoh, kamera
14:00  Farmárska revue
14:30  Cyklistika 
 - Tour de France
17:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:55  Návraty k hereckým 
 legendám
18:35  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:30  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Napoleonské vojny
20:55  Anjeli strážni
21:30  Sakra, kluku!
22:50  Festival Bažant Pohoda
23:00  Časozber 
 - Andrej Šeban
23:35  Československý filmový 
 týždenník

09:55  Kobra 11
10:55  Dva a pol chlapa VII
11:10  2 baby na mizine
11:35  Mike a Molly
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:00  Monk
15:00  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  Záložný plán
22:45  Sherlock a Watsonová
23:40  Sherlock a Watsonová
00:35  Kobra 11
01:40  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:25  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:15  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc

04:25  Aféry
05:05  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:15  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom
10:10  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:25  M.A.S.H
13:00  M.A.S.H
13:35  Kuriér
14:35  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
18:15  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Vinári
22:00  Kosti
22:45  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:50  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:50  Kravaťáci
01:45  M.A.S.H
02:15  M.A.S.H
02:45  Prvé oddelenie
03:55  Súdna sieň

04:05  Križovatky medicíny
05:00  Správy RTVS
05:45  Góly - body - sekundy
06:00  Počasie
06:10  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:45  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca

04:00  Križovatky medicíny
04:45  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:05  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:30  Hurá do záhrady
14:00  Slovensko chutí
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Bez hraníc
21:10  Bez hraníc
22:00  Vrchný inšpektor
 Banks: Doživotné 
 následky
23:30  Prefíkaná banda
00:25  Inšpektor Lynley
01:10  Bez hraníc
02:00  Bez hraníc
02:50  Grand hotel

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Večerníček
08:40  Dobrodružstvá Bolka 
 a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:15  Mackovia
09:25  Trpaslíci
09:30  No,počkaj!
09:40  Mozart a jeho skupina
10:05  Jedovaté topánky
10:50  Koniari sveta
11:20  VAT - Veda a technika
12:00  Živá panoráma
12:35  Siesta
13:00  Velké závody
13:30  Smiem prosiť...?
14:15  Chuťovky z „Tourovky
14:30  Cyklistika 
 - Tour de France
17:30  Stopy dávnej minulosti
18:00  Odkrývanie minulosti
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Bjork a Attenborough
20:55  Tanec v temnotách
23:10  Pohoda 2013
23:50  Polícia
00:05  Profesionál

05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Varte s nami
09:05  Rodinné prípady
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Štvrtok
9. 7. 2015

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  Komisár Zen
21:50  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
22:35  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:15  Prefíkaná banda
00:10  Inšpektor Lynley
00:55  Komisár Zen
02:30  Grand hotel
03:55  Križovatky medicíny

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Večerníček
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:15  Mackovia
09:25  Trpaslíci
09:30  No,počkaj!
09:35  Mozart a jeho skupina
10:05  Bjork a Attenborough
10:55  Odkrývanie minulosti
11:25  VAT - Veda a technika
12:00  Živá panoráma
12:35  Siesta
12:55  Vlci
13:25  Osem a pol
14:15  Chuťovky z „Tourovky
14:30  Cyklistika 
 - Tour de France
17:30  Stopy dávnej minulosti
18:00  Svet zvierat III
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Veľký, väčší, najväčší
20:55  Germinie
22:15  Kontrola
23:20  Pohoda 2014
00:05  Bratislavské 
 jazzové dni 2012

04:00  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:40  Kobra 11
10:50  Dva a pol chlapa VII
11:15  2 baby na mizine
11:35  Mike a Molly
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:00  Monk
15:00  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  Mušketieri

21:40  Lovci pokladov
22:45  Sherlock a Watsonová
23:45  Sherlock a Watsonová
00:45  Kobra 11
01:45  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:25  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:15  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc

04:30  Aféry
05:10  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:20  Súdna sieň
09:30  Hoď svišťom
10:05  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:30  M.A.S.H
13:00  M.A.S.H
13:35  Kosti
14:35  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
18:15  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kuriér
21:40  Taxi brooklyn
22:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:45  C.S.I.: Kriminálka 
 New York
00:45  Kravaťáci
01:40  M.A.S.H
02:10  M.A.S.H
02:40  Prvé oddelenie
03:45  Súdna sieň

04:45  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  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:35  Nečakané stretnutia
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  NAJ dedinka Slovenska
21:20  Radosť zo života
21:50  Král rybář
00:05  Nikto nie je dokonalý
01:05  Inšpektor Lynley
01:50  Král rybář

07:10  Polícia
07:25  Profesionál

Piatok
10. 7. 2015

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Večerníček
08:35  Dobrodružstvá Bolka 
 a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:15  Mackovia
09:25  Trpaslíci
09:30  No,počkaj!
09:40  Mozart a jeho skupina
10:05  Veľký, väčší, najväčší
10:50  Svet zvierat III
11:25  VAT - Veda a technika
12:00  Živá panoráma
12:35  Siesta
13:05  Živý sen
13:35  Nesmúť za mnou
14:15  Chuťovky z „Tourovky
14:30  Cyklistika 
 - Tour de France
17:35  Stopy dávnej minulosti
18:00  Televíkend
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Pralesy Európy
20:50  Útek do divočiny
23:15  Festival Bažant Pohoda

04:00  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:45  Kobra 11
10:50  Dva a pol chlapa VII
11:15  2 baby na mizine
11:35  Mike a Molly
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:00  Monk
15:00  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  Vejška
22:15  Sociálna sieť
00:50  Šiesty zmysel
01:50  Bostonské vraždy
02:30  Pán a pani Smithovci
03:10  Žalobca a obhajca
03:50  Kobra 11

04:20  Aféry
04:55  Noviny TV JOJ
05:40  Krimi
06:10  Noviny TV JOJ
07:05  Súdna sieň
08:15  Súdna sieň
09:20  Hoď svišťom
10:05  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:50  M.A.S.H
13:50  Kuriér
14:50  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:50  Nákupné maniačky

Sobota
11. 7. 2015
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23:45  Napoleonské vojny
00:40  Správy RTVS

05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:50  Scooby Doo, kde si?!
07:15  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
07:35  Skautky Beverly Hills
09:45  Mušketieri
10:55  Mušketieri
12:10  Svadba a iné pohromy
14:00  Záložný plán
16:10  Zita na krku
16:55  Sekerovci
17:30  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Kuriér 3 
22:40  Dvojitý úder
00:40  Relikvia smrti
02:30  Dvojitý úder
03:55  Vejška

04:15  EXTRÉMNE PRÍPADY
05:05  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:15  Noviny TV JOJ
07:10  Cililing a veľká 
 záchranná výprava
08:45  Čivava z Beverly Hills 3 
10:35  Najlepšie slovenské 
 torty
12:25  Inkognito
13:50  Rodinné záležitosti
15:15  K-911
17:15  15 min. Kuchár
18:00  Nová záhrada
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kameňák
23:00  Lovec duchov
01:05  Stopár
02:35  Krimi
03:00  Noviny TV JOJ
03:40  15 min. KUCHÁR

04:10  Elisa z Rivombrosy
05:40  Sršne v úli
06:10  Správy RTVS
07:00  Góly - body - sekundy
07:15  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Blanche
07:45  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
07:55  Veselá farma
08:05  Veselá farma
08:15  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:40  Zázračný ateliér
09:05  60 zabijakov divočiny II
09:35  Čarovné miesta 
 Zeme III
10:30  Slovensko v obrazoch
10:55  Svet v obrazoch
11:25  A přesto milujeme
13:00  Agatha Christie: Poirot
14:45  Jan Žižka
16:35  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  List pro Evitu
21:45  List pro Evitu
23:15  Na krok od neba

Nedeľa
12. 7. 2015

00:10  Na krok od neba
01:05  Agatha Christie: Poirot 
02:50  Čarovné miesta 
 Zeme III
03:45  Križovatky medicíny

07:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:15  Farmárska revue
10:00  600. výročie upálenia 
 majstra Jana Husa
11:40  V zajatí lásky
12:55  Anjeli strážni
13:25  Folklórny festival 
 Myjava
15:00  Cyklistika 
 - Tour de France
17:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:55  Návraty k hereckým 
 legendám
18:35  Necelebrity
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dokumentárny klub
21:30  Filmoviedky
22:50  Festival Bažant Pohoda
22:55  Noc v archíve
00:05  Správy RTVS

05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:00  Scooby Doo, kde si?!
07:25  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
07:45  Tom a Jerry
07:55  Superkočky v akcii
08:50  Superkočky v akcii
09:45  Teória veľkého tresku
10:10  Teória veľkého tresku
10:40  Lovci pokladov
11:35  Lovci pokladov
12:35  Žandár 
 zo Saint Tropez
14:45  Čierne zlato
17:30  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Thor
23:05  Nebezpečný cieľ
01:05  Thor
03:05  Čierne zlato

04:10  Nová záhrada
04:55  Krimi
05:15  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:20  Timon a Pumbaa II
08:15  Nová záhrada
09:15  Rodinné záležitosti
11:50  Zvedený učiteľkou
13:50  Sladký život
15:50  Dokonalý zločin
17:50  HUSTÉ LETO
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Báječný hotel Marigold
23:30  Dokonalý zločin
01:30  Americký zločin
03:10  Tamara Dreweová

04:30  Správy RTVS
05:20  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:05  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:20  Grand hotel
13:30  History
13:45  Postav dom, zasaď strom
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:50  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Vášeň a cit: 
 Príbeh Jane Austenovej
22:10  Policajti z centra
23:05  Banditi
23:50  Prefíkaná banda
00:45  Vášeň a cit: 
 Príbeh Jane Austenovej
02:40  Grand hotel
03:55  Križovatky medicíny

07:30  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:40  Profesionál
08:00  Živá panoráma
08:30  Brnko a Lenka
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:15  Mackovia
09:25  Trpaslíci
09:30  No,počkaj!
09:40  Mozart a jeho skupina
10:05  Koyaanisqatsi
11:30  VAT - Veda a technika
12:10  Živá panoráma
12:45  Lúčnica - Svadba 
 spod Poľany
13:15  Bakalári
14:30  Stretnutie so šansónom
15:10  Route 66 revisited
16:40  Extrémni experti
17:40  Stopy dávnej minulosti
18:05  Vašimi očami
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik a hviezdy
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:15  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:45  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
20:55  Slávnosť v botanickej 
 záhrade
22:20  Colnica
22:45  Bratislavské jazzové dni
23:40  A predsa sa točí
00:20  Správy RTVS

06:00  Teleráno
08:45  Ordinácia v ružovej 
 záhrade

09:45  Kobra 11
10:50  Dva a pol chlapa VII
11:10  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:10  2 baby na mizine
14:35  Mike a Molly
15:00  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  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
21:15  Kúzelníci
23:20  Sekerovci
00:10  Zita na krku
00:55  Kobra 11
02:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:40  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

04:55  Krimi
05:20  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom
10:10  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:25  M.A.S.H
12:55  Báječný hotel Marigold
15:45  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
18:15  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Vinári
22:00  Kosti
23:00  Hoď svišťom
23:35  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:35  Kravaťáci
01:30  M.A.S.H
01:55  Prvé oddelenie
03:05  Krimi
03:30  Súdna sieň

04:40  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie

05:50  Podvodníci v akcii
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5 
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:40  Slovensko v obrazoch
14:05  Svet v obrazoch
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:50  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:20  Slovensko chutí
21:55  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
00:05  Prefíkaná banda
00:55  Inšpektor Lynley
01:45  Policajti z centra
02:40  Grand hotel

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Brnko a Lenka
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:20  Mackovia
09:25  Trpaslíci
09:30  No,počkaj!
09:40  Mozart a jeho skupina
10:05  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
10:55  Vašimi očami
11:25  VAT - Veda a technika
12:05  Živá panoráma
12:35  Keď ťa budú čepčiť
12:50  Bakalári
14:15  Chuťovky z „Tourovky
14:30  Cyklistika 
 - Tour de France
17:00  Kvarteto
17:30  Stopy dávnej minulosti
17:55  Koniari sveta
18:30  Správy - Hírek
18:40  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:45  Mackovia
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Cena riflí

20:50  Ľalie poľné
22:10  Iné ženy
22:40  Iné ženy

04:00  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Ordinácia v ružovej 
 záhrade
09:40  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa VII
11:10  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
14:10  2 baby na mizine
14:35  Mike a Molly
15:00  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  Mušketieri
21:40  Lovci pokladov
22:45  Škorpión
23:50  Myšlienky vraha
00:45  Kobra 11
01:50  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

04:20  Aféry
05:05  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:20  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom
10:05  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:30  M.A.S.H
13:40  Kosti
14:40  Hotelové Áno, šéfe!
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:25  Súdna sieň
18:15  Súdna sieň
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kuriér
21:40  Taxi brooklyn
22:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:45  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:45  Kravaťáci
01:40  M.A.S.H
02:35  Prvé oddelenie
03:45  Súdna sieň

Utorok
14. 7. 2015

Pondelok
13. 7. 2015
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Finále podtatranskej lukostreleckej ligy
Uplynulú sobotu sa v stre-

leckom areáli LK Lukostreľba 
Svit uskutočnilo tretie, finá-
lové kolo novovzniknutej lu-
kostreleckej ligy. S myšlien-
kou zorganizovať pre mla-
dých lukostrelcov  spoločnú 
prípravu počas prestávky 
medzi zimnou a letnou sezó-
nou prišiel predseda svitské-
ho klubu Karel Havlíček a s 
nadšením sa k nemu pridali 
aj ďalší dvaja predstavitelia 
klubov. „Oslovil som prezi-
denta Liptovského školského 
lukostreleckého klubu Jozefa 
Baláža a  z MŠK Kežmarok 
Vlada Majerčáka. Myšlienku 
sme dali dokopy, spracovali 
propozície a  zorganizovali 
v každom meste  jedno kolo 
súťaže. Začali sme v Liptov-
skom Mikuláši, minulý týžde-

ň,bolo druhé kolo v Kežmar-
ku a  minisúťaž lukostrelcov 
ukončíme finálovým kolom 
u  nás vo Svite, kde okrem 
medailistov z každej kategó-
rie zároveň vyhodnotíme 
absolútnych víťazov Podtat-
ranskej lukostreleckej ligy,“ 
povedal Karel Havlíček. 
Mladí lukostrelci myšlienku 
zúčastniť sa súťaže po skon-
čení halovej sezóny privítali, 
o čom svedčí aj účasť takmer 
50  lukostrelcov. Súťažilo sa 
vo vekových kategóriách od 
6 do 18 rokov, od chrobákov 
po kadetov v divíziách holý  
a olympijský luk.

Absolútnou víťazkou pod-
tatranskej lukostreleckej ligy 
v divízii holý luk sa stala Mi-
chaela Dudeková z LK Luko-
streľba Svit. Na druhom mies-

te skončila Simona Ričovská, 
bez klubovej príslušnosti 
a tretie miesto obsadil Matúš 
Žonda z LK Lukostreľba Svit. 
V  olympijskom luku domi-
novala Daniela Kusá z LŠLK 
L. Mikuláš. Druhé miesto si 
vystrieľal Denis Ivan z  LK 
Lukostreľba Svit a tretie Elena 
Bendíková z LŠKL L. Miku-
láš. Sviťan Denis Ivan sa zá-
roveň stal najlepším strelcom 
z domáceho klubu, za čo mu 
organizátori odovzdali cenu 
- Putovný šíp.

Pred časom sa vedenie lu-
kostrelcov zo Svitu rozhodlo 
pre nezhody s vedením Cent- 
ra voľného času Svit ukončiť 
spoluprácu s miestnym CVČ 
a v svojej činnosti pokračo-
vať momentálne bez podpory 
mesta Svit. „Nechcel by som 

rozvádzať do médií, prečo 
sa tak udialo, ale neprida-
lo nám to na pohode. Odišli 
sme z  priestorov telocvične 
vedľa Iskra arény a máme pár 
týždňov na to, aby sme našli 
vhodnú telocvičňu pre naše 
deti, kde by mohli svoj um 
a zručnosti rozvíjať, keď nám 
počasie neumožní trénovať 
vonku,“ skonštatoval situá-
ciu K. Havlíček. Veríme, že 
vedenie klubu a rodičia detí 
nájdu vhodné riešenie, ktoré 
by vyhovovalo priestorovým 
a hygienickým požiadavkám. 
Rokovania budú naďalej pok- 
račovať ako s  mestom, tak 
i s ďalšími subjektmi v mes-
te. Nie je ale vylúčené, že LK 
Lukostreľba Svit nájde svoj 
domovský stánok aj mimo 
mesta Svit.  (sps)      

Začali školské prázdniny, 
ľudia sa tešia na dovolenky, 
ale medzi nimi je i množstvo 
fanúšikov motoristického 
športu, ktorí si svoj týždeň 
ničnerobenia na pláži presu-
nuli na august kvôli blížiace-
mu sa 42. ročníku legendárnej 
Rallye Tatry. Obľúbené podu-
jatie, ktoré začalo písať svoju 
históriu v roku 1969, sa bude 
konať 24. - 25. júla. Organi-
zátori podujatia už zverejnili 
oficiálne dokumenty a spusti-
li prihlasovanie posádok.

AOS klub Poprad v  spo-
lupráci s  mestom Poprad 
a  SAMŠ finišujú v  príprave 
pretekov Rallye Tatry, ktoré 
sú zaradené do seriálu majst- 
rovstiev Slovenska v  rally 
(MSR), majstrovstiev Sloven- 

O dva týždne odštartuje 42. ročník Rallye Tatry
ska v  rally historických au-
tomobilov, Slovenského rally 
pohára (SRP) a  novej kla-
sifikácie, tzv. Rally Legend.  
Ich súčasťou je aj Rally ško-
la a  zároveň  ide o  národné 
podujatie s  povolenou za-
hraničnou účasťou. Novin-
kou tohto ročníka  je pohár 
Rallye Tatry pre najlepšieho 
českého jazdca. Na súťaž-
né posádky v  slovenskom 
šampionáte a rovnako tak aj 
v súťaži „Legiend“, čaká spolu 
sedem rýchlostných skúšok 
(RS) v dĺžke 87,4 km. V SRP 
je pre posádky pripravených 
37,6 km „ostrých“ kilometrov 
v štyroch RS. 

Jednoetapové preteky sú 
rozložené do dvoch dní. 
Slávnostný štart rely bude 

v  piatok podvečer, rovna-
ko ako v  minulom roku, 
na Námestí sv. Egídia v Po-
prade. V  ten istý deň bude 
tatranská rely pokračovať 
moderovaným, divácky veľ-
mi atraktívnym, nie všet-
kými jazdcami obľúbeným, 
mestským okruhom. Štart 
spomínanej RS Poprad je 
naplánovaný na 22. hodi-
nu. Diváci, ktorí si nájdu čas 
a prídu si pozrieť výkony sú-
ťažných dvojíc uvidia majst- 
rovstvo pilotov, zdolávanie 
ostrých zákrut na „ručnej“ 
a  samozrejme aj rozžerave-
né brzdové kotúče a  šľaha-
júce plamene z výfukov rely 
špeciálov.      

Preteky budú pokračovať 
v  sobotu ráno. Štart prvého 

vozidla do RS Šuňava je na-
plánovaný na 8.40 h. Dĺžka 
rýchlostnej skúšky je 14,9 km. 
Po prejdení necelých 8 km sa 
vozidla postavia na štart ďal-
šej RS Bystré, ktorá má dĺžku 
rovných 10 km. Po absolvo-
vaní troch prejazdov RS Šu-
ňava a  RS Bystré privítame 
prvé súťažné vozidlo MSR 
na  cieľovej rampe presne 
o 16. hodine. Víťazné poháre 
v seriáli SRP si posádky pre-
vezmú z  rúk organizátorov 
na tomto mieste od 15.30 h. 
Sprievodnou akciou tatran-
skej rely bude moderovaná 
autogramiáda najlepších 
jazdcov, ktorá sa uskutoční 
v  piatok pred slávnostným 
štartom v  priestoroch ZOC 
MAX v Poprade. Po uzatvo-

Za tropických teplôt sa 
v  nedeľu 5. júla na futbalo-
vom ihrisku v  Žakovciach 
uskutočnilo 5. kolo Regionál-
nej hasičskej ligy Spiš (RLS), 
ktorej sa zúčastňujú najlep-
šie družstvá dobrovoľných 

Šieste kolo RHLS v Dedinkách
hasičských zborov z okresov 
Poprad, Kežmarok, Levoča, 
Sp. N. Ves, Rožňava a Revúca. 

Pred piatym kolom RHLS 
boli na čele priebežného po-
radia usporiadatelia nedeľ-
ňajšieho merania síl DHZ 

Žakovce, ktorým pred pár 
dňami minister vnútra Ro-
bert Kaliňák odovzdal nové 
hasičské vozidlo. S týmto vo-
zidlom sa však súťaží v hasič-
skom športe zúčastňovať ne-
budú. „Ešte čakáme na podpí-
sanie zmlúv. Auto sme dostali, 
ale ešte to nie je „na papieri“. 
S novým vozidlom nebudeme 
chodievať na súťaže, pretože 
vodné čerpadlo v novom Ive-
cu, nie je určené na súťaž, ale 
na prácu v reálnom živote pri 
povodniach, požiaroch alebo 
pri rôznych ukážkach výzbro-
je a zásahu počas preventív-
nych akcií. Naopak upravené 
súťažné mašiny, by nedokázali 
čerpať vodu ani jednu hodinu 
v kuse, určite by sa prehrialo. 
Sú to špeciálne upravované 
stroje s obrovským výkonom.“ 
vysvetlil využitie novopri-
deleného vozidla predse-
da DHZ Žakovce Stanislav 
Krull. Starej Avie sa miestni 

hasiči nezbavia. Vedľa exis-
tujúcej požiarnej zbrojnice 
rekonštruujú starú stodolu, 
ktorú prerobia na garáže, 
pre ďalšie vozidlá slúžiace 
hasičom.

Žakovce figurujú na prvom 
mieste aj v inej súťaži, v Kež-
marskej hasičskej lige.  Žiaľ, 
v nedeľňajšej súťaži RHLS na 
domácej pôde sa im nedari-
lo, keď skončili na siedmom 
mieste, no ešte stále okupu-
jú prvú priečku s náskokom 
5  bodov pred družstvom 
DHZ Bijacovce. Víťazom 5. 
kola RHLS sa stali muži z Re-
vúčky, druhé skončili Bija-
covce a tretie miesto obsadila 
Stratená. V súťaži žien vyhral 
Sp. Štvrtok, za nimi skon-
čili ženy z  Odorína a  tretie 
miesto patrí tímu Mier - Sp. 
Nová Ves. Šieste kolo súťaže 
organizuje DHZ Stratená už 
túto sobotu v Dedinkách so 
začiatkom o 13. hodine. (sps)  

rení prihlasovania bude na 
oficiálnej stránke pretekov 
www.rallyetatry.sk spustené 
internetové  h lasovanie 
o najsympatickejšiu posádku 

podujatia. Traja vyžrebovaní 
hlasujúci dostanú od orga-
nizátorov vecné ceny s  mo-
toristickou tematikou.   

Slavomír Petrus

Škola skončila a vytúžené 
prázdniny začali. Deti čakajú 
dni plné oddychu, relaxu a 
zábavy, ale aby sa zachovala 
zdravá rovnováha, je potreb-
né pre deti pripraviť program 
a povenovať sa aj športovým 
aktivitám. Športové stredisko 
detí a mládeže Poprad – Tat-
ry (SSDM) zorganizovalo 
pre svojich zverencov prvé 
sústredenie. V prekrásnom 
prostredí Levočských vrchov 
si deti užili nielen športo-
vé zápolenie, ale i kúpanie a 

preto sa im ani tréningy ne-
zdali také náročné, ako po-
čas obyčajných dní. V piatok 
ráno odštartovali na svojich 
bicykloch z Popradu. Nároč-
nú trasu si „odmakali“ a už o 
niekoľko hodín si vychutná-
vali zaslúžený relax. Levočská 
dolina okrem cyklotrás po-
núka množstvo iných aktivít, 
ktoré nemusia byť vždy iba o 
fyzických výkonoch, pretože 
aj dobrí priatelia, smiech a 
opekanie dokážu utvárať ka-
marátstva na celý život. (pks)

Lyžiari v Levočskej doline

Tatry Running Tour ovládli českí bežci
Na  m e d z i n á r o d ný c h 

b e ž e c k ý c h  e t a p o v ý c h 
pretekov Tatry Running 
Tour obhájil vlaňajšie víťaz-
stvo Vít Ryška z  Českej re-
publiky a odniesol si už po 
tretíkrát zo Štrbského Ple-
sa žltý dres najrýchlejšieho 
pretekára. Ružové tričko pre 
celkovo najlepšiu bežkyňu 
vybojovala Soňa Vnenčáko-
vá a tretím víťazstvom sa za-
radila do historických tabu-
liek Tatranskej bežeckej tour. 
Zelený dres pre najlepšieho 
vrchára putuje zásluhou 
Tomáša Hrdinu do Českej 
republiky.

Na piatom ročníku troj-

dňového podujatia sa po 
prvýkrát rozdávali aj mod-
ré dresy pre víťaza a víťazku 
extrémnej verzie pretekov, 
ktorej sobotňajšia etapa 
s názvom Sky&Clouds Run, 
s  dĺžkou 34 km v  nároč-
nom vysokohorskom teréne  
a  s ťažkými poveternostný-
mi podmienkami, poriadne 
preverila všetkých štartujú-
cich. Suverénnym víťazom 
Sky&Cloud Runu a  aj celej 
Tatry Running Tour Extre-
me sa stal Jiří Petr z Českej 
republiky. Modré tričko pre 
najlepšiu ženu získala tatran-
ská bežkyňa Denisa Šulcová 
Lukáčová.  (red)
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Basketbalistky BAM Poprad v extralige
Na stredajšej tlačovej kon-

ferencii to prítomným no-
vinárom oznámil prezident 
klubu Jozef Turák (v strede). 
Okrem neho pred novinárov 
predstúpili členka správnej 
rady BAM Poprad Magdalé-
na Hamaliarová (vľavo) a tré-
nerka mládeže Alena Ková-
čová (vpravo).

V minulej sezóne postú-
pili popradské basketbalistky 
medzi najlepšie štyri družstvá 
prvej ligy, ale v semifinále 
podľahli neskoršiemu víťa-
zovi ligy Slovanu Bratislava 
B. Aj keď rezerva Slovana 
súťaž vyhrala, do extraligy 
postúpiť nemohla, pretože 
už jedno družstvo v najvyš-
šej ženskej basketbalovej 
súťaži Slovan má. Bratislava 
ponúkla extraligovú licenciu 
popradskému klubu, ktorý 
neváhal a od víťaza 1. ligy 
ju odkúpil. Po dvoch rokoch 
sa tak fanúšikovia ženského 
basketbalu pod Tatrami môžu 

opäť tešiť na najlepšie tímy 
na Slovensku, medzi ktoré 
patria účastníci európskych 
pohárov Good Angels Košice 
či MBK Ružomberok.

A práve proti Dobrým anje-
lom nastúpia Popradčanky 
v 1. kole nového ročníka sú-
ťaže. „Oslovili sme najmä 
bývalé popradské hráčky. Ich 
stanoviská sú rôzne. Všetko 
je v štádiu riešenia. Káder 
chceme určite posilniť o dve, 
tri skúsené basketbalistky. 
V prvej sezóne budeme mať 
skromnejšie ciele. Vieme, že 
nemôžeme vyskakovať príliš 
vysoko. Myslím si, že šieste 
miesto by mohlo byť v našich 
silách,“ uviedol prezident 
BAM Poprad Jozef Turák.

BAM Poprad bude mať 
v lige pravdepodobne najniž-
ší rozpočet. Ako nám  prezra-
dila Magdaléna Hamaliarová, 
mal by sa pohybovať na úrov-
ni 100 tisíc eur. Mládežnícke 
družstvá a seniorský extra-

ligový tím budú tvoriť dve 
samostatné zložky. Financie 
určené pre mládež BAM Pop- 
rad by nemali byť použité pre 
A družstvo žien. „Budú vy-
tvorené dva samostatné účty. 
Určite nebudeme brať penia-
ze rodičov z členských poplat-
kov a ani ich neplánujeme  
navyšovať. Nechceme, aby to 
dopadlo tak, ako pred dvoma 
rokmi, keď sa peniaze urče-
né pre mládežnícke družstvá 
minuli na fungovanie extrali-
gového družstva. S pomocou 
mesta Poprad a sponzorov 
by sme mali mať rozpočet 
pokrytý. Pokiaľ by sme ne-
mali prísľub zo strany mesta, 
nedovolili by sme si prihlásiť 
sa do extraligy,“ povedala M. 
Hamaliarová.

Káder Popradu by mali 
tvoriť prevažne vlastné od-
chovankyne. Okrem talen-
tovaných mladých hráčok 
oslovuje vedenie BAM Pop- 
rad aj skúsenejšie hráčky. 

Trénerom by mal byť znovu 
Igor Skočovski, s ktorým ve-
denie rokuje o novej zmluve. 
To priznalo menšie problémy 
s doplnením kádra, ktorý by 
mal výkonnosť na extraligu. 
„Prísľub od mesta prišiel 
neskôr ako sme čakali, veľa 
voľných hráčok už má zmlu-
vu na novú sezónu podpísanú 
s inými klubmi. Je ťažké dva 
mesiace pred začiatkom sú-
ťaže hľadať voľné hráčky,“ 
povedala A. Kováčová.

Primátor mesta Poprad 
Jozef Švagerko uvítal snahu 
BAM vrátiť do Popradu 
extraligu a sľubuje pomoc-
nú ruku: „Veľmi ma teší, že 
v Poprade sa bude znovu 
hrať ženský extraligový bas-
ketbal. Na druhej strane je 
potrebné zabezpečiť finančné 
prostriedky. V Poprade máme 
tri hlavné športy, ktoré bude 
mesto Poprad podporovať. 
Basketbal je jedným z nich. Je 
vytvorená koncepcia financo-

vania športu, kde bude koneč-
ne pomenovaná aj otázka fi-
nancovania všetkých A tímov. 
Vidím tu aj priestor spon-
zoringu, reklamných plôch. 
Dúfam, že od 1. januára 2016 
bude platiť zákon o športe 
a že by sa to dokázalo riešiť aj 
týmto smerom.“ BAM Pop- 
rad postaví do novej sezóny 
celú pyramídu dievčenského 
a ženského basketbalu. Malo 
by ísť až o deväť družstiev, 
pričom v niektorých súťa-

žiach budú účinkovať až dva 
tímy.

Kvalitu tvoriaceho žen- 
ského družstva preverili 
ako prví zástupcovia médií, 
ktorých si BAM pozval na 
exhibičný zápas po skončení 
tlačovej besedy. Stretnutie sa 
skončilo neplánovane zmier-
livo, remízou 37:37. Samo-
zrejme, že dievčatá BAM 
nehrali naplno, hralo sa pre 
divákov, pre zábavu a s veľ-
kým úsmevom.    (sps)

Popradský hokej s novým vedením
Zhromaždenie delegátov 

HK Poprad rozhodlo o tom, 
že sa správna rada poprad-
ského hokejového klubu roz-
šíri na desať členov. Na cho-
de klubu sa tak bude spolu 
s prezidentom a výkonným 
riaditeľom podieľať dvanásť 
ľudí. 

Úlohou vedenia klubu 
bude v  prvom rade stabili-
zovať HK Poprad, zohnať 
peniaze na dlhy z minulosti, 
ale aj financie na fungovanie 
v nastávajúcej sezóne. Po let-
nej príprave z mužstva odišla 
polovica hráčov a tak sa klub 
musí poobzerať po nových 
posilách, aby 22. júla mohli 
hráči vykorčuľovať na ľad.

Na tlačovej konferencii 
sedeli vedľa prezidenta klu-
bu a popradského primátora 
Jozefa Švagerka aj hráči Arne 
Kroták, ktorý je v  správnej 
rade za mesto a Ľuboš Bar-
tečko, ktorý rade zastupuje 
hráčov klubu. Nový prezi-
dent klubu Jozef Švagerko 

po štvrtkovej tlačovej kon-
ferencii povedal: „Nie je to 
žiadna sláva, ale chceme veci 
nastaviť tak, aby to nebolo, 
ako to rezonuje v  Poprade, 
o jednom človeku, ale aby to 
bolo o tíme ľudí. Som rád, že 
sa vedľa mňa posadili Arne 
Kroták a Ľuboš Bartečko, kto-
rí dokážu pomenovať veci.“

Ľuboš Bartečko uviedol, že 
ako prvú vec potrebuje klub 
vyriešiť, aby Poprad ostal na 
mape slovenskej extraligy. 
„Prvý cieľ, ktorý máme, je do-
stať klub do bodu nula, splniť 
si všetky povinnosti, aby sme 
dostali licenciu a mohli nor-
málne fungovať v extralige,“ 
povedal novinárom. Pre Ar-
neho Krotáka je pôsobenie 
v  správnej rade novou skú-
senosťou. „Popradský klub je 
vo všeobecnosti vnímaný ako 
ten, ktorý vychováva a hľadá 
talenty, dáva im priestor na 
ľadovej ploche, aby sa z nich 
stali hráči, ale tiež nám tre-
ba vychovávať trénerov a aj 

Izraelský vojak trénoval popradských bojovníkov
Na pozvanie trénera bo-

jových umení popradského 
klubu Extreme combat zavítal 
na seminár, ktorý sa konal na 
záver školského roka v klubo-
vej telocvični, špičkový tréner 
bojového umenia sebaobrany 
krav-maga. Pod Tatry prišiel 
vojenský a policajný inštruk-
tor z  Izraela Gil Drucker 
(v strede). „Tento uznávaný 
tréner slúžil v  izraelskej ar-
máde a reálne aj bojoval. Na 
Slovensko prišiel ukázať čo-
-to z bojového umenia a sme 
radi, že si našiel čas, ukázať 
svoje umenie aj nám,“ povedal 
Jozef Lenčéš z Extreme com-
bat klub Poprad. „Cvičencom 
predviedol základné techni-
ky proti úchopom, úderom, 

proti útoku nožom a  techni-
ky sebaobrany proti útoku 
s pištoľou. Do Popradu prišiel 
na dva dni a vezmeme ho do 
Spišskej Soboty a Levoče, lebo 
chcel vidieť pamiatky v  oko-
lí Popradu a potom zájdeme 
do popradského aquaparku. 
Povedal nám, že v Izraeli po-
dobné aquaparky nemajú,“ 
prezradil o pobyte vzácneho 
hosťa J. Lenčéš. Na Slovensku 
ho Gil Drucker začal v Bratis- 
lave na pozvanie tamojšieho 
trénera Borisa Dziuru: „Aj 
keď má Gil iba 32 rokov, má 
množstvo skúseností z pôsobe-
nia v izraelskej armáde a polí-
cii. Môžeme vidieť, že techniky 
krav-magy má doslova vžité. 
Dostal som možnosť trénovať 

v  Izraeli, tam sme sa zozná-
mili, spriatelili sme sa. Mám 
v podstate židovské korene, tak 
sme sa dohodli, že nás navští-
vi. V Bratislave mám svoj klub 
krav-magy a som veľmi rád, že 
Gil prijal naše pozvanie. Keď-
že je aj výborný strelec, jeden 
deň sme strávili na strelnici 
pri Mochovciach. S  Jozefom 
Lenčéšom sa veľmi dobre po-
známe, navrhol som mu, či 
by vedel dať v Poprade dokopy 
skupinu cvičencov, ktorej by 
náš izraelský hosť ukázal origi-
nál izraelskej cesty krav-magy, 
odkiaľ vlastne tento druh seba-
obrany vyšiel do celého sveta.“ 
So slovenskými bojovníkmi 
krav-magy sa G. Drucker 
stretol prvýkrát, ale jeho 

korene sú v  Českosloven-
sku. Starí rodičia pochádzali 
z  bývalého spoločného štá-
tu. „Bojové umenie trénujem 
od svojich 4 rokov. Začal som 
s karate a ku krav-mage som 
sa dostal v 14 rokoch. Keď som 
pôsobil v armáde stal som sa 
izraelským šampiónom v ku-
mite,“ prezradil o svojich za-
čiatkoch s bojovým umením 
Drucker. Počas služby v  ar-
máde si doplnil výcvik a stal 
sa profesionálnym inštrukto-
rom krav-magy vojakov a po-
licajtov. Bojové umenie ho aj 
živí. Okrem výučby v armá-
de a polícii trénuje malé deti 
i dospelých z radov civilistov. 
V minulosti sa aktívne veno-
val aj kulturistike.            (sps)

Zľava: Ľuboš Bartečko, Jozef Švagerko a Arne Kroták.

funkcionárov. Bude to pre 
mňa nová skúsenosť. Uvidí-
me, ako to zvládnem, lebo 
ešte aspoň jeden rok by som 
chcel hrať hokej,“ povedal 
o svojom pôsobení v štruk-
túrach klubu hráč a  posla-
nec mestského zastupiteľstva 
Arne Kroták. 

Prezidentovi klubu Jozefo-
vi Švagerkovi a výkonnému 

riaditeľovi Tiborovi Turano-
vi budú chod klubu pomá-
hať zabezpečovať aj členo-
via správnej rady HK ŠKP 
Poprad, ktorými sú Rudolf 
Skokan, Jan Telenský, Arne 
Kroták, Peter Gápa, Ra-
doslav Suchý, Ľuboš Barteč-
ko, Július Šupler, Rajmund 
Szánto, Pavol Antoš a  Jozef 
Bučanský.   (red)

Vytrvalostní bežci mieria do Štrby
Najbližší víkend sa v Štrbe 

uskutoční tradičné bežecké 
podujatie. 38. ročník Ma-
lého štrbského maratónu 
odštartuje v  nedeľu 12. júla  
o 9.30 h. O desať minút ne-
skôr sa na štart postavia akté-
ri žiackych kategórii. Vytrva-
lostní bežci absolvujú 31 km 
trať zo Štrby do Liptovskej 
Tepličky.  Absolvovať môžu 
účastníci aj 10 km trať zo 

Štrby cez Šuňavu a v uliciach 
obce je pripravená trať pre 
najmladších bežcov. 

Už v  sobotu bude v  Štrbe 
o 15. h rock party so skupinou 
Amirál. O 17. h organizátori 
pripravili spoločnú rozcvič-
ku pre deti a o 18. h trénin-
gový beh okolo Šoldova. 
O  20. h  v  Štrbe premietnu 
filmy z historických ročníkov 
MŠM.  (pkš)

Turnaj Tepličiek
Na futbalovom ihrisku 

v Liptovskej Tepličke sa v so-
botu 11. júla uskutoční tra-
dičné podujatie, Futbalový 
turnaj Tepličiek Slovenska. 

Okrem domáceho tímu sa ho 
zúčastnia Teplička n/Váhom, 
Teplička a Tepličky. Tento rok 
sa bude konať už 19. ročník 
a úvod je naplánovaný na 8. h.

Memoriál Mikuláša Garaniča
Futbalové ihrisko v areáli ZŠ J. M. Petzvala v Spišskej Belej 

bude v sobotu 11. júla miestom futbalového turnaja mužov, 
starších ako 15 rokov. Memoriál Mikuláša Garaniča začne 
o 9.30 h.

Mundiál v Batizovciach
OFK Batizovce v spolupráci s obcou organizuje už 38. roč-

ník futbalového turnaja MUNDIÁL, ktorý sa uskutoční v so-
botu 11. júla na futbalovom ihrisku v Batizovciach. 


