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Mgr. Veronikou Brijovou, mediátorkou

V Kežmarku 
o Pohár primátora

Úlohou mediátora, ako nestran-
nej a neutrálnej osoby, je pomoc 
a podpora konfliktným, respektíve 
sporiacim sa stranám, aby sa naplnil 
ich spoločný cieľ – vzájomná doho-
da a urovnanie sporu. „Častokrát sa 
stáva, že účastníci pred či v priebehu 
sporu už nevedia ako komunikovať, 
nechcú komunikovať alebo z  neja-
kých iných dôvodov majú prekážky 
osobného stretnutia, alebo nereagujú 
na telefonický kontakt, napriek tomu 
sú ochotní spolupracovať vo veci vy-
riešenia situácie v ktorej sa ocitli, nie-
len aby sa vyhli súdnemu konaniu, 
ale aj aby sa prostredníctvom možné-
ho a prijateľného riešenia  zbavili na-
pätia a stresu. Mediátor ich môže vo 
vzájomnom dialógu sprevádzať, ale-
bo zastúpiť a spoločne tak môžu spor 
vyriešiť mimosúdnou dohodou,“ po-
vedala nám Veronika Brijová, ktorá 
sa mediácii venuje tri roky. 

Požiadať o  pomoc pri vyriešení 
konfliktu môžeme mediátora v ob-

čianskych, spotrebiteľ-
ských či obchodných 
sporoch, a väčšinou ide 
o  službu pre ľudí, kto-
rí sa ocitli v  konflikte, 
spore, alebo dostali do 
nepriaznivej životnej 
situácie. „Mediáciou 
možno predísť nekoneč-
ným súdnym procesom 
a riešiť spor v diskrétnej 
rovine. Keďže sa vopred 
dohodnú pravidlá celého 
mediačného procesu.  Sporiace strany 
sa v podstate ani nemusia stretnúť, ak 
by sa čo i len jedna strana obávala, 
že sa ešte viac vyhrotia napäté vzťahy, 
ktoré sú už narušené. Výhodou tak je, 
že sporiace sa strany môžu naďalej 
spolupracovať a spor nemusí poško-
diť iné zložky vzťahu, ktoré sporiace 
sa strany majú vytvorené napríklad v 
rodine či dlhodobou spoluprácou ob-
chodných či iných partnerov.“ 

Pomoc mediátora  možno v rodin-

ných a občianskopráv-
nych sporoch využiť 
pri riešení sporov vo 
vzťahoch rodičov a detí, 
manželských a partner-
ských sporoch, sporoch 
súvisiacich s rozvodom 
či rozchodom, ako je 
úprava vzťahov rodi-
čov a  detí, finančné 
príspevky na maloleté 
deti či konflikty vo veci 
určenia otcovstva, vy-

poriadania bezpodielového spolu-
vlastníctva manželov, vyporiadania 
dedičstva, neoprávnené zásahy do 
práva na ochranu osobnosti, spotre-
biteľské spory. Veľmi aktuálne sú aj 
spory, vzniknuté v súvislosti s pre-
nájmom a nájmom nehnuteľností či 
rôzne susedské konflikty.  Mediátor  
môže pomôcť aj v riešení obchod-
ných a obchodnoprávnych sporoch 
riešiť úhradu pohľadávky a  záväz-
ku, porušenie obchodného tajom-

stva, spory o náhradu škody, spory 
vyplývajúce z uzatvorených zmlúv 
a iné. „V súčasnosti práve v obchod-
ných a obchodnoprávnych sporoch je 
výhodou mediátora pokiaľ ovláda na 
pokročilej úrovni aspoň jeden cudzí 
jazyk. Stačí ak potrebujete riešiť len 
kompenzáciu zle načasovanej dodáv-
ky alebo reklamáciu, vyriešite vašu 
nespokojnosť rýchlejšie a obchodný 
vzťah môže pokračovať. Prácu váš-
ho právnika a tlmočníka ušetríte na 
komplikovanejšie procesy.“  Potrebné 
je spomenúť aj kategóriu pracovných 
a pracovnoprávnych sporoch, v kto-
rých mediácia môže byť najvhod-
nejším riešením z hľadiska diskrét-
nosti v prostredí organizácie, ako je 
neplatnosť rozviazania pracovného 
pomeru, náhrada mzdy, diskrimi-
nácia, pracovné úrazy či konflikty 
medzi zamestnancami. Výhodami 
mediačného procesu je rýchlejšie 
riešenie a ušetrenie nákladov. 

Pokračovanie na 8. strane

Piatková záchranná akcia VZZS 
v Slovenskom raji sa skončila tra-
gicky. Záchranársky vrtuľník letel 
na pomoc zranenému chlapcovi, 
avšak havaroval a štyria členovia 
posádky vrtuľníka pád nepreži-
li. Na miesto okamžite smerovali 
príslušníci polície, hasiči, letecké-
ho útvaru Ministerstva vnútra SR, 
Úradu vojenského letectva z Pre-
šova, horskí záchranári a kolegovia 
z ATE, aby pomohli kolegom a za-
bezpečili miesto nehody.

„Dispečing Vrtuľníkovej záchran-
nej zdravotnej služby ATE prijal v 
piatok 17. júla o 18.18 h hlásenie 
Krajského operačného strediska Koši-
ce o páde vrtuľníka Agusta A109 K2 
v oblasti Prielomu Hornádu v Sloven-
skom raji. Na palube vrtuľníka boli 
štyri osoby – 44-ročný pilot, 45-ročný 
lekár, 34-ročný letecký záchranár a 
37-ročný záchranár HZS. Vrtuľník 
zo strediska VZZS ATE v Poprade 
letel na záchrannú akciu po páde 
dieťaťa do rokliny. Vo veľkej snahe 
pomôcť v náročných terénnych pod-
mienkach, počas fázy vyhľadávania 
zraneného v teréne v oblasti rokliny 
Prielomu Hornádu, došlo pravdepo-
dobne ku kontaktu vrtuľníka s vodič-
mi elektrického vedenia a následné-
mu pádu z výšky približne 100  m. 
Na miesto nehody vrtuľníka boli 
vyslané záchranné zložky integrova-
ného záchranného systému. Ich kole-
gom už žiaľ nedokázali pomôcť,“ in-
formovala hovorkyňa ATE Zuzana 
Turočeková. 

Pilot vrtuľníka Ing. Ľubomír Ma-
jerčák za svoju kariéru nalietal vyše 1 
800 letových hodín. Išlo o skúseného 
pilota, ktorý lietal 24 rokov. Pre spo-
ločnosť Air Transport Europe lietal 
od roku 2009. 34-ročný záchranár 
Martin Svitana pracoval v ATE 17 
rokov, najprv ako letecký mechanik a 
neskôr záchranár. 45-ročný lekár le-
teckých záchranárov MUDr. Marek 
Rigda lietal v záchranárskom vrtuľ-
níku 13 rokov. Na palube bol v čase 
nehody aj Ing. Dušan Leskovjanský, 
37-ročný náčelník strediska HZS zo 
Slovenského raja.  

Pokračovanie na 3. strane

Pád vrtuľníka, štyria záchranári zahynuli
Ing. Ľubomír Majerčák MUDr. Marek Rigda Ing. Dušan LeskovjanskýMartin Svitana 

Stredná umelecká škola v Kež-
marku sa každoročne podieľa 
na organizovaní Európskeho ľu-
dového remesla. Už sedemnásty 
rok po sebe sme v areáli festiva-
lu mohli vidieť ukážky zručných 
remeselníkov, ktorí sa ako žiaci 
školy a neskôr sami prezentova-
li na najväčšom remeselníckom 
festivale. Str. 5

 Ľudové piesne v tejto obci boli 
od nepamäti súčasťou života na-
šich predkov. O piesňach, tancoch, 
vzniku folklórneho súboru a jeho 
práci sme hovorili s  JUDr. Du-
šanom Petrigáčom, folklóristom 
a amatérskym historikom.  Str. 6 

Nečakaná popularita knihy, 
na ktorej pracovali  E. Potočná, 
A. Diačiková a J. Kuruc v súčasnosti 
vychádza už v druhom vydaní. Kú-
piť si ju môžete na recepciách v ho-
teli Splcentrum a v AB Chemosvit 
vo Svite.   Str. 3

Mesto Kežmarok a  Cyklistický 
klub MŠK Kežmarok usporiadali 
v nedeľu 19. júla 2. ročník  pretekov 
o Pohár primátora mesta Kežmarok.

 Str.  12
Snímka: HZS
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je nebezpečný

Žijeme v  čudnom svete. 
Namiesto zvyšovania životnej 
úrovne obyvateľov tejto pla-
néty prosperuje len zopár jed-
notlivcov. Namiesto skutoč-
ných peňazí, získaných poc-
tivou prácou, žijeme vo svete 
virtuálnych peňazí, čoraz vyš-
ších pôžičiek a nemorálneho 
zadlžovania celých štátov. 
Namiesto toho, aby vymože-
nosti vedy a  techniky posú-
vali ľudstvo dopredu, na svete 
sa prehlbuje nezamestnanosť 
a  chudoba. Namiesto toho, 
aby Slováci svojou prácou po-
súvali našu krajinu k blaho-
bytu, odchádzajú do tzv. vys- 
pelých krajín. Namiesto dob-
rých medziľudských vzťahov, 
mieru a porozumenia medzi 
národmi je vo svete čoraz viac 
vraždenia, zabíjania, vojen 
a  nenávisti. Namiesto toho, 
aby sme na agresorov, štvá-
čov či manipulátorov ukázali 
prstom a zmietli ich z povr- 
chu zeme, prstom ukazujeme 
na tých, ktorí sa ešte aspoň 
ako-tak usilujú brať ohľad na 
svojich občanov.

Veď čo je to za spoločnosť, 
ktorá jedným dychom obvi-
ňuje kohosi z  rozpútavania 
vojen a bez akejkoľvek zod-
povednosti rozosieva nená-
visť a  smrť po celom svete? 
Výrobné linky dňom i nocou 
chŕlia tie najhoršie a najšpi-
navejšie zbrane, ktoré dist- 
ribuujú všetkým bojujúcim 
stranám a  pritom sa tvária 
ako mierotvorcovia. 

V  mene čoho a  koho? 
V  mene akejsi imaginárnej 
svetovlády, moci a peňazí?

 A to všetko len preto, lebo 
tí spomedzi nás, ktorí obča-
nov jednotlivých štátov majú 
na základe demokratických 
volieb viesť k  prosperite, sú 
skorumpovaní, bezočivo 
kradnú, vydierajú, vyslovene 
zavádzajú, klamú a nezaslúžia 
si nič iné, len hlboké pohŕ-
danie a ignoráciu. Je smutné 
konštatovať, že ľudia bez mo-
rálky, bez kúska hanby a bez 
chrbtovej kosti sa vydávajú 
za vodcov ľudstva a sami seba 
presviedčajú o  svojej výni-
močnosti, keď si za každú 

cenu, aj za cenu zhovadilých 
zákonov, vynucujú nedotknu-
teľnosť a úctu ostatných. Na 
základe ich skutkov si neza-
slúžia ani len nazvať sa ľuďmi, 
pretože sú strojcami toho naj-
väčšieho zla na svete. A mno-
hí z nás si manipulácie týchto 
vyvrheľov ani neuvedomujú. 
Pritom sa stačí len opýtať,  
komu neustále prekáža mier 
a  pokojné spolunažívanie? 
Naozaj ľudia nedokážu žiť 
vedľa seba bez toho, aby jeden 
nechcel zotročiť druhého a žiť 
na jeho úkor?

Churchill kedysi prehlásil, 
že demokracia nie je ideálna, 
ale nič lepšie sme doteraz ne-
vymysleli. Tento názor bol ale 
prezentovaný v  časoch, keď 
ešte platila aspoň akási morál-
ka nielen v politike,  medzi-
ľudských, ale aj vo výrobných 
a obchodných vzťahoch. Re-
prezentanti jednotlivých „sta-
vov“ boli hrdí na to, kde pat-
ria, kde pracujú a koho repre-
zentujú. Za nič na svete by sa 
ani len nepokúsili urobiť čosi, 
za čo by ich vlastná komuni-

ta zavrhla a stratili by dobré 
meno. Áno, vtedy sa ešte ob-
čas dalo spoľahnúť na slovo 
politika, podnikateľa a teda aj 
na demokraciu. Ale to, čo de-
mokraciu reprezentuje dnes, 
je bohapusté vymývanie moz-
gov a skrývanie sa za pomý-
lené tvrdenie, že títo zločinci 
majú mandát od svojich ob-
čanov. Čo je to ale za mandát 
bez akejkoľvek zodpovednos-
ti? To kto dal týmto zločin-
com mandát na rozkrádanie 
a  rozpredávanie bohatst- 
va jednotlivých štátov za pe-
niaze, ktoré v  skutočnosti 
neexistujú, pretože sa za nimi 
neskrýva tvrdá práca, ale len 
tlačiarensky stroj? Kto dal 
mandát týmto darebákom na 
ničenie domáceho priemyslu 
a  poľnohospodárstva, ktoré 
vedie k zbedačovaniu a chu-
dobe na celom svete? Ktorého 
z týchto zločincov sme už pos- 
tavili pred súd? 

Žiaľ, za zlé rozhodnutia 
nesú zodpovednosť vždy len 
bežní občania, ktorí vraj dali 
„mandát“ politikom na všet-

ky tieto svinstvá, ale už žiadny 
mandát na ich potrestanie ne-
majú. Politici predsa nenesú 
zodpovednosť za nič! To vo-
liči a tí nech si to aj odskáču! 
Len si spomeňme na oddl- 
žovanie našich bánk, ktoré 
museli zaplatiť občania, hoci 
oni za ich dlhy zodpoved-
nosť neniesli. Spomeňme si 
na „prepotrebné reformy a už 
viac ako 25-ročné uťahova-
nie opaskov“, ktoré umožnilo 
pár skorumpovaným jednot-
livcom s  našim mandátom 
pripraviť v privatizácii tento 
národ o všetko, čo predchá-
dzajúce generácie vybudovali 
a popri tom nás zadlžili tak, že 
tento dlh nedokážu splatiť ani 
ďalšie tri generácie. Spomeň-
me si na stovky vytunelova-
ných podnikov, státisíce ľudí 
bez práce,  žobrákov, bezdo-
movcov, reformy v  zdravot-
níctve, ktorých cieľom nebolo 
zdravie občanov, ale neho-
rázne zisky. Spomeňme si na 
chémiu, ktorú denno-denne 
konzumujú namiesto zdra-
vých potravín už najmenšie 

To aká budúcnosť čaká nás, naše deti 

V utorok minulého týždňa 
sa v  priestoroch Mestského 
úradu v Poprade konala ver-
nisáž výstavy prác študentov 
Fakulty architektúry Slovens- 
kej technickej univerzity 
(STU) v Bratislave. Práce za-
chytávajú Budúcnosť Popra-
du očami študentov na tému 
riešenia centrálnej mestskej 
zóny, Námestia Sv. Egídia 
a obytného súboru Nový Pop- 
rad/Merťuky. „Pri otvorení 
otázky riešenia námestia v Pop- 
rade sme si povedali, že parti-
cipácia ľudí by mala byť väč-
šia. Preto sme hľadali riešenia, 
ako ľuďom územia predstaviť. 
Jedna z možností sa nám čr-
tala aj tým, že sme túto úlohu 
zadali študentom architektúry. 
Práce je treba považovať za 
vízie. Mne sa tu veľa veci páči, 
ale treba to brať ako začiatok. 
Niektoré sú realizovateľné viac, 
iné menej, ale je to začiatok. 
Neskôr bude úloha zadaná cel-
kovo. Námestie, Nový Poprad, 
Duklianske kasárne, to všetko 
sú územné celky, ktoré by sme 
v  budúcnosti chceli riešiť aj 
s pomocou STU,“ povedal Jo-
zef Švagerko, primátor mesta 
Poprad.

Spolupráca so študentmi 
pri hľadaní budúcich archi-
tektonických vízií rozvoja 
mesta by mala byť dôležitým 
signálom aj do budúcnosti. 

Budúcnosť Popradu očami študentov
Výstava poskytuje priestor aj 
pre obyvateľov Popradu, aby 
diskutovali aj medzi sebou 
o  tom, ako by malo mesto 
v  budúcnosti vyzerať. Štu-
dentské práce prinášajú iný 
pohľad na mesto. „Vystavené 
práce sú z akademickej pôdy 
a  ich miera reality je rôzna. 
Mnohé sú vízie študentov, ale 
v  prípade, ak vyvolajú neja-
kú diskusiu, tak splnili účel. 
Myslím si, že to je základný 
kameň demokracie, otvoriť 
diskusiu. Pokiaľ by sme nič ne-
mali, nemali by sme ani o čom 
diskutovať. Z nášho školského 
hľadiska považujeme za dôle-
žité vtiahnuť do tohto procesu 
mladých ľudí, pretože mesto 
je vec verejná a je potrebné sa 
naučiť diskutovať, teda nielen 
presadzovať svoju slobodu. 
Ale nakoniec si musia svoju 
prácu obhájiť a  možno cúv-
nuť, či presvedčiť ľudí. Toto 
je veľmi dôležité pre nás ako 
školu, že máme takýto kon-
takt s praxou,“ uviedol prof. 
Bohumil Kováč, vedúci ur-
banizmu a plánovania z STU 
v Bratislave. 

Zaujímavé podľa prof. Ko-
váča bolo, že pri zadaní témy 
študentovi má učiteľ svoj ná-
zor a  študent prinesie nový 
pohľad na vec. Niekedy sa 
stáva, že pre učiteľa je kontakt 
so študentom obohacujúci. 

STU v  Bratislave spolupra-
cuje aj s inými mestami, na-
príklad Ružomberkom, Žili-
nou, Trenčínom. Na výstave 
sú prezentované práce asi 
40 študentov z rôznych roč-
níkov a  ponúkajú nevšedné 
architektonické riešenia, kto-
ré neraz zaskočia, či šokujú. 
„Talent mladých urbanistov sa 
dá merať práve tým, že sa po-
stavia dve veci vedľa seba. Prá-
ve porovnávaním vidíte, ako to 
je, aká je realita a ako sa s ňou 
vysporiadať. Jeden problém sa 
dá riešiť rôzne,“ doplnil prof. 
Kováč.

Prestavba centra námestia 

bola jednou z  tém a  štu-
denti na koncepcii verej-
ných priestorov mali pos- 
taviť urbanistickú štúdiu. Pri 
Merťukoch mali zistiť či voľné 
územie malo rozvojový po-
tenciál a  akými formami by 
sa dal uplatniť. Pri rašelinisku 
riešili revitalizáciu vodného 
toku so zakomponovaním 
obytnej zóny. Študenti  v prí-
pravných fázach navštívili 
Poprad a v rámci prieskumu 
odhaľovali potenciál a genius 
loci lokalít. Výstava študent-
ských prác Budúcnosť Popra-
du potrvá vo vestibule MsÚ 
do 16. augusta.    (pks) 

Za „umenie“ až 3 roky.  
19-ročný Tomáš a 22-roč-
ný Patrik zo Starej Ľubovne 
v nedeľu 12. júla hodinu po 
polnoci ,,skrášľovali,, budovy 
v meste. Prišli k obchodné-
mu domu na Ul. letnej,  kde 
sprejovými farbami postriekali 
vnútornú terasu, ako aj jednu 
z predajní. Škoda bola vyčís-
lená na 3 250 eur. Tomáš ne-
skôr odišiel preč, ale usilovný 
Patrik ešte ,,svojím umením“, 
spestril dve budovy Základnej 
školy na Ul. Komenského, 
ako aj nákladné motorové vo-
zidlo, ktoré bolo zaparkované 
na  Mierovej ulici. ZŠ škodu 
vyčíslila na 1 000 eur, majiteľ 
vozidla ju zatiaľ nestanovil. 
Mladí muži sú obvinení z pre-
činu poškodzovania cudzej 
veci, spáchaného formou 
spolupáchateľstva a hrozí im 
trest odňatia slobody na 6 
mesiacov až 3 roky.  

Škoda za znehodnotené 
seno skoro 2 tisíc. Z 15. na 
16. júla, medzi 20. h a 10. h 
došlo k poškodeniu balíkov 
sena. Nezistený páchateľ na 
dvoch parcelách v katastrál-
nom území obce Doľany po-
škodil 47 ks voľne uložených 
balíkov vysušeného sena.  
Rozrezaním špagátov, ktorý-
mi boli jednotlivé balíky zvia-
zané, došlo k uvoľneniu 450 
kg zlisovaného sena. Škoda 
pre spoločnosť, ktorej seno 
patrilo vznikla vo výške 1 880 
eur.  

Osobitná kontrola. Počas 
kontroly 15. júla, zameranej 
na dodržiavanie ustanove-
ných alebo obmedzených 
rýchlosti jazdy vozidiel, dy-
namiku jazdy vozidiel v cest-
nej premávke a dodržiavanie 
ustanovení pravidiel cestnej 
premávky nemotorovými 
účastníkm policajti zistil 291 
priestupkov, z ktorých  bolo 
241 vyriešených v blokovom 
konaní, 41 napomenutím a 
na príslušný dopravný inš- 
pektorát bolo oznámených 9 
priestupkov. Požitie alkoholu 
bolo zistené u 7 nemotoro-
vých účastníkov cestnej pre-
mávky a u 2 vodičov motoro-
vých vozidiel.    (pkr)Ing. arch. Martin Baloga a druhý viceprimátor Ing. Pavol Gašper.

Módne trendy krivia a defor-
mujú spotrebiteľské správa-
nie. Ako inak si vysvetliť sku-
točnosť, že hoci vieme, že rifle 
s vybielenými časťami, roz-
strapkanými dierami či moder-
ným vyšúchaním rýchlo vyjdú 
z módy a dlho nevydržia, o pár 
mesiacov si pri prvej príleži-
tosti kúpime ďalšiu, rovnako 
nezmyselnú trendovú  vychy-
távku. Len málokoho z nás 
od nákupu odradí naprík- 
lad vedomie, že kus odevu 
do požadovanej podoby che-
micky, rôznymi zdraviu veľmi 
škodlivými látkami, upravovali 
niekde v Ázii ľudia, ktorým 
práve náš konzumný hlad vý-
razne, kvôli času strávenému 
vo vysoko toxickom pracov-
nom prostredí, skracuje život. 
Aj pri nákupe potravín, koz-
metiky či elektroniky a v živote 
všeobecne sa riadime filozo-
fiou lacno nakúpiť čo najviac 
tovaru a dobre si užiť. Kon-
zum a pokoj je však nebez-
pečný prístup nielen pre nás 
samotných, ale aj pre prírodu. 
Vezmime si takú Kaliforniu či 
Grécko. Prvá je miestom snov 
mnohých ľudí. Hollywood, do-
konalé, opálené telá, piesočné 
pláže, hojnosť a blahobyt. Po-
zlátka, ktorá si však neporadí 
so suchom. Raj na zemi totiž 
bojuje s nedostatkom vody do 
takej miery, že sa v médiách 
objavila minulý týždeň správa 
o známom hercovi, ktorého 
usvedčili z krádeže vody z ve-
rejného vodovodu. Vody však 
niet ani v zadlženom a oveľa 
chudobnejšom Grécku. Aj tu 
národ z piedestálu obľúbenos-
ti zhodil  známu športovkyňu 
z rovnakého dôvodu. Jej za-
mestnanci kradli pre ňu vodu…

Často mi ostáva rozum stáť, 
koľko času a energie venuje-
me premýšľaním a zháňaním 
sa za úplne nezmyselnými 
hmotnými vecami a tým na-
ozaj dôležitým nevenujeme 
ani štipku pozornosti. Hltáme 
správy, ovládame geopolitic-
kú situáciu polovice zemegule 
i detaily o trpasličom Plute, no  
že sa nám klíma mení pred 
nosom, lebo otravujeme rieky, 
rúbeme stromy, budujeme ob-
rovské parkoviská a do prost- 
redia okolo vypúšťame škod-
livé látky, si ani nevšimneme.

Nie sme lepší od politikov, 
ktorých zaujímajú len najbliž-
šie štyri roky. Ani od nenávide-
ných ekonómov, ktorí hodnotia 
návratnosť investícií maximál-
ne do piatich až desiatich ro-
kov. Investícia do zmiernenia 
klimatickej zmeny v podobe 
zníženia emisií skleníkových 
plynov do atmosféry, menej 
betónovania a asfaltovania, 
viac trávnikov, stromov a zele-
ne má návratnosť päťdesiat až 
sto rokov a to je pre väčšinu 
z nás nepredstaviteľné. Mož-
no nás z ľahostajnosti preberú 
varovania klimatológa, že do 
konca storočia sa na Sloven-
sku oteplí o štyri stupne, čo 
znamená, že v Poprade bude 
klíma Komárna a v Komárne 
počasie ako v Taliansku. Bude 
menej zrážok, sucho. Vyššia 
teplota značí viac vodnej pary 
v atmosfére a to zasa intenzív-
nejšie zrážky, búrky a tornáda. 
Bez strechy nad hlavou a s vo-
dou v pivnici nám potom všet-
ky módne vychytávky budú 
slušne povedané – na milú 
Jarmilu...   (pvč)
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v akcii

Tatranské observatórium pozýva

Letný autobus v Slovenskom raji

Pád vrtuľníka, štyria mŕtvi 

Šanca na prvé zamestnanie

Keď tesne pred Vianocami 
slávnostne pokrstila svitská 
firma Chemosvit knihu, vy-
danú k 80. výročiu založenia 
spoločnosti, neočakával sa 
taký veľký záujem zo strany 
verejnosti. Všetci zamest-
nanci v  pracovnom pomere 
ju vtedy dostali symbolicky 
ako darček „pod stromček“. 
A tak ani nie o pol roka uzre-
lo svetlo sveta už druhé vyda-
nie, určené hlavne bývalým 
zamestnancom. 

Tí, ktorí vo firme odpra-
covali vyše 30 rokov, knihu 
dostanú zdarma, tí, ktorí  od-
pracovali od 5 - 29 rokov za  
6 euro. Pre knižku si môžu 
prísť osobne v pracovné dni 
do AB Chemosvit alebo si ju 
môžu kúpiť na recepcii hotela 
Spolcentrum. Tam je kniha aj 
vo voľnom predaji. 

Kniha je dosiaľ najucelenej-
šie a najpodrobnejšie zmapo-
vaná história firmy, ktorú na 
zelenej lúke v roku 1934 za-
ložil Ján Baťa. Pre tento vtedy 
chudobný podtatranský kraj 
znamenala hlavne pracovné 

Kniha o Chemosvite aj pre verejnosť
príležitosti, možnosť vzde-
lávania sa a  lepšieho života. 
Pôvodná výroba viskózových 
vlákien a celofánu sa čoskoro 
rozrástla o ďalšie výroby, fir-
ma sa modernizovala a  bu-
dovala svoje pevné miesto 
v  priemysle na Slovensku aj 
v zahraničí. 

Na 288 stranách je zachyte-
ná história zo štátnych i pod-
nikového  archívu, z dobovej 
tlače a literatúry, kroník, ro-
čeniek a  z výpovedí pamät-
níkov. „Bolo veľkým šťastím 
pre túto knihu,“ hovorí jedna 
z  autorov Eva Potočná, „že 
sme ešte mohli čerpať zo spo-
mienok ľudí, ktorí tieto uda-
losti zažili na vlastnej koži. Ich 
osobné spomienky dali stro-
hým faktom z dokumentov iný, 
ľudský rozmer, pomáhali nám 
nájsť a pochopiť súvislosti.“ 

Nečakaná popularita kni-
hy, na ktorej ďalej pracovali  
A. Diačiková a J. Kuruc, sa od-
víja iste aj od fotografií – tých 
je tu vyše 750 a zachytávajú 
medzníky v histórii firmy, výz- 
namné návštevy, dôležité ro-

kovania, ale hlavne ľudí, ktorí 
tu pracovali. A viete, že ich za 
80 rokov bolo spolu vyše 40 
tisíc? A často celé rodiny. 

Najstaršia zverejnená fo-
tografia nesie dátum október 
1934 a zachytáva prvých za-
mestnancov pokusnej stani-
ce, najmladšia bola urobená 
v novembri 2014. Pre čitateľov 
budú samozrejme najvzácnej-
šie fotografie, na ktorých náj-
du svojich blízkych.

Knihu si môžete na recep-
ciách kúpiť  počas celého leta 
až do konca septembra.   (rch)

deti. Pozrime okolo seba, keď 
človek dostane za svoju prácu 
takú mzdu, z ktorej nedokáže 
uživiť svoje deti, svoju rodi-
nu. A to všetko len pre výčiny 
zopár psychicky narušených 
jednotlivcov, ktorí si hovoria 
politici a  demokrati a  kto-
rých už zrejme na tomto svete 
nikto a nič nedokáže zastaviť. 
Takže to je tá vysnená demok-
racia a to najlepšie, čo ľudstvo 
doteraz vymyslelo? A  to sa 
vôbec nehanbíme povedať? 

Veď predsa nemôže byť 
normálne, ak naši vzdelaní 
mladí ľudia, neraz manunál-
ne zruční, odchádzajú za 
podradnou prácou do sveta 
a nám tu ktosi nasilu posie-
la tisíce utečencov z  krajín, 
v  ktorých zopár šialencov 
rozpútalo vojnové konflikty 
len preto, lebo ich vodco-
via sa z veľkej časti odmietli 
nechať skorumpovať a  byť 
zodpovední za úpadok svo-
jich národov. Mnohí z týchto 
úbohých ľudí, najmä ženy, 
nevedia čítať, písať, akákoľ-
vek práca, okrem výchovy 

detí a starostlivosti o rodinu 
im je na míle vzdialená a ich 
muži nedostanú žiadnu prá-
cu, pretože prácu nemajú 
ani domorodci. Pritom nám 
tu ktosi pokrytecky podsúva 
akúsi humanitu, ktorú ale tí 
istí zločinci nevedia preta-
viť do zákazu výroby zbraní 
alebo do prepotrebných re-
foriem, ktoré konečne zač- 
nú likvidovať chudobu a ne-
horázne vykorisťovanie člo-
veka človekom. Dokedy ešte 
budeme tvrdiť, že demokra-
cia, ruka v  ruke s kapitaliz-
mom, je to najlepšie, čo nás 
mohlo stretnúť? Myslím, že 
práve tieto dva fenomény sú 
v najväčšej miere zodpoved-
né za nezamestnanosť a chu-
dobu vo väčšine krajín sveta. 
Naopak, choré mozgy našich 
politikov ju ešte podporujú 
rovnako, ako rozdúchavanie 
ďalších neľudských vojno-
vých konfliktov, hrôzostrašné 
vyvražďovanie celých náro-
dov a národností. To aká bu-
dúcnosť čaká nás,  naše deti 
a celé ľudstvo?  Ľ. Rešovská

a celé ľudstvo? 

Združenie miest a obcí Slovenska pre mestá, obce a or-
ganizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti pripravilo ma-
nuál, v ktorom približuje možnosti dočasného zamestnania 
absolventov škôl. S absolventskou praxou sa spája niekoľ-
ko výhod tak pre zamestnávateľov, ako aj pre čerstvých 
absolventov škôl. Podpredseda Združenia miest a obcí 
Slovenska Jozef Turčány vníma túto formu dočasného za-
mestnávania ako priestor na to, aby ukázali svoju šikovnosť 
a dynamiku. Ambíciou ZMOS je priblíženie možností absol-
ventskej praxe mestám, obciam a ich organizáciám, ktorým 
môžu mladí ľudia do 26 rokov pomôcť v bežnej administra-
tívnej práci, ale aj v ďalších oblastiach.

 Manuál je spracovaný formou newslettera s názvom 
Šanca na prvé zamestnanie. Združenie miest a obcí Slo-
venska ho poskytlo všetkým mestám a obciam a zároveň je 
prístupný na web stránke ZMOSu.  (mka, red)

Astronomický ústav SAV  
a Ústav experimentálnej fyzi-
ky SAV organizujú v júli a au- 
guste pre širokú verejnosť 
Dni otvorených dverí na 
Lomnickom štíte. Najbližší 
sa uskutoční v sobotu 25. jú- 
la od 9.30 do 16. h. Vstup 
do priestorov observatória 

je zdarma. V rámci jeho pre-
hliadky, pod vedením vedec-
kých pracovníkov, návštev-
níci uvidia moderné prístroje 
pre výskum Slnka a detektor 
častíc kozmického riadenia. 
Ďalšie Dni otvorených dverí 
na Lomnickom štíte budú  
1. a 8. augusta.

Zo Spišskej Novej Vsi do Hrabušíc, časť Píla a späť pre-
máva od začiatku júla autobus. Nová služba turistom a návš- 
tevníkom regiónu Spiša a destinácie Slovenský raj počas 
letnej sezóny spája centrá turizmu a ubytovacie lokality. Cie-
ľom novozriadenej služby je zvýšiť dostupnosť turistických 
možností na území Slovenského raja, ako aj iných atrakti-
vít a služieb aktívneho oddychu i relaxu po turistike, napr. 
ZOO a kúpalisko v Sp. Novej Vsi a tak zvyšovať počet náv-
števníkov Spiša, Slovenského raja a okolia. Letný autobus 
je zdarma pre ubytovaných hostí u ubytovateľov, ktorí sú 
členmi OOCR Spiš a Slovenský raj. Lístok zdarma majú tiež 
deti do 10 rokov a dôchodcovia. Pre ostatných je cena lístka  
1 €. Cestovný poriadok Letného autobusu je zverejnený na 
zastávkach a na www.spis-region.sk. 

Tragédia pri záchrane. 
Český turista požiadal v pia-
tok podvečer o pomoc pre 
10-ročného chlapca, ktorý 
spadol v Prielome Hornádu. 
Počas pádu si poranil hlavu 
a dolnú končatinu. Záchraná-
ri HZS požiadali o spoluprácu 
posádku VZZS, ktorá zobrala 
na palubu vrtuľníka záchraná-
ra HZS z oblasti Slovenský raj 
a smerovali na miesto nehody. 
Pri nalietavaní k postihnuté-
mu sa vrtuľník zrútil do rokliny 
a štyria členovia posádky pád 
neprežili. Zraneného 10-roč-
ného chlapca transportovali 
horskí záchranári po neod-
kladnom ošetrení pomocou 
nosidiel na Podlesok, kde bol 
odovzdaný do opatery posád-
ke RLP.

Úraz pod Sivým vrchom. 
Slovenský turista požiadal v 
piatok záchranárov HZS o 
pomoc, keď si pri schádzaní 
zo Sivého vrchu poranil čle-
nok. Záchranári poskytli na 
mieste 25-ročnému mužovi 
neodkladnú zdravotnú sta-
rostlivosť a pomocou nosidiel 
ho transportovali do Zuberca, 
kde ho odovzdali privolanej 
posádke RZP.

Pomoc českému turistovi. 
V Slovenskom raji v piatok po-
máhali záchranári 49-ročnému 
českému turistovi. Ten si pri 
prechode prielomom Horná-
du poranil členok. Záchranári 
mu po príchode na miesto 
končatinu zafixovali vákuovou 
dlahou a transportovali z te-
rénu na nosidlách a vozidlom 
do nemocnice. Náročný deň 
záchranárov. Extrémne ná-
ročný deň absolvovali horskí 
záchranári v sobotu. V Zá-
padných Tatrách boli zavolaní 
na pomoc poľskému turisto-
vi, ktorý mal dva epileptické 
záchvaty krátko po sebe. 10 
záchranárov ho na nosidlách 
transportovalo zo Zelenej do-
liny k vozidlu, ktorým ho pre-
viezli na Zverovku k Domu 
HZS, kde ho odovzdali posád-
ke RZP. Vo V. Tatrách zasaho-
vali v troch prípadoch. Turistka 
z Nemecka si pravdepodobne 
zlomila nohu na chodníku zo 
Skalnatého Plesa do Tatran-
skej Lomnice. Záchranári sa 
dostali na miesto terénnym vo-
zidlom, končatinu jej zafixovali 
vákuovou dlahou a pacient-
ku transportovali do T. Lomnice 
k privolanej RZP. Ihneď potom 
išli na pomoc Slovenke, ktorá 
si poranila dolnú končatinu 
a nebola schopná samostatnej 
chôdze na turistickom chodní-
ku neďaleko Hincového plesa. 
Sedem záchranárov HZS jej 
na mieste poskytlo zdravot-
nú starostlivosť a pomocou 
nosidiel ju transportovali na 
Popradské Pleso, kde ju pre-
vzala posádka RZP. Po návra-
te z Hincového plesa ošetrili 
a odovzdali záchranárom RZP 
hosťa Chaty pri Popradskom 
plese, ktorý spadol v sprche 
a bolestivo sa zranil. V Sloven-
skom raji boli záchranári HZS 
privolaní personálom chaty 
na Kláštorisku k 51-ročnej 
turistke z Maďarska. S podo-
zrením  na zlomeninu ju zách- 
ranári po ošetrení previezli 
terénnym vozidlom. Po ceste 
na Podlesok ošetrili a rovnako 
transportovali druhú maďar-
skú turistku s podozrením na 
zlomeninu. Obe turistky hor-
skí záchranári odviezli do NsP 
v Sp. Novej Vsi.  (red)

 „Prvýkrát po 25 rokoch 
dochádza k  zmene hraníc 
národného parku, k  zmene 
hraníc jeho ochranného pás-
ma. Detail územia vo vnútri 
sa rozzónuje, čo znamená, že 
ochrana sa skvalitní a hlavne 
zreálni. Pribudne nám úze-
mie v  piatom, najprísnejšom 
pásme ochrany, ale na druhej 
strane sa obce dostanú do zóny 
D, čo je druhý stupeň ochrany,“ 
konštatoval Ing. Tomáš Dra-
žil, riaditeľ Správy Národného 
parku Slovenský raj predmi-
nulý pondelok počas konfe-
rencie v  Spišskej Novej Vsi. 
Konala sa za účasti minist- 
ra životného prostredia Petra 
Žigu, zástupcov štátnej ochra-
ny prírody, odboru starostli-
vosti o životné prostredie, ale 
aj starostov obcí a najvýznam-
nejších vlastníkov lesov a poľ-
nohospodárskej pôdy na úze-
mí národného parku.

Ako povedal Tomáš Dražil, 
nová zonácia je súhrn pravi-
diel, čo sa v národnom parku 
môže a čo nesmie robiť. Zo-
nácia nanovo rozdelí celý park 
do lokalít so štyrmi stupňami 
ochrany. Tie určujú, v  kto-
rých lokalitách sa môže roz-
víjať rekreácia, kde sa môže 
stavať a  ktoré miesta budú 

bez zásahu človeka. Najprís-
nejšia bude ochrana prírody 
v  zóne A  a  najmenej prísna 
bude zóna D. Vlastníci kvôli 
ochrane prírody v  podstate 
nemohli svoj majetok v  ná-
rodnom parku využívať a ob-
ciam zase komplikovali život 
zložité povolenia pri výrube 
drevín, alebo pri vybavovaní 
stavebných povolení. Znížená 
ochrana v  katastroch dedín 
Vernár, Dedinky a  Stratená 
zjednoduší život ich obyvate-
ľom a podnikateľom.

Podľa Petra Žigu jednotli-
vé rokovania a práce na zo-
nácii začali už v  roku 2012 
a uskutočnili sa aj predbežné 
rokovania s vlastníkmi lesov, 
poľnohospodárskej pôdy 
a starostami obcí.  „V progra-
movom vyhlásení vlády sa 
uvádza, že chránené územia 
na Slovensku prehodnotíme, 
čo ale neznamená len ich roz-
šírenie. Pôjde o ich úpravu tak, 
aby vyhovovali aj občanom, aj 
ochrane prírody a aby v sym-
bióze spolupracovali, Aby sa 
národný park využíval nielen 
na ochranu krajiny a  bioto-
pov, ale aj na turistický ruch 
a bol k dispozícií pre obyvate-
ľov Slovenska a návštevníkov,“ 
povedal Žiga. 

Pre budúcnosť bude teda 
platiť, že pôvodných päť 
ochranných pásiem nahradia 
štyri zóny a  zmení sa aj ich 
výmera. „Budeme znižovať 
ochranné pásmo, aj celé pásmo 
národného parku asi o 200 ha. 
Zvýšime zónu A skoro o  tisíc 
hektárov, ale zónu B znížime 
o 185 hektárov a zónu C o tisíc 
hektárov. Zónu D zvýšime o 79 
hektárov. Celková plocha NP 
Slovenský raj bude teda 19 548 
ha,“ spresnil minister. 

Rovnako P. Žiga zdôraznil, 
že po prvý raz sa pri zoná-
cii využijú aj nové nástroje 
na základe novely zákona 
o ochrane prírody a krajiny, 
ktorými sú nájom a  výkup 
pozemkov. Štát bude nájom 
ročne stáť 150 tisíc eur a jed-
norázovo prostriedky nad 200 
tisíc eur na výkup 82  hektárov 
pozemkov v najcennejšej časti 
rokliny pri Hornáde, ktorých 
súčasťou je aj Tomášovský 
výhľad. Práve ten je v Sloven-
skom raji azda najväčšou ra-
ritou, ale jeho vlastníci tieto 
pozemky až doteraz nemohli 
ani predať, ani na týchto po-
zemkoch ťažiť drevo. Preto 
uvítali, že tieto pozemky od 
nich odkúpi štát a  bude sa 
o nich starať.  (pks)    

Tomášovský výhľad kúpi štát

Dokončenie z 1. strany
Vedenie spoločnosti ATE 

spolupracuje s príslušnými  
orgánmi na objasnení prí-
čin leteckej nehody. 

„Počas svojej dlhoroč-
nej praxe pomohli stovkám 
zranených, ktorí boli v nú-
dzi a zachránili desiatky 
životov. V piatok počas 

záchrannej akcie žiaľ, vy-
hasli tie ich. Za ich obetavú 
prácu a plné nasadenie im 
patrí veľké uznanie a česť 
ich pamiatke. Vedenie spo-
ločnosti Air Transport Eu-
rope a jej zamestnanci vy-
jadrujú najhlbšiu sústrasť 
rodinám a ich priateľom,“ 
dodala Z. Turočeková.

Posledná rozlúčka so zosnulými záchranármi po páde 
vrtuľníka v Slovenskom raji sa uskutoční vo štvrtok 23. 
júla o 10. h v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Má-
rie v Poprade.
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Tancujte s nepočujúcimi 
Roztancovať sa v štýle 

zumby môžete pri fontáne na 
Nám. sv. Egídia dnes od 14. 
do 20. h na podujatí Poprad 
tancuje srdcom s nepočujú-
cim. Programom bude spre-
vádzať DJ MILLY. Podporiť 
nepočujúcich prídu aj pro-
fesionálne tanečné skupiny 
a speváčka Júlia Maléřová. 

Koncerty ZUŠ A. Cígera
Koncerty na korze so 

ZUŠ A. Cígera sa konajú 
na malom javisku pri radnici 
v Kežmarku 22. – 24. júla 
o 16. h. 

Levočské trhy 
Na Nám. Majstra Pavla 

v Levoči budú vo štvrtok 23. jú- 
la a v utorok 28. júla od 10. 
do 17 . h Levočské remeselné 
trhy. Farmárske trhy sa usku-
točnia v stredu 29. júla.

 Štvorhlavý drak 
Program Kultúrneho štvrt-

ka na Nám. gen. Štefánika 
v Starej Ľubovni 23. júla vy-
plní vystúpenie Uja Ľuba 
Štvorhlavý drak – piesne pre 
deti. Začiatok je o 15. h.
Tvorivé dielničky včeličky 

Kreatívne a voňavé tvorivé 
dielničky, spojené s rozprá-
vaním o živote vo včeľom úli 
s včelárkou, sa uskutočnia 
v parku pred hotelom Slovan 
v Tatranskej Lomnici dnes a v 
stredu 29. júla od 18.30 do 
20.30 h. Vstup voľný. 

Koncert i divadlo 
V Mestskom divadle v Le-

voči sa vo štvrtok 23. júla 
o 10.30 h uskutoční kon-
cert OKSYI – Oxana Gogoľ. 
Vstupné 1 €. V piatok 24. júla 
o 19.30 h vystúpi v divadelnej 
sále Ľupčianske netradičné 
divadlo z Partizánskej Ľupče 
s predstavením Lunetrdlo. 

Zabíjačka 
Divadelný súbor Comme-

dia uvedie zajtra, 23. júla na 
Nám. sv. Egídia v Poprade 
o 20. h úspešnú komédiu 
Zabíjačka. Pri dramaturgic-
kom výbere mal režisér Vla-
do Benko šťastnú ruku. Hra, 
v ktorej sa mieša smiech 
i smútok, realita a absurdita, 
úprimnosť a pretvárka, zaz- 
namená už 121. reprízu. 

Stredoveké hradné 
slávnosti 

Na hrade Ľubovňa budú 
24. – 26. júla Stredoveké 
hradné slávnosti. Program: 
cesta kráľovských insignií na 
hrad Ľubovňa, Sokoliari sv. 
Bavonna, šermiarska sku-
pina Páni Spiša a historická 
hudba. Vstupné dospelí 5 € 
a deti 2,50 €. 

Koncerty v Levoči 
Každý piatok sa o 11. h na 

radnici v Levoči konajú vežo-
vé koncerty Brass Collegia 
a o 16. h v altánku v mests- 
kom parku promenádne kon-
certy Dychovej hudby mesta 
Levoča. 

Letná Anna párty 
Na letnej Anna párty sa 

môžete zabaviť v Červenom 
Kláštore. Dunajec Village 
bude hostiť energickú a ryt-
mickú bubnovú šou Campa-
na Batucada. Večerom bude 
sprevádzať DJ Jozef Jendri-
chovský. Vstupné (s uvítacím 
drinkom) a účasť v bohatej 
tombole stojí 5 €. Anny a na-
rodeninoví oslávenci majú 
vstup voľný. Bližšie informá-
cie dunajec.sk. 

Pozvánky

Mesto Poprad vyhlasuje výzvu na pred-
kladanie ponúk na vypracovanie urbanis-
ticko–krajinárskej štúdie Mestské rekreačné 
lesy. Predmetom zákazky je vypracovanie 
komplexného riešenia územia a zosúladenie 
jednotlivých požiadaviek a  ich vzájomných 
väzieb. Urbanisticko–krajinárska štúdia bude 
slúžiť ako podklad pre zapracovanie do územ-
ného plánu mesta Poprad. Hlavnou víziou 
rozvoja je vytvoriť atraktívnu lokalitu pre prí-
mestskú rekreáciu a vytvorenie turistického 
centra s minimálne regionálnym významom, 
ktoré svojím riešením ponúkne širokú škálu 
služieb, zameraných na prezentáciu hodnôt 
územia. „Kvetnica patrí medzi veľmi zaujímavé 
a malebné lokality regiónu a z tohto dôvodu je 
tu záujem o rôzne investície. Pre zhodnotenie 
kvalít územia je potrebný komplexný prístup 
k riešeniu lokality a jednotlivé investície musia 

prispieť k celkovému zveľadeniu územia,“ uvie-
dol primátor Popradu Jozef Švagerko. Vzhľa-
dom na pripravovanú aktualizáciu územného 
plánu mesto Poprad pristúpilo k obstaraniu 
komplexnej urbanisticko-krajinárskej štúdie. 
Verejné obstarávanie na spracovanie urba-
nisticko-krajinárskej súťaže Mestské rekre-
ačné lesy má za cieľ vybrať spracovateľa na 
základe inovatívneho a komplexného náčrtu 
riešenia územia. Medzi hlavné okruhy prob-
lémov patrí priestorové usporiadanie a vzá-
jomné väzby medzi rôznymi druhmi využitia 
územia, s premietnutím celkovej vízie regio-
nálneho centra cestovného ruchu a zóny prí-
mestskej rekreácie. Štúdia bude podkladom 
pre zapracovanie do územného plánu mesta. 
Súťažné podklady je možné prevziať si osobne 
na MsÚ v Poprade, alebo si ich vyžiadať na ad-
rese marek.michalko@msupoprad.  (mga) 

Štúdia pre zveľadenie Kvetnice

Portál Slovakregion vyhlásil 8. ročník súťaže o najkrajšie 
mesto a obec. Hlasovanie začalo už 1. apríla a podporiť svo-
je mesto a obec môžete do 31. októbra do 12. h. Hlasovať je 
možné maximálne jedenkrát za hodinu za to isté mesto/obec 
(jedno a to isté mesto/obec dostane od jedného hlasujúceho 
maximálne 24 hlasov denne) alebo aj za viac miest a obcí. Hlas 
môžu odovzdať iba registrovaní užívatelia, registrácia je bez-
platná. Zvíťazí mesto/obec, ktoré získa najviac hlasov a záro-
veň bude mať najviac užívateľov, odovzdávajúcich hlas. Výs- 
ledky budú zverejnené 5. novembra.

V priebežnom poradí z miest podtatranského regiónu  
v prvej päťdesiatke je Levoča na 7. mieste, 19. Poprad, 28. Kež-
marok, 29. Podolínec, 30. Sp. Belá, 31. Sp. Podhradie, 32. Stará 
Ľubovna, 34. Vysoké Tatry a 50. Sp. Vlachy. Z obcí sú najvyš-
šie Vyšné Ružbachy – na 26. mieste, na 47. sú Kurimany, 51. 
Mníšek n/Popradom, 59. Plavnica a v stovke sú aj 90. Rakúsy. 
Pomôžte svojim hlasmi mestách a obciam získať čo najlepšie 
umiestnenie v súťaži o najkrajšie mesto a obec.  (pkr)

O najkrajšie mesto a obec

Niekto zbiera poštové 
známky a  ukladá ich do al-
bumov, iný zase mince, sošky, 
byliny, chrobáky, motýle... 
František Bardy, bývalý 
riaditeľ Základnej školy  
v Liptovskej Tepličke, učiteľ, 
úspešný kronikár, miestny 
historik, ale aj skromný bás-
nik, rodák z Veľkej pri Pop- 
rade, však zbiera čosi ešte 
cennejšie – povesti a historky. 

Moderným jazykom, obo-
hateným o nárečové slová, sa 
autor snaží veľmi príťažlivo 
vyrozprávať tie najzaujíma-
vejšie príhody z  Liptovskej 
Tepličky. Tieto príbehy nie 
sú vždy autentické, nakoľko 
sa prenášajú z  generácie na 
generáciu. Autor preto využil 
svoj cit pre detaily a vlastnou 
fantáziou prikrášľoval prí-
behy na základe skutočných 
súvislostí. To, čo tvorí túto 
knihu je história, fantázia, 
tvorivosť a  obrovské úsilie, 
ktoré autor vynaložil na jej 
spracovanie. 

A čo všetko sa teda ukrýva 
v  tejto knihe? Napríklad zlé, 
šeredné a  zlomyseľné splóse 
baby, doteraz zjavujúci sa prí-
zrak horára so psom, had, kto-
rý cical ovečke mlieko alebo 
čosi ešte neuveriteľnejšie a to 
strigy, ktoré dokázali začaro-
vať mlieko a meniť sa na žaby. 

Na otázku, čo je v  týchto 
príbehoch reálne a  čo nie, 
ihneď zabudnete. Pútavý dej 
každej povesti či historky 
vás zaručene ani na chvíľku 
neprestane baviť a budete ho 
hltať so všetkým, čo k nemu 
patrí. Knihu si môžete dáv-
kovať postupne, alebo sa na 

Spod Kráľovej hole
Povesti a historky z Liptovskej Tepličky

ňu rovno vrhnúť. Hodí sa na 
dlhé daždivé večery, ale aj 
k letným táborákom v lesoch 
pri ohníku. 

„Dolinou tlmene zaznieval 
pokojný zurkot malého po- 
tôčika, takmer ukrytého 
v hustom poraste. Sotva bada-
teľný vánok vlnil vysokú trávu 
popri skalnatej ceste. Les na 
okolitých svahoch v  ľahkom 
vetríku príjemne šumel, vo-
ňal ihličím a živicou a belasá 
farba jasného neba nad ním 
posilňovala povznášajúci po-
cit ničím nespútanej voľnosti, 
pokoja a potešenia z krásneho 
dňa.“

Nepochybne František 
Bardy napísal knihu, ktorá sa 
vám určite nezunuje a okrem 
dospelých po nej siahnu aj 
deti. Tie už viac nebudú 
chcieť čítať otrepané rozpráv-
ky o princeznách a radšej naz- 
rú do knihy, ktorá bude mať 
aj pre ďalšie generácie obrov-
skú cenu. 

Alexandra Jurišová

Recenzia

František Bardy

Spod Kráľovej hole

Povesti a historky
z Liptovskej Tepličky
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Snímka: Vladimír Linder

Netradičné pódium, ori-
ginálne hudobné zoskupe-
nie a  neobyčajný koncert. 
V  piatok na Skalnaté Pleso 
prilákalo a náhodných okolo-
idúcich príjemne prekvapilo 
vystúpenie Medzinárodného 
detského husľového orchest- 
ra dvadsiatich šiestich detí 
z  Čiech, Ukrajiny, Kanady, 
USA a  Slovenska. Pod ve-
dením pedagogičky Terezy 
Novotnej, ktorá 15 rokov 
v košickej Štátnej filharmónii 
hrala 1. husle a dnes okrem 
Slovenska koncertuje a hus-
ľové kurzy vedie aj v Mexiku, 
deti  odohrali dych vyrážajúci 
hodinový koncert skladieb 
Bacha, Suchoňa, Schuberta, 
hity ako Mamma mia či slo-
venské ľudové piesne. Vystú-
penie malých hudobníkov 
bolo nádherným audiovi-
zuálnym zážitkom. Hudbou 
prežiarené tváre huslistov 
v krásnom počasí dotvárala 
scenéria Lomnického štítu, 

ktorý sa hrdo týčil nad ich 
hlavami. 

Originálne hudobné podu- 
jatie sa na Skalnatom Plese 
uskutočnilo už po druhýkrát. 
„Zatiaľ sa rozbiehame,. Tým, 
že koncertujem po celom svete 
v mestách ako Madrid či New 
York, mám všade kamarátov, 
ktorí mi veľmi fandia a  detí 
pribúda. Tohto roku, hoci gro 
detí je zo Slovenska,  tu máme 
zastúpenú Kanadu i  USA, 
mali prísť Taliani, no došlo 
k nehode a už viem, že na bu-
dúci rok prídu aj Španieli,“ vy-
ratúvala energická dirigentka 
a huslistka v jednom. Najťaž-
šie podľa nej však nebolo deti 
nájsť, ale zhrať. „Najdôleži-
tejšie je docieliť, aby deti boli 
kompaktné. A  boli, takže to 
dopadlo dobre, som spokojná,“ 
jedným dychom dodala zak- 
ladateľka združenia Husľový 
kľúč, kým paralelne organi-
zovala presun detí a nástro-
jov z nadmorskej výšky niečo 

vyše 1  700 m  do Belianskej 
jaskyne, kde mali odohrať 
ďalší koncert opäť v netradič-
ných a akusticky celkom od-
lišných podmienkach. 

„S nápadom usporiadať 
koncert práve pod Lomnickým 
štítom prišla pani Tereza No-
votná, ktorá rada vyhľadáva 
netradičné miesta. Myšlienka 
sa nám zapáčila a hoci minulý 
rok nám počasie prialo menej, 
rozhodli sme sa aj tohto roku 
koncert zopakovať. Deti pod 
vedením pani Novotnej cvičili 
dvakrát denne a je to vidieť. Je 
poznať, keď človek do toho, čo 
robí, dáva srdce,“ zhodnotila 
výkonná riaditeľka Oblast-
nej organizácie cestovného 
ruchu Región Vysoké Tatry 
Lenka Maťašovská, ktorá na 
koncerte napočítala okolo 
400 poslucháčov. Bola me-
dzi nimi i  slávna speváčka 
Iva Bittová a hokejový tréner 
Július Šupler, ktorého syn hrá 
na husliach.  (pvč)

Husľové umenie pod Lomnickým štítom

Snímka: Radoslav Maťaš

Výskumná agentúra pri- 
chádza s novinkou. V rámci 
nej má vzniknúť rada, kto-
rá bude koordinovať vedu 
a  výskum s  prepojením na 
potreby praxe. Aby o potre-
bách trhu mala naozaj reálny 
obraz, budú polovicu z jej čle-
nov, na princípe partnerstva, 
tvoriť odborníci zo súkrom-
ného sektora. Ministerstvo 
školstva ich práve teraz hľadá. 
Kandidátov môžu do 10. au-
gusta nominovať reprezenta-
tívne združenia a zväzy, ale aj 
individuálne organizácie súk-
romného sektora a firmy, ak-
tívne v oblasti výskumu a vý-
voja – vždy jedného odborní-
ka. Následne z nich minister 
školstva Juraj Draxler vyberie 

maximálne desať a vymenuje 
do rady výskumnej agentúry 
tak, aby mohla svoju činnosť 
rozbehnúť v  septembri, čo 
umožní vyhlásiť nové výzvy 
na podporu výskumných 
projektov pre všetky typy výs- 
kumných inštitúcií z OP Výs- 
kum a inovácie. 

Nominácie je potrebné 
zasielať e-mailom na adresy 
kami@minedu.sk a  robert.
skripko@asfeu.sk a  poštou 
s označením na obálke Rada 
výskumnej agentúry na adre-
su: Kancelária ministra, Mi-
nisterstvo školstva, vedy, výs- 
kumu a športu SR, Stromová 
1, 813 30 Bratislava. Detail-
nejšie informácie získate na 
www.asfeu.sk. 

Ministerstvo hľadá odborníkov
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Fats Jazz Band 
Na Nám. sv. Egídia v Pop- 

rade vystúpi v piatok 24. jú- 
la o 19. h prvotriedny de- 
väťčlenný orchester, kto-
rý oživuje tradíciu hot jazzu 
a swingu 20-tych až 40-tych 
rokov minulého storočia. Čle-
novia Fats Jazz Bandu sú 
špičkoví hudobníci a speváci, 
ktorí pôsobia v popredných 
orchestroch a big bandoch: 
L. Fančovič - klavír, alt-sax., 
bandleader, M. Matejka – gi-
tara, Ľ. Kamenský- trúbka, 
kornet, P Fičor – bicie, B. 
Belorid – pozauna, P. Kušík: 
kontrabas, P. Hoďa- klarinet, 
tenor-saxofón, J. Dekánko-
vá- spev, M. Uhliarik - spev, 
klavír.

Nočná prehliadka hradu
 Kráľovský poklad na hrade 

Ľubovňa môžu návštevníci vi-
dieť počas nočnej prehliadky 
v piatok 24. júla. Vstupy sú 
o 20., 20.15., 20.30, 20.45 
a 21. h. Vstupné dospelí 5 € 
a deti 2,50 €. 

Kláštorné kultúrne leto
 Na nádvorí Múzea v Čer-

venom Kláštore v rámci Kláš-
torného kultúrneho leta 2015 
vystúpi v piatok 24. júla o 20. h 
divadlo Ramagu zo Spišskej 
Starej Vsi. V sobotu o 21. h 
v letnom kine pod holým ne-
bom premietnu film V tieni. 
Nedeľa 26. júla o 15. h bude 
patriť divadlu pre deti, pre 
ktoré súbor Ramagu pripraví 
rozprávku Červená čiapočka. 
Vstupné na letné kino 2 €, na 
divadlo pre deti dospelí 1,50 €, 
dieťa 1 €. Sokoliari kráľa Svä- 
topluka denne vystupujú 
s dravými vtákmi o 10., 13., 
15. a 17. h. 

Divadlo na hrade 
Na Spišskom hrade v pia-

tok 24. júla o 20. h čaká návš- 
tevníkov hudobno-divadelné 
predstavenie Divadla na vy-
sokej nohe Vraždy na Elsi-
nore. V sobotu a nedeľu, 25. 
a 26. júla bude počas dňa vys- 
tupovať šermiarsko-divadel-
ná skupina Štvanci. V sobotu 
bude aj nočná prehliadka hra-
du o 20.30 h. 

Princezná so zlatou 
hviezdou 

Sobotňajšie dopoludnie 
spríjemní obyvateľom i návš- 
tevníkom Popradu divadlo 
Cliperton z B. Bystrice, ktoré 
25. júla o 10. h na Nám. sv. 
Egídia uvedie rozprávku Prin-
cezná so zlatou hviezdou.

Veslári v Tatrách 
Vo Vysokých Tatrách sa 

v sobotu 25. júla uskutoční 
koncert country kapely Ves-
lári z Košíc. O 13.30 h vystú-
pi skupina v altánku v parku 
v Tatranskej Lomnici a o 16. h 
v areáli Kúpeľov Nový Smo-
kovec. Vstup voľný. 

Žakovce sa bavia 
V sobotu 25. júla sa o 15. h 

začne 8. ročník kultúrno-spo-
ločenskej akcie Žakovce sa 
bavia. V programe sa preds- 
tavia FS Žakovčan, sestry 
Uhlárové, Kysucký prameň, 
Zamiškovci a o 20. h vystúpi 
hudobná skupina Traky. 

Liptovská svadba 
Návštevníci Múzea lip-

tovskej dediny v Pribyline 
v sobotu 25. júla zažijú ozajst- 
nú dedinskú svadbu. Stanú 
sa nielen účastníkmi obradu, 
ale i svadobnej hostiny a ve-
selia na gazdovskom dvore. 
Účinkuje FS Liptov. 

Pozvánky

Súkenníci – majstri spracovania vlny v Barónke
S Kežmarkom sú neodmys-

liteľne späté cechy a remeslá, 
ktoré mesto preslávili na 
mape Európy. Remeselnícky 
festival sa tradične spája aj 
s remeslom, ktoré v daný rok 
oslavuje výročie. Jubilejný 
ročník EĽRO bol venovaný 
remeslám, ktoré sa venujú 
spracovaniu textilu, predo-
všetkým súkenníkom. Textil 
má v Kežmarku veľkú tradíciu 
a v minulosti tu pôsobila spo-
ločnosť, ktorá bola nasledov-
níkom prvej priemyselnej ľa-
nárskej továrne nielen na úze-
mí Slovenska, ale aj na území 
bývalého Uhorska a  patrila 
medzi najstaršie textilné 
továrne na Slovensku. Jed-
ným zo sprievodných podu- 
jatí 25. ročníka EĽRO bola 
výstava v Barónke, ktorá nies-
la názov Súkenníci – majst- 
ri spracovania vlny. 

Prevažná väčšina mužské-
ho obyvateľstva Kežmarku sa 
zaoberala remeslom. Najstar-
ší remeselníci zabezpečovali 
obyvateľstvo stravou, ode-
vom, obuvou, pracovnými 
nástrojmi a  zbraňami. Pod 
cechy, vyrábajúce a  spracu-
júce textil na území mesta 
patrili súkennícky, krajčír-
sky, povraznícky, klobučníc-
ky, gombikársky a farbiarsky 
cech a cech tkáčov ľanového 
plátna. Najstaršie datovaným 
cechom je súkennícky (1475) 
a práve v tomto roku oslavuje 
540 rokov. Výstavu venovanú 
súkenníkom pripravilo Mú-
zeum v Kežmarku predovšet-
kým z vlastného múzejného 
fondu a  archívne materiály 
mali zapožičané zo Štátneho 
archívu v  Spišskej Sobote. 
Na výstave môžu návštevní-
ci okrem iného vidieť vzácne 

dobové listiny cechu súken-
níkov, pečatidlo či zvolávaciu 
tabuľku. „Je to naozaj špecific-
ká téma, ale súvisí s výročím 
súkenníkov. Boli sme milo 
prekvapení, že aj súkromníci 
veľmi pozitívne reagovali na 
našu výzvu, či by vedeli pris- 
pieť zo svojich zbierok. Takže 
máme vystavenú maketu val-
chovne, v ktorej sa spracová-
vala vlna od rodiny Ofúkanej 
z mestečka pri Púchove a zo 
súkromného múzea v Lenda-
ku, od pani Gálikovej. Výstava 
je zaujímavá a pútavá. Aj tí 
ľudia, ktorí nevedia o čom sú-
kenníctvo je, sa tu môžu veľa 
dozvedieť,“ povedala Erika 
Cintulová, riaditeľka Múzea 
v Kežmarku. 

Kedysi platili prísne pra-
vidlá a súkno sa smelo robiť 
len z ovčej vlny a na trhu ju  
mohli predávať iba kežmar-
skí majstri súkenníci. Mesto 
malo dostatok ovčej vlny 
vďaka Tatrám, ktoré z väčšej 
časti patrili mestu. Ovce za-
bezpečovali nielen oblečenie, 
ale hlavne obživu, ktorou zá-
sobovali obyvateľov mesta, 
ale i široké okolie Spiša. „Toto 
bola horská oblasť, kde sa cho-
vali ovce a  spracovávala sa 
ovčia vlna. V súčasnosti práve 
súkno vidíme na tradičných 
ľudových odevoch. Kroje boli 
práve z tohto materiálu. Veľmi 
pekné je to, že ešte v súčasnosti 
existujú ľudia, ktorí so súknom 
pracujú a venujú sa jeho spra-
covaniu. Na výstave sa pre-
zentovala pani Scherfel, ktorá 

je jednou z  nich. So svojimi 
výrobkami obohatila výstavu 
a  prispela k  tomu, že ľudia 
môžu aj dnes, v  modernom 
prevedení, vidieť nádherné 
výrobky z ovčej vlny. V areá- 
li festivalu vystavovala pani 
Garstková, ktorá šije portky. 
Našťastie táto tradičná výroba 
neupadla do zabudnutia,“ ho-
vorí riaditeľka múzea.

 Ešte koncom 18. storočia 
bolo v  Kežmarku približne 
40 súkenníkov, dnes je ale si-
tuácia iná. Podľa riaditeľky je 
veľmi ťažké pozháňať kvalitné 
súkno. „Smutné je, že tí, ktorí 
sa venujú šitiu zo súkna, ho 
musia nakupovať v Čechách. 
Naozaj to, čo bolo pre nás špe-
cifické pri spracovávaní tex-
tilu, súkna, ľanu u nás nemá 
pokračovateľov. Viem, že raz, 
možno o 5 - 10 rokov zistíme, 

že to, čo sme mali tradičné, už 
nebude a  nebudeme mať ni-
koho, kto by nám ukázal, ako 
sa to robilo. Myslím si, že aj 
vďaka  festivalu sa podarí tie-
to tradície v regióne uchovať,“ 
konštatovala E. Cintulová. 

V dávnych časoch  pracov-
ný a spoločenský život v Kež-
marku vytvárali cechy. Prija-
tie do remeselníckeho cechu 
malo svoje prísne pravidlá, 
ktoré sa museli striktne dodr- 
žiavať a  dôležité bolo, aby 
svoje výrobky a prácu robili 
poctivo, inak im hrozilo vylú-
čenie z cechu, čo v tom čase 
znamenalo umrieť od hladu. 
Dnes je už všetko inak, ale 
zobrať si príklad z  vtedajšej 
doby by určite aspoň v tradí-
cii poctivosti prospelo všet-
kým, nie iba remeselníkom. 
 (pks)

„V tomto roku, žiaľ, skon-
čili aj poslední absolventi 
textilného odboru. V novom 
školskom roku neotvárame 
štúdium scénickej kostýmovej 
tvorby, čo je na škodu. Veď to 
akoby vymieral záujem o tex-
til, jeho spracovanie a prácu 
s ním,“ povedala Miroslava 
Kovalčíková, učiteľka od-
borných predmetov strednej 
umeleckej školy. 

Škola začala písať svoju 
históriu v roku 1994 a počas 
svojej existencie vychovala 

Stredná umelecká škola v Kežmarku - skvelá prezentácia remesla

množstvo zručných majst- 
rov. Za tie roky sa vyprofi-
lovalo obsahové zameranie 
školy a v istom období by sa 
dalo hovoriť, že nastáva re-
nesancia umeleckých odbo-
rov. Pribúdali nové učebné 
a študijné odbory podľa po-
žiadaviek trhu práce v našom 
regióne. Táto skutočnosť nie 
je dielom náhody, ale výsled-
kom najdynamickejšej trans-
formácie spomedzi všetkých 
škôl regiónu a prispôsobenie 
študijných a učebných odbo-

rov potrebám celospoločen-
ského trhu práce. Absolventi 
školy nachádzajú uplatnenie 
v  umelecko–remeselných 
prevádzkach, reklamných 
firmách, aj v podnikoch slu- 
žieb a iných odvetviach hos- 
podárstva vďaka širokému 
vzdelanostnému profi lu 
a  nadobudnutým zručnos-
tiam. Ale ako to už býva, aj 
tu nastáva obrat. 

Minulotýždňový 25. roč-
ník EĽRO bol venovaný 
textilným remeslám, ktoré 
ku Kežmarku neodmysliteľ-
ne patrili a  mali silné zas- 
túpenie nielen v meste, ale i v 
regióne a  výrobky z  textilu 
presiahli hranice najprv Čes-
koslovenska a  neskôr Slo-
venska. Postupne ale niekto-
ré remeslá začínajú upadať 
do zabudnutia. Hovorí sa, 
že remeslo má zlaté dno, no 
v prípade textilných odbor-
níkov to už neplatí. V Stred-
nej umeleckej škole v  Kež-
marku mali kedysi tri učebné 
odbory - umelecká krajčírka, 
ručné výtvarné spracovanie 
textílií a scénická kostýmová 
tvorba. „V týchto odboroch 
žiaci okrem iného prechádza-
li aj starými technikami, od 
vyšívania, šitia, paličkovania 
čipky, šili kroje, kostýmy jed-
noducho nádherné výrobky. 
Žiaľ, ani takáto každoročná 
propagácia remesla nepo-
máha,“ objasnila Miroslava 
Kovalčíková. 

Škola každoročne pripra-
vuje materiálno-technické 
zabezpečenie EĽRO dobo-
vými kostýmami, ktoré mali 
hostesky oblečené počas 

troch dní, čím aj oni prispie-
vajú k  jedinečnej atmosfére 
remeselníckeho festivalu, na 
ktorom sa žiaci prezentovali 
svojimi prácami.

V budúcom školskom roku 
neotvoria ani učebné odbory 
umelecký rezbár a umelecký 
stolár pre nízky záujem žia-
kov. U žiaka, ktorý chce štu-
dovať v jednom z umeleckých 
odborov je dôležitý talent 
a zručnosť. „Myslím si, že tieto 
odbory sú manuálne náročné 
a  dnešná generácia mladých 
ľudí má predstavu, že bez 
práce sa dá prísť k vzdelaniu, 
peniazom. Chýba im pokora 
a hlavne už neplatí, že bez prá-
ce nie sú koláče. Toto sa dnes 
u mladých ľudí nenosí, ale bez 
toho to nejde a musia sa na-
učiť robiť manuálne. Učebné 
osnovy u  týchto odboroch sú 

postavené práve na manuál-
nej práci. Týždeň škola, týždeň 
prax. Mám pocit, že spoločnosť 
vníma učebné odbory tak, 
akoby mali nižšiu úroveň. Na 
tieto odbory už nechcú dávať 
deti ani rodičia. Nemôžem 
to pochopiť, veď je lepšie mať 
doma remeselníka, ktorý sa 
sám uživí a nevyužíva služby 
úradu práce, ako mať doma 
gymnazistu bez práce. Verím, 
že sa to postupne zmení,“ do-
dala Miroslava Kovalčíková. 

Nádherné ukážky maľova-
nia na sklo, umelecké fotogra-
fie, či robenie intarzie reštau-
rátorkou, ktorá si svoju prácu 
vychutnávala, zaujímali všet-
kých okoloidúcich návštev-
níkov festivalu. V súčasnosti 
v škole študuje 160 žiakov aj 
so žiakmi, ktorí nastúpia do 
prvého ročníka.  (pks)

Stredná umelecká škola v  Kežmarku sa každoročne 
podieľa na organizovaní Európskeho ľudového remesla. 
Už sedemnásty rok po sebe sme v areáli festivalu mohli 
vidieť ukážky zručných remeselníkov, ktorí sa ako žiaci 
školy a neskôr sami prezentovali na najväčšom remesel-
níckom festivale. Stánky s tvorivými dielňami, ktoré mali 
umiestnené v areáli hradu a v meste pri radnici, pútali 
pozornosť návštevníkov. Práce žiakov propagačného výs- 
tavníctva, fotografického dizajnu či konzervátorstva 
a reštaurátorstva drevorezieb sa predávali samé. 

Zľava Mgr. Eva Sroková a Mgr. M. Kovalčíková počas EĽRO.
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Aké miesto v živote ľudu 
mala pieseň a z čoho vychá-
dzajú folklórne tradície vo 
Vernári?

- Vo vernárskych piesňach 
sa vyspieval smútok, žiaľ, 
túžby, nádeje, radosti, ale 
i  ťažký život obyvateľov de-
dinky medzi horami, kde 
museli tvrdou prácou bojovať 
o svoje prežitie. A keď prišli 
dlhé zimné večery, priadlo sa, 
driapalo perie a pod., piesne 
sa dotvárali do príbehov, ba-
lád i do špásov. Najmä počas 
svadieb a krstenia boli veselé 
a mnohé plné šteklivých na-
rážok. Naši predkovia, najmä 
ženy, chodili odeté v krojoch, 
lebo ich kroj bol variabilný, 
dal sa podľa potreby meniť 
a dopĺňať. V 50. rokoch priš-
la iná doba a mnohí kultúrni 
dejatelia si uvedomovali, že 
folklór a jeho osobitosti v de-
dinách sa pomaly začínajú 
vytrácať. Bolo potrebné ich 
podchytiť a zadokumentovať, 
aby sa všetka tá krása a oso-
bitosť navždy nestratila. Nedá 
mi nespomenúť etnografa 
PhDr. Jána Olejníka, ktorý 
roky navštevoval Vernár a vy-
trvalo zbieral ma-
teriál o spôsobe ži-
vota a špecifikách 
tradičnej materiál- 
nej a  duchovnej 
kultúry obyvateľov 
obce Vernár. Vďa-
ka týmto ľuďom, 
ktorí zachytáva-
li vývoj ľudovej 
kultúry a  ktorí sa 
rozbehli po de-
dinách, alebo de-
dinčanov pozývali 
do rozhlasových 
štúdií, sa zachova-
lo mnoho našich 
jedinečných pies-
ni. V rokoch 1952 
- 53 boli v  košic-
kom rozhlase spievať naše 
matky a staré matky - Petri-
gáčová, Glejdurová, Chova-
nová a ďalšie. Tieto piesne sa 
prvýkrát ozývali z  rozhlasu 
a stali sa súčasťou kultúrneho 
dedičstva národa. Spomenie-
me si ešte na mladé hlasy na-
šich matiek? Roku 1956 boli 
v Košiciach už mladšie ženy 
a  muži. Dominovala Mária 
Petrigáčová (Kanaďarka). 

Zazneli skoro rovnaké piesne 
a pribudli ďalšie. V ostatnom 
čase tieto spevy spracoval a 
využíva (skoro originálne) 
pohronský súbor Urpín.

Život šiel ďalej a vernárske 
piesne sa vo veľkom spievali 
pri zábave, ale aj pri práci...

- Veľmi pekné boli na de-
dine večerné spevy dievčat 
a mládencov – parobkov, keď 
sa v „šóre“ prechádzali po de-
dine. Vtedy ešte nikoho neru-
šili média, dokonca ani žiadne 
autá, dnes by boli  rozprášení 
kamionistami a inými autami. 
Ale vtedy, vtedy to bola neo-
pakovateľná krása. Matka nás 
doma vždy zahriakla: „Ticho, 
parobci spievajú!“

V roku 1964 prišli do obce 
kultúrni pracovníci a  kon-
taktovali riaditeľa školy Jána 
Harničára. Najprv Martin 
Slivka nafilmoval chlapcov 
a  mládencov pri „Chode-
ní s  betlehemom“, „Chode-
ní Troch kráľov“, „Chodení 
s  hviezdou“ a  „Mládenky“. 
V dome Šimona Kolára, lesní-
ka, nahral Kliment Ondrejka 
spevy žien. To bolo v januári. 
V marci sa z redakcie Čs. roz-

hlasu v Bratislave ohlásil On-
drej Demo, že prídu nahrať 
vernárske piesne a rozpráva-
nie o SNP v našej obci. veď sa 
blížilo 20. výročie. 9. marca 
1964 skutočne prišli. Spievali 
ženy, ale aj veľa mladých chla-
pov napr. Jozef a Ondrej Šifra, 
Šimon Šifra, Šimon Brondoš, 
Ján Kormaňoš, Ján Janov a i. 
A tak zneli éterom naše pies-
ne Kosila by sa mi, Košická 

kasáreň, Nie najlepšie zavčas 
ráno vstavať, Hore tým Ver-
nárom, Krčmaru maličký, 
Október, október a  ďalšie. 
Tieto piesne spievali Mária 
Petrigáčová, Anna Štrbiano-
vá, Helena Gandžalová, He-
lena Mičovová, Dorota Min- 
doková, Anna Berčeniová, Jú-
lia Ondrušová a pridali  k nim 
aj ďalšie - Poďme tam, poďme 
tam, Hraj cigán na medzi, 
Pod Hubočou, A  pred rich-
tárom a ďalšie. Bol to práve 
Ondrej Demo, ktorý navrhol 
Harničárovi ísť spievať do 
Východnej a už 11. a 12. júla 
1964 tam Vernárci skutočne 
vystúpili.

Vtedy bola založená folk- 
lórna skupina Vernár a vie-
dol ju Ján Harničár. Aký bol 
jej ďalší vývoj?

V  apríli prišli do obce 
kultúrni pracovníci z  Bra- 
tislavy a spolu s J. Harničárom 
a budúcimi členmi folklórnej 
skupiny sa vyberal a vytváral 
program. Vývoj FS bol rôz-
ny. Ženy zväčšia zostali, ale 
z mužov prišiel iba Ján Janov. 
Pribudli však ďalší. Bartolo-
mej Janov, Cyril Alexa, Jozef 

Štrbian, František Ondruš, 
Ján Gajan, Juraj Lukáč, Pe-
ter Ondruš, Ondrej Šramko. 
Celkom bolo vo FS 10 mužov 
a 11 žien. Vekový priemer bol 
32 rokov u žien a 37 u mužov. 
Vtedy nacvičili pásmo, dnes 
už legendárne a základné Za-
končenie zalesňovacích prác, 
tiež označované ako „Sade-
nie stromkov“, dnes známy 
„Dorobník“.

O vernárskych piesňach a folklórnych tradíciách v obci Vernár
Koncom júna, počas Vernárskych folkór-

nych slávností, oslávila obec Vernár 720. 
výročie prvej písomnej zmienky o obci a 61. 
výročie folklórneho súboru Vernár. Ľudové 
piesne v tejto obci boli od nepamäti súčas-
ťou života našich predkov. Pomáhali im pri 
každodenných radostiach i starostiach, boli 

súčasťou zvykov a  obradov. O  piesňach, 
tancoch, vzniku folklórneho súboru vo Ver-
nári a ich úspešnej snahe zachovať kultúrne 
dedičstvo našich predchodcov sme hovorili 
s JUDr. Dušanom Petrigáčom, folklóristom 
a amatérskym historikom, rodákom z tejto 
rázovitej obce pod  Kráľovou hoľou.

Po 22 rokoch vydala folklórna skupina Vernár  nové CD pod 
historickým názvom Villa Verneri. Jeho obsahom sú mnohé je-
dinečné a originálne vernárske piesne, ktoré folklórna skupina 
Vernár nahrala v spolupráci s ľudovou hudbou Muzička.

„Rečou, spevom a krojom inklinuje naša obec k Horehro-
niu, lebo práve s týmto regiónom máme spoločnú históriu 
a spoločné sú i mohutné viachlasné horehronské spevy. Tie 
vychádzajú z liturgických spevov východného obradu, ktoré sa 
v náboženských obradoch Horehronia, do ktorého patril Ver-
nár v predchádzajúcom územnosprávnom členení, zachovali 
dodnes. O výnimočnosti viachlasných spevov svedčí aj to, že 
päť horehronských obcí – Vernár, Telgárt, Šumiac, Pohorelá 
a Heľpa požiadalo o zápis viachlasného spevu do svetového 
dedičstva UNESCO,“ uviedol Vladimír Ondruš, starosta obce 
Vernár na margo nového hudobného CD nosiča. 

„Z minulosti sa nám zachovalo veľké množstvo ľudových 
piesní, z ktorých malá časť bola obsahom albumu, vydaného 
v roku 1993. Som veľmi rád, že naše spoločné úsilie uchovať 
známe i menej známe vernárske piesne v ich prirodzenej po-
dobe nebolo márne a v novembri minulého roku sme nahrali  
tridsať z nich na novom CD,“ priblížil Vladimír Šifra, vedúci 
folklórnej skupiny Vernár.

Súčasťou nového CD nosiča sú aj slová piesni v originál-
nom vernárskom nárečí a nájdete tam také skvosty, ako sú 
Nad Vernarom čierni oblak, Hore tim Vernarom, Javorom, 
javorom, Ej na hoľi, na hoľi, Moj ľubi oťec, Tie nižňanskie 
vrški, Spievam si ja, spievam, Široki jarok, bistra vodička 
a mnohé, mnohé ďalšie. 

Práve vďaka viachlasným mužským, ženským či zmieša-
ným spevom na tomto CD zažijete pocit, keď vám po chrbte 
prechádzajú zimomriavky a vychutnáte si nádherné piesne, 
v ktorých Vernárci vyspievali nielen ťažkú robotu, vojenčinu, 
žiale i radosti, krásnu prírodu, ale i šteklivé či žartovné piesne, 
ktoré tvorili neodmysliteľnú súčasť života predkov, žijúcich  
v tejto rázovitej obci, ktorej dominantou je legendami a pies-
ňami opradená Kráľová hoľa.  (reš)

Originálne CD - Villa Verneri 

Vo Východnej malo vys-
túpenie veľký úspech, FS to 
stmelilo a  neskôr už vystu-
povali bez problémov. Hneď 
z  Východnej ich pozvali do 
Strážnice na Morave, kde sa 
predstavili v r. 1965. V roku 
1972 sa Východná aj Strážnica 
zopakovala a v roku 1974 zno-
va Východná. Bolo to veľmi 
úspešné a tvorivé obdobie. Že 
sa mnohé veci dotvárali a dot- 
várajú dodnes, na poslednú 
chvíľu, môžu určite rozprávať 
Milena Alexová alebo Juliana 
Ondrušová, keď sa program 
pripravoval v autobuse alebo 
sa pred štátnou a straníckou 
delegáciou v  Strážnici odo-
hral „roztopašný“ záver. Tre-
ba dodať, že FS Vernár nemal 
svoju ľudovú hudbu. Napr. vo 
Východnej ich doprevádzala 
pridelená kapela z  Mostára 
Brezno a hneď to znelo plnšie, 
živšie a možno i lepšie. Niek-
torí sa odvážili vystupovať aj 
sólovo ako Mária Petrigáčová, 
Anna Štrbianová a i. Z chla-
pov napr. Bartolomej Jánov 
(Berty), u ktorého sa prejavili 
umelecké vlohy a uplatnil ich 
pri žartovnom rozprávaní na 
oslavách 20. výročia SNP vo 
Vernári. Práve on je aj tvor-
com piesní, napr. Tesnina či 
Koľvač.

Väčšina z nich sa dnešných 
dní nedožila, ale my na nich 
nezabudneme, ani nesmie-
me zabudnúť.. Sme nositelia 
nášho folklóru a naše piesne 
akoby spievali s  nami stále. 
Mnohé z vernárskych piesni 
sa rozleteli po celej krajine, 
mnohé boli vychytané zná-
mymi spevákmi. Ale žiť mu-
sia najmä tu, u nás, v našich 
srdciach, v našom Vernári. Je 
to náš poklad.

V roku 1974 Ján Harničár, 
riaditeľ školy, milovník 
folklóru a  zakladateľ folk- 
lórnej skupiny zomrel. Čo 
nasledovalo? 

- Od roku 1977 si FS vzal 
na starosť nový riaditeľ školy 
Vladimír Barboriak. O  žen-
skú časť FS sa starali Božena 
Šifrová a  Mária Vilimová. 
Marta Štrbianová si vzala na 
starosť dievčatá a  nacvičila 
s  nimi z  našich piesní pek-
né pásmo. Vtedy, ako vedú-

ci kultúry v  obci, 
pomáhal Slavomír 
Bystrian. Potom 
prišiel z  Popradu 
Vlado Majovský 
a  nacvičil s  člen-
mi FS hru Ženský 
zákon v našom ná-
rečí. Bola to bom-
ba, bodovalo sa až 
v Maďarsku. Piesne 
tam zneli len naše, 
vernárske. O  tom 
už vedia rozprá-
vať dnešní členo-
via FS. Treba ešte 
dodať, že od roku 
1975 sa postupne 
vytvárala a dotvá-
rala vlastná ľudová 

hudba, ktorá funguje dodnes. 
Jej hlavní aktéri sú Vladimír 
Šifra –  primáš, Ondrej Šifra 
– kontráš, Rastislav Bystrian 
– kontrabas, Jozef Mlynarčík 
– akordeón a v ostatnom čase 
z mladšej generácie Kristián 
Štrbian -  husle. Len cimbál 
obsluhoval vždy nejaký hosť. 
Folkloristi sa zúčastňovali 
rôznych súťaží v rámci okresu, 
kraja i celého Slovenska a do-

sahovali vynikajúce výsledky. 
Blížil sa rok 1995 a s ním 

700 rokov prvej písomnej 
zmienky o Vernári. Aké boli 
90-te roky a  čo znamenali 
pre vernársky folklór?

Vtedy bol starostom Pavol 
Alexa, ktorý si to uvedomoval 
a v predstihu  pripravil spolu 
s  ostatnými prvú kazetovú 
nahrávku vernárskych piesní. 
Treba vyzdvihnúť Milana 
Petrigáča a Vladimíra Šifru, 
ktorí okolo seba zoskupili 
vrstovníkov, vtedy tridsiat-
nikov a oslovili vychýreného 
hudobníka Štefana Molotu. 
Ten v roku 1993 naspievané 
piesne spracoval a  zároveň 
nahral. Boli prezentované 
v širokom okolí, v Bratislave 
aj v programe STV Zahrajte 
mi takúto. Z  ďalších mužov 
treba spomenúť Cyrila Ško-
vieru, Jozefa Orolína, Šimona 
Šifru, Pavla Žondu,  Mirosla-
va Knižku, ktorý bol z  nich 
najstarší, ale aj ďalších. Mladé 
ženy si vzala na starosť Dana 
Knižková, „staré ženy“ viedla 
Juliana Ondrušová a mužov 
Vladimír Šifra, pričom hud-
bu viedol primáš Vladimír 
Šifra. Ján Kormaňoš zabezpe-
čoval potreby celého súboru. 
Nahraté piesne pod názvom 
Ten Vernár sú doposiaľ prvou 
a jedinou nahrávkou. 

A už je tu rok 1995 a ne- 
zabudnuteľné oslavy 700. vý-
ročia prvej písomnej zmien-
ky, ktoré boli spojené s 51. vý- 
ročím SNP... 

Priebeh bol slávnostný 
a pódium bolo za ihriskom. 
Prítomní boli významní od-
bojári, napr. gen. Ján Husák, 
spisovateľ Ladislav Beňo, ge-
nerál Pittner a  ďalší. Vystú-
penia folkloristov sprevádzala 
hudba Štefana Molotu. Dialo 
sa to už za starostovania Vla-
dimíra Macuráka. Hlavným 
tvorcom scenára bol JUDr. 
Andrej Petrigáč, folklorista, 
jedinečný milovník ľudových 
piesní a  ich interpret. Bol 

som pri tom, keď bolo treba 
presvedčiť zástupcov obce, 
aby sa oslavy konali. Chá-
pali sme ich ako akýsi nultý 
ročník folklórneho festivalu 
v Vernári, žiaľ predbehli nás 
všetci okolo. Nakoniec sa 
folklórne slávnosti konajú už 
v novom miléniu. V dnešnej 
dobe vedie folklórny súbor 
Vladimír Šifra. Prežil všetky 
zlé aj dobré časy a možno len 
vďaka nemu činnosť FS neza-
nikla. Tohto roku obec oslávi-
la 720. výročie založenia a to 
bola i príležitosť spomenúť si 
na všetkých, ktorí už nie sú 
medzi nami, poďakovať všet-
kým, stretnúť sa a  zaspievať 
si tie naše neopakovateľné, 
nádherné piesne. Viete, že sú 
aj také, ktoré ešte neodzneli 
a nestihol ich nikto „čmajz---- 
núť“? Určite aj preto folk- 
lórny súbor pripravil  novú 
nahrávku piesní, vrátil sa aj 
k  tým našim, rozchytaným 
po svete, či zabudnutým kdesi 
medzi nami. 

Dalo by sa ešte mnoho roz-
právať, ale dovoľte mi poďa-
kovať všetkým nositeľom na-
šich ľudových piesní a zvykov, 
najmä tým, ktorí už nie sú 
medzi nami, ale aj tým, ktorí 
sú nositeľmi a pokračovateľ-
mi tradícií. Dúfam, že naše 
piesne nezaniknú tak, ako 
postupne zanikli a  zanikajú 
naše staré drevenice. Na zá-
ver chcem povedať, že si vždy 
rád spomeniem na detst- 
vo, keď si matka pri prácach 
spievala naše piesne a ja som 
ich užasnutý počúval. Vždy 
si to všimla a  slová piesne 
mi aj vysvetľovala, napríklad 
tú o  krkavčej matke „A  pri 
Košicoch na vojne“ alebo mi 
prídu na myseľ slová Šimona 
Kerestúra, ako nám pri vare-
ní gulášu hovorí „Ja lem tu 
piesničku, tu piesničku...keď ju 
učujem, hneď mi duša spieva, 
hneď som het“ a zanôti tú jeho 
„A tam dolu za dedinou, pri 
mesiačku ligotavom...“.  
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Prázdninové večerníčky 
Letné čítanie rozprávko-

vých príbehov a príbehov pre 
mládež v Hranovnici pokraču-
je. Obecná knižnica a členo-
via obecného klubu mladých 
pozývajú každého, kto sa ne-
ponáhľa k televízoru a počíta-
ču na Prázdninové večerníč-
ky v tráve v pondelok 29. júla 
na lúke na Babke a v utorok 
30. júla na lúke na Hviezdos- 
lavovej o 19. h. Môžete si so 
sebou priniesť deky, vankú-
šiky, menšie občerstvenie, 
svoju najkrajšiu rozprávku 
alebo príbeh, chuť rozprávať 
a trpezlivosť počúvať. 
Večery s horským vodcom 

Reštaurácia Sliezsky dom 
Tatranská Polianka pozýva  
v sobotu 25. júla o 20.30 h na 
posedenie so skúseným hors- 
kým vodcom, ktorý ponúkne 
rozprávanie o dobrodružných 
výpravách v horách, zachy-
tených aj vo filme. Vstup 
voľný. 

Hasičská zábava 
V spoločenskej hale reštau-

rácie Nova v Sp. Starej Vsi 
sa v nedeľu 26. júla o 21. h 
začne hasičská zábava. Hrať 
bude Karpatská kapela. Vstup 
voľný. 

Študenti architektúry 
Popradu 

Do 16. augusta je vo vesti-
bule MsÚ v Poprade výstava 
prác študentov Fakulty ar-
chitektúry STU Bratislava 
Budúcnosť Popradu očami 
študentov architektúry. Pred-
metom výstavy sú práce 
na tému riešenia centrál-
nej mestskej zóny, námes-
tia a obytného súboru Nový 
Poprad. 

Za poznaním a umením 
V Mestskom informačnom 

centre v Podolínci je inštalo-
vaná výstava fotografií Anny 
Ondrušekovej Za poznaním  
a umením. Sprístupnená 
bude do 27. septembra. 

Salašnícka noc 
Na Salaši u Franka sa 

v sobotu 25. júla od 20. h 
uskutoční 19. ročník Salaš-
níckej noci.

Výstava modelov 
Jedinečnú výstavu mo-

delov a modelárstva otvorili 
v popradskom obchodnom 
centre MAX 18. júla. Po-
čas víkendov vždy v čase 
od 17.30 do 18.30 h modely 
áut, kamiónov, tankov ožijú 
a predvedú sa v plnej kráse. 
Výstava MAX RC KIT show 
potrvá do 2. augusta.

Hasičský deň 
Obec Ždiar pozýva v ne- 

deľu 26. júla na Hasičský 
deň. Program začne o 14. h  
v Monkovej doline. 

O A. V. Scherfelovi
V Letnej čitárni Podtatran-

ského múzea odznie dnes  
o 20. h prednáška Danie-
ly Mlynárčikovej o A. V. 
Scherfelovi, ktorého 180. 
výročie narodenia a 120. 
výročie úmrtia si pripomína-
me tohto roku. Patril medzi 
najvýznamnejšie osobnosti 
druhej polovice 19. storočia 
nielen vo Veľkej, ale v celej 
podtatranskej oblasti.

Doma je dobre 
Hudobný gitarový večer 

Doma je dobre, na ktorom 
zahrajú a zaspievajú Anička 
a Markéta bude v sobotu 25. 
júla o 19. h v kaviarni a čajov-
ni U vlka v Starom Smokovci. 
Vstupné 5 €. 

Metro 
Ďalším filmom na plátne 

pod holým nebom je ruská 
snímka Metro. Vynikajúci 
thriller premietnu v sobotu 25. 
júla o 21. h na Nám. sv. Egí-
dia v Poprade. 

Balónová vojna 
V Stredovekom vojenskom 

tábore v Starej Ľubovni bude 
v nedeľu 26. júla Balónová 
vojna. V programe od 14. 
do 18. h je zábavný program 
pre deti i rodičov, súťažné 
disciplíny so zmrzlinou i diva-
delné predstavenia Bábkové-
ho divadla zo Sp. Novej Vsi. 
Vstupné dospelí 2 €, deti 1 €. 

Bon Bon Trio 
Na nedeľňajšom popolud-

ňajšom koncerte tentoraz 
v Poprade privítajú dievčen-
ské hudobné zoskupenie Bon 
Bon Trio, ktoré hrá Paris City 
Songs, piesne z parížskych 
kaviarní, ale i svetové hity. 
Vystúpenie na Nám. sv. Egí-
dia začne 26. júla o 15. h. Ob-
sadenie – Petra Humeňanská 
– spev, Katarína Kozelková 
– violončelo a Marcela Vilha-
nová – akordeón, saxofón. 

Zlatá priadka 
V Dome kultúry v Starej Ľu- 

bovni bude rozprávková 
nedeľa 26. júla o 15. h veno-
vaná rozprávke Zlatá priadka 
v podaní divadla pre deti Cili-
ling z Prešova. Vstupné 2 €, 
rodinné vstupné 5 € (2 deti 
a 2 dospelí). 

Ružový panter 
Na kolonáde pod Bielym 

domom vo Vyšných Ruž- 
bachoch vystúpi v nedeľu  
26. júla o 15. h v rámci Kultúr-
neho leta 2015 hudobná sku-
pina Ružový panter. Vstup 
voľný. 

Divadelný festival 
Mestské kultúrne stredisko 

v Kežmarku pozýva na Letný 
divadelný festival slovenskej 
a svetovej klasiky na nádvorie 
Kežmarského hradu od 27. 
– 31. júla. Špeciálna akcia na 
vstupné - zaplať tri, navštív 
štyri večerné divadelné preds- 
tavenia. Diváci za 15 € majú 
možnosť vidieť štyri večerné 
programy (jedno je zadarmo). 
Akciové vstupenky si môžete 
kúpiť v MsKS, Starý trh 47 
v pracovné dni od 7. – 12. h  
a od 13. – 15.30 h a v deň 
prvého predstavenia priamo 
na mieste. Vstupenka bude 
na mieste vymenená za iden-
tifikačný náramok. Program 
festivalu: pondelok 27. júla 
o 20.30 h divadlo Alchýmie 
Poprad - Posledné kúzlo (le-
genda o mocnej Brunhilde 
a statočnom Siegfriedovi dopl- 
nená o ohňovú šou), utorok 
28. júla o 20.30 h Túlavé di-
vadlo Bratislava - Jeden za 
všetkých (o Troch mušketie-
roch, odvahe a ceste do Ang- 
licka v novej forme), streda 
29. júla o 16. h divadlo Cili-
ling Prešov – Mlynček meľ! 
(rozprávkový príbeh podľa P. 
Dobšinského), štvrtok 30. jú- 
la o 20.30 h divadlo Proseem 
B. Bystrica – Dvaja muži 
v šachu (commedia dell´arte! 
o krásnych devách, chrabrých 
vojakoch...), piatok 31. júla 
o 20.30 h divadlo Commedia 
Poprad – Keď muži plačú (tri 
jednoaktovky, klenoty sveto-
vej dramatickej tvorby A. P. 
Čechova). Vstupné na večer-
né predstavenie 5 € a na rozp- 
rávku 2 €.

Pozvánky

Hoci turistická sezóna je 
v  plnom prúde, práce  na 
modernizácii viacerých kul-
túrnych zariadení v Prešov-
skom kraji sú v plnom prúde. 
Krajská samospráva realizuje 
niekoľko projektov v  rámci 
Regionálneho operačného 
programu (ROP), opatrenie 
Posilnenie kultúrneho po-
tenciálu regiónov. Termín ich 
ukončenia je stanovený na 
jeseň. 

V  Starej Ľubovni sa ešte 
koncom apríla začala rekonšt- 
rukcia objektu dom správcu. 
Objekt v podhradí bol značne 
opotrebovaný, vlhký, s nevy-
hovujúcou inštaláciou, mal 
nevhodné dispozičné a  pre-
vádzkové riešenie a  vysokú 
energetickú náročnosť. Po 
rekonštrukcii bude slúžiť ako 
regionálne turisticko-infor-
mačné centrum na bezplatné 
poskytovanie informácií o ex-
pozíciách na hrade a v skan-
zene, o histórii a pamiatkach 
mesta Stará Ľubovňa a  jeho 

okolia. Vedľa centra bude 
vybudovaný multifunkčný 
priestor, miestnosť pre turis-
tov na premietanie filmových 
dokumentov o múzeu, hrade, 
skanzene a regióne. Priestor 
bude zároveň slúžiť ako pred-
nášková a kongresová miest-
nosť. Ostatná časť prízemia 
bude využívaná ako konzer-
vátorské pracovisko pre kon-
zervovanie a  reštaurovanie 
textílií, kože a papiera. 

„Ľubovnianske múzeum 
spravuje bohatý zbierkový 
fond ľudového odevu, textílii, 
kožuchov, obuvi, historických 
textílií, kníh a archiválií, ktoré 
si vyžadujú komplexnú ochra-
nu,“ uviedol riaditeľ Ľubov-
nianskeho múzea Dalibor 
Mikulík. 

Súčasťou prízemia bude aj 
miestnosť pre uskladnenie di-
vadelných kostýmov z hrad-
ných muzikálov či sociálne za-
riadenie s bezbariérovým prí-
stupom. V priestoroch podk- 
rovia vzniknú kancelárske 

priestory pre konzervátora, 
etnografa, archeológa, hlav-
ného lektora hradu a pracov-
níka kultúrno-výchovnej prá-
ce. Rozpočet stavebných prác 
presiahne 650 tisíc eur. 

„Dodávateľ, Eiffage Const- 
ruction Slovenská republika 
realizuje stavebné práce v sú-
lade v časovým harmonogra-
mom a termín ukončenia do 
31. októbra bude dodržaný. 
Doteraz boli vybúrané všetky 
výplňové konštrukcie, dodá-
vateľ stavbu staticky zabez-
pečil, realizoval demontáž 
a montáž nového krovu a vy-
búral podlahy. Ďalších 73 tisíc 
eur bude stáť vnútorné vyba-
venie,“ upresnil D. Mikulík. 

Okrem domu správcu 
v barokovom podhradí sa už 
niekoľko mesiacov intenzív-
ne pracuje aj v objektoch Ša-
rišskej galérie v Prešove. Na 
rekonštrukciu meštianskych 
domov získala galéria v rám-
ci ROP nenávratný finančný 
príspevok, prevyšujúci 950 

tisíc eur. Keďže tieto zdroje 
na plánovanú kompletnú re-
konštrukciu nestačia, ďalších 
1,2 milióna eur schválili pos- 
lanci krajského parlamentu 
z úverových zdrojov Európ-
skej investičnej banky. Ďalšie 
dva projekty v rámci ROP by 
sa mali začať realizovať v naj-
bližších týždňoch. Ide o ob-
novu meštianskeho domu 
v  správe Šarišského múzea 
v Bardejove. Na rekonštruk-
ciu domu s expozíciou ikon, 
ktorá má byť ukončená do 30. 
novembra, získalo múzeum 
viac ako 520 tisíc eur. 

Posledným úspešným 
projektom v  rámci ROP je 
oprava meštianskeho domu 
v  Poprade-Spišskej Sobote. 
Podtatranská knižnica zís-
kala na obnovu svojho his-
torického objektu v mestskej 
pamiatkovej rezervácii viac 
ako 420 tisíc eur. Práce na 
modernizácii sa začnú v au-
guste a termín ukončenia je 
30. november.  (vfz)

Kraj zmodernizuje meštianske domy

Deň rodákov obce prilákal 
v  sobotu na  námestíčko pri 
Kultúrnom dome v  Toporci 
stovky obyvateľov obce a ro-
dákov z  Toporca. Už ôsmy 
ročník Dňa rodákov bol 
opäť príležitosťou stretnúť 
sa s  rovesníkmi, susedmi či 
známymi, s  ktorými prežili 
detstvo i dospievanie. Život 
to ale zariadil tak, že si prácu 
alebo životného partnera na-
šli mnohí blízko či ďaleko od 
rodnej obce. 

„Sme roztratení po svete 
a určite každému dobre pad-
ne, keď sa po čase môže vrátiť 
tam, odkiaľ vyšiel. Aspoň je-
den deň v roku tak máme prí-
ležitosť stretnúť sa s blízkymi, 
porozprávať, vidieť, či v obci 
nastali zmeny. A  nejde len 
o zmeny na starostovskej sto-
ličke, ako to bolo po ostatných 
komunálnych voľbách, ale 
hovoríme aj o tom, čo sme za 
ostatný rok zažili. Stretnutia 
s rodákmi boli našim hlavným 
cieľom, keď sme sa v minulosti 
rozhodli takýto deň zorgani-
zovať. Aj preto ho robíme vždy 
v rovnakom termíne, aby ho 
mali ľudia v  podvedomí už 
zafixovaný,“ povedal pre naše 
noviny PhDr. Jozef Potan-
ko, ktorý na Slovensku patrí 
k funkčne azda najdlhšie pô-
sobiacim starostom. Po prvý-
krát získal dôveru obyvateľov 
obce v roku 1993 a tohto roku 
tak „starostuje“ nepretržite 
už dvadsiaty druhý rok. 

A či sa obec rozvíja? Nuž 
stačí sa na aktivity obce 

pozrieť len za ostatný rok. 
„V obci sme vybudovali nové 
komunitné centrum s mater-
skou školou v  rómskej osade 
za 200 tis. eur, do roka a do 
dňa od posvätenia základné-
ho kameňa 19. júla minulého 
roku sme dnes, 18. júla vysvä-
tili dom smútku za 130 tis. 
eur. Tieto stavby možno pova-
žovať za úspech, pretože sa na 
ne dlho čakalo. Predchádza-
júci rok sme tiež zrekonštruo- 
vali základnú školu, dokon-
čili rekonštrukciu kultúrneho 
domu, rekonštrukciu ihriska, 
vybudovali multifunkčné ih-
risko z  peňazí obce. Okrem 
toho sme urobili cestu v lokali-
te Vlčí grunt, parkovisko pred 
kostolom a oplotenie cintorí-
na,“ uviedol vo svojom prí-
hovore okrem iného starosta. 
Nezabudol ale pripomenúť, 
že sa obci nepodarilo získať 
dotácie na protipovodňovú 
ochranu a na vybudovanie te-
locvične. „Ale nevzdávame sa 
a o dotácie požiadame opäť. 
Už v najbližších dňoch začne-
me v obci s montážou kamero-
vého systému, ktorým pokryje-
me časť obce a časť cintorína. 
Na tento projekt sme získali 
päťtisícovú dotáciu a štyritisíc 
doložíme z vlastných zdrojov,“ 
uviedol J. Potanko. V závere 
príhovoru k rodákom poďa-
koval správcovi farnosti Dr. 
Gotkovskému za duchovný 
rozvoj, poslancom, vedeniam 
základnej, materskej i  špe-
ciálnej školy, pracovníkom 
obecného úradu a všetkým, 

ktorí sa dlhodobo usilujú 
o rozvoj obce.

Program Dňa rodákov 
pokračoval vystúpením Ko-
čovného divadla z  Prešova, 
ktoré na vysokej profesionál-
nej úrovni vyspievalo piesne 
známeho muzikálu Maľované 
na skle. S umelcami si zaspie-
valo aj publikum a  ocenilo 
ich výkon potleskom, ktorý 
prerušil dážď a program po-
kračoval v  sále vynoveného 
kultúrneho domu. Ako už 
tradične hostia Dňa rodákov 
odovzdali ocenenia obce tým, 
ktorí sa zaslúžili o jej rozvoj. 
Tentokrát bol ocenený Ing. 
Pavol Babik, riaditeľ spoloč-
nosti IGLASS z Markušoviec, 
ktorého firma sa podieľala na 
rekonštrukcii základnej ško-
ly, vybudovaní komunitného 
centra a domu smútku. Poďa-
kovanie za realizáciu stavieb 
v obci mu spolu so starostom 
odovzdala starostka obce 
Jurské Zuzana Molčanyová, 
rodáčka z Toporca. Poďako-
vanie z rúk Mgr. Janky Potan-
kovej, zástupkyne riaditeľky 
ŠZŠ si prevzal 
aj Ing. Vladimír 
Margetaj z firmy 
INPRO Poprad, 
ktorý už 15 ro-
kov dohliada na 
realizáciu in-
vestičných prác 
ako s tavebný 
dozor. Jozef Gri-
valský, starosta 
obce Krížová 
Ves odovzdal 

ocenenie hasičskému druž-
stvu dorastencov pod vede-
ním Mgr. Miroslava Svitanu, 
ktoré v  okresnej súťaži ob-
sadilo 1. miesto a  4. miesto 
v krajskom kole, ktoré, ktoré 
sa konalo 20. júna v Šuňave. 
Mgr. Michal Babej, riadi-
teľ ZŠ v  Toporci ocenil žia-
kov školy a  reprezentantov 
obce v hokejbale Alexandru 
Zemjankovú, Adama Zem-
janeka, Dávida Šoltésa a To-
máša Bartkovského, ktorí so 
svojim športovými klubmi 
z Kežmarku a Popradu zaz- 
namenali výrazné úspechy 
v celoslovenských súťažiach.

Deň rodákov pokračo-
val kultúrnym programom, 
v ktorom sa Toporčania za-
bavili až do večerných hodín 
počas vystúpení hudobno-
-zábavnej ľudovej skupiny 
Ščamba a ľudového rozpráva-
ča Jožka Jožku. A aby sme ne-
zabudli, pre občanov majster 
kuchár navaril výborný guláš 
a deti zase trávili čas v nafu-
kovacom hrade a na trampo-
líne.  (pkr)

Deň rodákov v Toporci bol opäť úspešný
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 ◆ Údržbár - Tatranská mlie-
kareň a.s., Nad traťou 26, 060 
01 Kežmarok.

 ◆ Šéfkuchár - DOMÉNA,  
s. r. o., Atrium Hotel. Tel.: 
052/442 23 42.

 ◆ Servírka - KÚPELE LU-
ČIVNÁ, a. s., tel.: 0918 736 
207.

 ◆ 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 
- personálna agentúra, Nám. 
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.

 ◆ Zmenový vedúci výroby 
- Deltrian Slovakia, s.r.o., We-
inova 1, 060 01 Kežmarok. 

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

 ◆ 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.

zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

tatranský obklad 3€/m2, 

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 

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-

Vysoké Tatry vo vynika-
júcom stave, bez ďalších 
investícií. Je vhodný na 
trvalé bývanie, ale aj na 
agroturistiku a rekreačné 
využitie. Možnosť odkúpe-
nia vedľajšieho pozemku 
o  výmere 1104 m2. Dom 
je postavený z tehloblokov, 
zateplený, po komplexnej 
rekonštrukcii v  rokoch 
2012 a 2013, centrálne vy-
kurovanie plynom, ale aj 
alternatívne drevom. V je-
dálni a obývačke drevené 
parkety, kúpeľňa a kuchy-
ňa keramická dlažba, spál-
ňa a detská izba drevené 
parkety, druhá kúpeľňa 
keramická dlažba. Náklady 
na bývanie 140 € mesačne 
+ spotreba cca 20m3 dreva. 
Cena dohodou. T.č.: 0908 
327 288. Predám záhra-
du s murovanou chatkou 
v lukratívnej obci Gánovce, 
treba vidieť. Cena dhodou. 
Tel. kontakt: 0911 444 645. 

zrubový profil, hranoly, 
dlážkovicu na podlahy. 
Tel: 0908 234 866. 

 ◉ Predám masážny stôl 
–  nový, málo používa-
ný –  skladací s obalom, 
valec, stoličku a  sadu 
sklených 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.

 ◉ P r e d á m  s t a ro ž i t n ú , 
d r e v e n ú  s t o l i č k u 
s vyrezávaným a koloro-
vaným erbom šľachtickej 
rodiny Szontag. Kontakt: 
0917 045 510.

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.

V Spišskej Starej Vsi sa 
najbližší víkend uskutočnia 
Dni mesta. 

V sobotou 25. júla už od 8. h 
sa v  areáli ZS budú konať 
Rozhovory s  prírodou (ve-
domostné a  pohybové ak-
tivity Správy TANAPu z 
oblasti rastlín, živočíchov 
a ochrany prírody), o  9.30 
h  hasičské autá a  DH Kar-
patská kapela budú v Horú-
cej jazde mestom pozývať na 
dvojdňové podujatie. O 14. h  
vystúpi v  amfiteátri kapela 
Eminent a  počas dňa budú 
športové turnaje a  súťaž 
DHZ.

 V nedeľu 26. júla od 9. h 
začne Starovesský jarmok, 
od 9.30 h  v areáli detského 
ihriska za kultúrnym do-
mom spoločenské dopolud-
nie pre deti, mládež i dospe-
lých. Spievajme a  tancujme 
je názov programu od 14. h   
v amfiteátri, v ktorom vystú-
pia domáce folklórne súbory 
i  coutry skupina Weteráni 
(celý program je na www.
spisskastaraves.sk). 

Klub Sobotčanov v  spo-
lupráci s  mestom Poprad 
organizuje tradičnú taneč-
nú zábavu s  bohatou tom-
bolou a  kultúrnym progra-
mom. Annabál sa uskutoční 
v  priestoroch hasičského 
dvora v  Spišskej Sobote 
v  sobotu 25. júla o  19. h. 
Cena vstupenky v predpreda- 
ji je 2 €, v deň podujatia 3 €. 
V prípade nepriaznivého po-
časia sa Annabál uskutoční 
v divadelnej sále. 

Druhý ročník podujatia 
Ľudové umelecké remeslá sa 
bude konať na Štrbskom Ple-
se 25. a 26. júla. Počas dvoch 
dní sa bude prezentovať 90 ľu-
dových remeselníkov zo Slo-
venska i zahraničia. Návštev-
níci Tatier uvidia kováčov, 
keramikárov, drevorezbárov, 
drotárov, šperkárov, čipkárky, 
výrobcov kraslíc, košikárov 
a iných remeselníkov. 

Dni mesta 

Annabál 

Ľudové umelecké 
remeslá 

Dokončenie z 1. str.
Mediáciu môžeme chápať 

ako alternatívu k  tradičným 
prístupom riešenia konfliktov 
a dôležité je, aby aspoň jedna 
strana sporu mala záujem rie-
šiť túto situácia a ďalšia strana 
bola ochotná prijať ponuku 
na riešenie touto metódou. 

„Mediácia sa na Slovensku 
riadi zákonom č. 420/2004 
Z. z. o mediácii a o doplnení 
niektorých zákonov v  znení 
neskorších predpisov. V  na-
šich podmienkach sa však stále 
profiluje a určite kým dôjdeme 
ku kvalitnému ponímaniu me-
diácie občanmi, je potrebné, 
aby bola podporená adekvát-
nou legislatívnou úpravou, 
aby získala patričný status ako 
je tomu už v mnohých štátoch 
Európskej únie. Každý mediá- 
tor, zapísaný v registri mediá- 
torov vám samozrejme aj 
v dnešných podmienkach podá 
čo najkvalitnejšiu pomoc v rie-
šení vášho sporu. Určite nám 

záleží na budovaniu povedo-
mia a dôstojnosti tejto profe-
sie. Všetci sme prešli odbornou 
prípravou, čomu predchádzalo 
aj štúdium na vysokých ško-
lách. Už záleží len na tom, či je 
mediátor aj špecializovaný na 
váš konkrétny prípad.“ 

Mediátorom môže byť ab-
solvent vysokoškolského štú-
dia prvého stupňa právnych 
odborov či absolvent vyso-
koškolského štúdia druhého 
stupňa iných odborov, ktorí 
absolvujú odbornú prípravu 
mediátora a  následne budú 
zapísaní do registra mediáto-
rov. Odborná príprava si vy-
žaduje aj ďalšie vzdelávanie, 
ktoré si mediátor priebežne 
dopĺňa. Mediáciu dnes mô-
žete vyštudovať aj na magis-
terskom študijnom programe 
Probačná a  mediačná práca 
Gréckokatolíckej teologickej 
fakulty Prešovskej univerzity. 

Mgr. V. Brijová sa okrem 
samotnej mediácie venuje aj 

preškoľovaniu zamestnancov 
obchodných oddelení v oblas-
ti obchodných a  predajných 
zručností, ďalej zamestnan-
com personálnych oddelení, 
oddelení vymáhania pohľadá-
vok a  rôznym manažérskym 
školeniam. A aký by mal byť 
podľa Veroniky Brijovej me-
diátor? „Mal by byť majstrom 
vo všetkých zložkách komuni-
kácie, majstrom v  sociálnych 
zručnostiach, mal by mať 
zvládnuté základy psychológie 
medziľudských vzťahov a do-
kázať sa orientovať v legislatí-
ve. Ďalej musí byť neutrálny, 
nestranný,  nemôže preferovať, 
alebo sympatizovať s  jednou 
alebo druhou stranou sporu, 
musí vedieť, či je kompetentný 
spor riešiť a kedy ho má ukon-
čiť. Nesmie zabúdať na etický 
kódex mediátora, dodržiavať 
mlčanlivosť o  celom procese 
a samozrejme mal by byť orien-
tovaný na cieľ a to je vzájomná 
dohoda sporiacich sa strán.“

V pondelok, štyri dni pred 
štartom Rallye Tatry 2015, sa 
na pôde Mestského úradu v 
Poprade uskutočnila tlačová 
beseda za účasti primátora 
mesta Jozefa Švagerka a ria-
diteľa pretekov Stanislava 
Hanzeliho. „Teší ma záujem 
organizátorov pokračovať v 
tradícii usporiadania Rallye 
Tatry. Za mesto môžem sľúbiť, 
že im vyjdeme maximálne v 
ústrety, pretože Rallye Tatry 
patrí k Popradu. Vždy som ju 
vnímal skôr na jeseň. Riaditeľ 
pretekov mi vysvetlil, prečo 
sa koná v lete počas prázd-
nin, preto sme sa snažili nájsť 
hlavne v obmedzení v dopra-
ve  vhodné riešenia, aby to čo 
najmenej „postihlo“ turistov, 
ktorí Poprad navštívia, Na 
druhej strane, im však vieme 
ponúknuť niečo, čo patrí do 
mesta. Slávnostný štart a cieľ 
na námestí a atraktívnu noč-
nú rýchlostnú skúšku,“ pove-
dal J. Švagerko. 

Tohtoročná edícia najstar-
šej rely na Slovensku odštar-

tuje v piatok o 19. hodine na 
Námestí sv. Egídia v Popra-
de. Štart ostrej rýchlostnej 
skúšky RS 1 Poprad (pri Bau-
maxe) je plánovaný o 22. h 
v ten istý deň. Hneď ráno sa 
70 súťažných posádok presu-
nie do Šuňavy, kde o 8. 43 h. 
odštartuje RS Šuňava - Vikar-
tovce. Po jej absolvovaní sa 
súťažné vozidlá presunú na 
štart RS Sp. Bystré, ktorá po-
vedie cez Visovú, okolo poli-
cajnej strelnice cez opustený 
kameňolom v Kvetnici po 
začiatok záhradkárskej osady 
Dubina. Cieľ rely a slávnost-
né dekorovanie víťazov bude 
opäť na popradskom námestí 
od 16. h. Kto by mal záujem 
osobne sa stretnúť s najlepší-
mi jazdcami, môže tak urobiť 
na piatkovej autogramiáde v 
ZOC MAX od 17. h alebo v 
servisnom parkovisku, ktoré 
je situované v areáli bývalých 
vojenských kasárni na sídlis-
ku Západ v Poprade. 

Z prihlásených posádok 
budú pozornosť pútať vozidlá 

Rallye Tatry patrí do Popradu

špecifikácie WRC, ktorých 
do Popradu príde až sedem. 
Voľný termín v Poľsku vy-
užilo aj deväť posádok spo-
za severnej hranice Tatier, 
ktoré budú okrem bodov 
bojovať aj o titul najlepšia 
poľská posádka. Atraktívnou 
bude nórska dvojica Kris-
tiansen - Brennum, účast-
níci majstrovstiev Európy, 
ktorí budú súťažiť za sloven-

ský tím KM racing Slovakia. 
Kvôli súťaži bude v Poprade 

a okolí obmedzená doprava. 
V Poprade bude v piatok od 
21. h. do 1.30 h. uzavretá Par-
tizánska ulica. Obísť ju bude 
možné cez ulice Slovenského 
odboja, Železničnú a Ulicu na 
letisko. Tí, ktorí budú chcieť 
navštíviť obchodné centra 
Tesco, Asko, Baumax, Tatry 
shoping alebo sa budú chcieť 

presunúť do Svitu, budú mu-
sieť využiť obchádzku, riade-
nú príslušníkmi PZ. V sobotu 
budú uzatvorené úseky ciest 
Šuňava – Vikartovce a Spiš-
ské Bystré – Hranovnica. Čas 
uzávierky je od 7.30 do 15.30 
h. Obchádzka vedie cez obce 
Hranovnica, Spišský Štiav-
nik, Hôrka a Švábovce do 
Popradu v oboch smeroch. 
 (sps)  

Mgr. V. Brijovou
Vysoké Tatry budú najbližšiu sobotu centrom medziná-

rodného cyklistického maratónu Tatry Tour 2015. Otvorené 
majstrovstvá strednej Európy na ceste majú 195 km trať. Štart 
pretekov bude o 10. h v Starom Smokovci. Peletón sa vydá po 
trase Štrbské Pleso, Podbanské, L. Mikuláš, Zuberec, Oravice, 
Suchá Hora a pokračovať bude po území Poľska – Ciche, Poro-
nin, Bukowina Tatrzanska na hraničný priechod Lysá Poľana 
a cez Tatranskú Kotlinu späť do St. Smokovca. O 11. h sa na 
štartovnú čiaru postavia účastníci rámcových, 72 km prete-
kov. Dojazd pretekárov do cieľa je plánovaný medzi 15. a 17. h,  
kedy sa uskutoční vyhlásenie výsledkov. Štartovná listina na 
195 km obsahovala v priebehu minulého týždňa už vyše 120 
mien, počet cyklistov na 72 km trať sa blížil k päťdesiatke. 
Program pretekov je situovaný v Kúpeľoch Nový Smokovec.

Posledná júlová sobota bude opäť patriť Štrbskej športovej 
smršti. V bežeckom areáli na Štrbskom Plese sa uskutoční 4. 
ročník tohto netradičného podujatia. Skvelá hudba, šikov-
ní tanečníci, fitnesky a Noc tatranských bojovníkov ponúka 
program pre návštevníkov Š. Plesa, ktorí sa budú môcť aktívne 
zapojiť do rôznych športových disciplín a súťaží. Organizátori 
nezabudli ani na deti, pre ktoré budú pripravené nafukovacie 
atrakcie. Koncertovať bude kapela Hrdza z Prešova a na pódiu 
sa predstavia tanečníci rôznych súborov a skupín. Podujatie 
25. júla vyvrcholí na Štrbskom Plese večerným programom 
- Noc tatranských bojovníkov. Účasť prisľúbili Roman Volák 
i Tomi Kid Kovács a večerný program spestrí Robo Mikla. 

Tatry Tour 2015

Štrbská športová smršť
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13:45  Kosti
14:45  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:45  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:35  Extrémne prípady
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Titanic
00:45  Denná hliadka
03:00  Pekelná jazda 2 

04:45  Grand hotel
06:10  Správy RTVS
06:55  Góly - body - sekundy
07:10  Počasie
07:15  Levík Raa Raa
07:25  Blanche
07:35  Včielka Maja - Nové 
dobrodružstvá
07:50  Veselá farma
07:55  Veselá farma
08:05  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:30  Fidlibum
08:55  Trpaslíci
09:25  Sršne v úli
10:00  Muž s poslaním
10:50  Dve deti, manželka 
 a dcéra
12:20  Radosť zo života
12:55  NAJ dedinka Slovenska
13:55  Na krok od neba
14:50  Na krok od neba
15:50  Zlato v Black Hills
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  Zákop nádejí
22:05  Súmrak dňa
00:15  Elisa z Rivombrosy
01:50  Dve deti, manželka 
 a dcéra
03:25  Súmrak dňa

07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:35  Televíkend
09:05  Pralesy Európy
09:50  Piloti
10:15  Superhrdinovia
10:45  Nebojme sa slovenčiny
11:15  Farmárska revue
11:35  Parkúr - Grand prix
13:15  Cyklistika - Tour 
 de France
17:00  Futbal - Žreb 
 kvalifikácie MS 2018
18:45  Večerníček
18:55  Trsteniarik 
 a jeho rybník
19:05  Trpaslíci
19:10  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:15  Flipper a Lopaka
19:40  Zázračný ateliér
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Napoleonské vojny
20:55  Rocco a jeho bratia
23:50  Anjeli strážni
00:20  Československý 
 filmový týždenník
00:35  Napoleonské vojny
01:25  Správy RTVS

04:00  Kobra 11
05:10  Televízne noviny

08:45  Varte s nami
09:05  Rodinné prípady
10:00  Kobra 11
11:00  Dva a pol chlapa VIII
11:20  2 baby na mizine
11:45  Mike a Molly
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:10  Odložený prípad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VIII
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  Twilight sága: Úsvit (1/2)
23:05  Škorpión
00:00  Myšlienky vraha
00:55  Kobra 11
01:55  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:35  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
03:20  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc

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

04:15  Križovatky medicíny
05:00  Správy RTVS
05:50  Počasie
05:55  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
13:35  Slovensko v obrazoch
13:55  Slovensko chutí
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii

04:50  Správy RTVS
05:40  Góly - body - sekundy
05:50  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
13:50  Postav dom, 
 zasaď strom
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Inšpektor Lynley
17:45  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
23:30  Prefíkaná banda
00:25  Inšpektor Lynley
01:10  Bez hraníc
02:00  Bez hraníc
02:50  Grand hotel

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Lap a Hopko detektívi
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:20  Tuláčik
09:25  Trpaslíci
09:30  Mozart a jeho skupina
09:55  Vojna ruží
10:40  Koniari sveta
11:10  Vat
11:45  Živá panoráma
12:20  Siesta
12:50  Teória zábavy 
 pre pokročilých
14:00  Klip album;Elán
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 jeho rybník
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Tuláčik
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovenské kino
21:00  Biela garda
21:50  Hebká koža
23:40  Polícia
23:55  Profesionál
00:15  Džezová letná noc 
 na Dvojke
01:10  Správy RTVS

04:00  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
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22. 7. 2015

Štvrtok
23. 7. 2015

17:00  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:50  Duel
18:20  5 proti 5 
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Keď Harry stretol Sally
21:50  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
22:35  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
23:15  Prefíkaná banda
00:10  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
00:55  Keď Harry stretol Sally
02:25  Grand hotel
03:40  Križovatky medicíny

07:25  Polícia
07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Lap a Hopko detektívi
08:40  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:15  Tuláčik
09:25  Trpaslíci
09:30  Mozart a jeho skupina
09:55  Slovenské kino
10:50  Odkrývanie minulosti
11:15  Vat
11:55  Živá panoráma
12:30  Biela garda
13:15  Siesta
13:40  Rodinný dom
14:15  Chuťovky z „Tourovky
14:30  Cyklistika - Tour 
 de France
17:30  Stopy dávnej minulosti
18:00  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
18:30  Správy - Hírek
18:45  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  Tuláčik
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Z mesta do mesta
21:00  Siréna od Mississippi
23:00  Nesmrteľní
00:15  Džezová letná noc 
 na Dvojke - BJD 2014
01:15  Správy RTVS

04:00  Kobra 11
05:10  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:45  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa VIII
11:10  2 baby na mizine
11:40  Mike a Molly
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  Odložený prípad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VIII
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
03:15  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc

04:00  Krimi
04:15  Aféry
04:45  Noviny TV JOJ
05:40  Krimi
06:10  Noviny TV JOJ
07:05  Súdna sieň
09:20  Hoď svišťom
10:00  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:25  M.A.S.H
13:00  Vinári
14:35  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:35  Nákupné maniačky
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  Kuriér
21:40  Kosti
22:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:40  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:40  Kravaťáci
01:40  M.A.S.H
02:10  Prvé oddelenie
03:10  Krimi
03:40  Súdna sieň

04:25  Svet v obrazoch
04:45  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
05:50  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
13:45  Tajomstvo 
 mojej kuchyne
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
17:00  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:45  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  Čierna krv
00:25  Nikto nie je dokonalý
01:30  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
02:15  Čierna krv

07:10  Polícia

Piatok
24. 7. 2015

07:25  Profesionál
07:40  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:50  Správy - Hírek
08:00  Živá panoráma
08:30  Lap a Hopko detektívi
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Flipper a Lopaka
09:10  Zázračný ateliér
09:20  Tuláčik
09:25  Trpaslíci
09:30  Mozart a jeho skupina
09:55  Z mesta do mesta
10:25  Z mesta do mesta
10:50  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
11:15  Vat
11:55  Živá panoráma
12:30  Siesta
12:50  Dýchni
13:15  Chuťovky z „Tourovky
13:30  Cyklistika - Tour 
 de France
17:45  Encyklopédia 
 slovenských obcí
18:00  Televíkend
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Tuláčik
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Pralesy Európy
20:45  Posledné metro
22:55  Festivaly 2015
23:10  BJD 2014
23:55  Správy RTVS

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 VIII
11:15  2 baby na mizine
11:40  Mike a Molly
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  Odložený prípad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VIII
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  Dědictví aneb 
 Kurvahošigutntág
23:15  Kód smrti
01:20  Šiesty zmysel
02:20  Bostonské vraždy
03:00  Odložený prípad
03:40  Mike a Molly

04:30  Aféry
05:05  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:15  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:15  Súdna sieň
09:20  Hoď svišťom
10:00  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Kuriér

Sobota
25. 7. 2015
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06:00  NCIS
06:45  Medvedík Yogi
06:50  Scooby Doo, kde si?!
07:10  Tajomstvo múmie
09:20  Mušketieri
10:30  Mušketieri
11:45  Ženích na úteku
13:50  Twilight sága: Úsvit (1/2)
16:05  Zita na krku
16:50  Sekerovci
17:30  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Enderova hra
23:05  Gangstri
01:20  Dědictví aneb 
 Kurvahošigutntág
03:40  Nájomný zabijak

04:30  Prvé oddelenie
04:50  Noviny TV JOJ
05:35  Krimi
06:05  Noviny TV JOJ
06:50  Malý zázrak
08:45  Banda šampiónov
10:50  Najlepšie slovenské 
 torty
12:30  Inkognito
13:55  Bučkovci 2 - Slnko, 
 seno, dedina
15:30  Johnny English
17:30  Rodinné záležitosti
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kameňák 3
23:00  Pomsta mŕtveho muža
01:30  7-dňový pohreb
03:10  Krimi
03:40  Bučkovci 2 - Slnko, 
 seno, dedina

06:05  Správy RTVS
06:50  Góly - body - sekundy
07:10  Počasie
07:15  Levík Raa Raa
07:30  Blanche
07:35  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:50  Veselá farma
07:55  Veselá farma
08:05  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:30  Zázračný ateliér
08:55  60 zabijakov divočiny II
09:25  Čarovné miesta 
 Zeme III
10:20  Slovensko v obrazoch
10:40  Svet v obrazoch
11:05  History
11:15  Zlato v Black Hills
13:15  Agatha Christie: Poirot
15:00  Noc na Karlštejně
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  Vrátime sa
23:15  Na krok od neba
01:00  Agatha Christie: Poirot
02:45  Čarovné miesta 
 Zeme III
03:35  Križovatky medicíny

07:20  Správy v slovenskom 

Nedeľa
26. 7. 2015

 posunkovom jazyku
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:25  Kapura
09:05  Farmárska revue
09:30  Púť k sv. Gorazdovi
11:15  Mat na dvadsať ťahov
12:30  Strieborná Háta
13:45  Amazonský kód
14:40  Slovo
14:45  50. Horehronské dni 
 spevu a tanca v Heľpe 
 - TOTA HEĽPA
16:15  Cyklistika - Tour 
 de France
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Dokumentárny klub
21:30  Filmoviedky
22:55  Noc v archíve
00:00  Amazonský kód
00:55  Správy RTVS
01:40  Slovo

05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
06:50  Scooby Doo, kde si?!
07:15  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
08:05  Tom a Jerry
08:20  Teória veľkého tresku
08:50  Teória veľkého tresku
09:15  Škorpión
10:10  Škorpión
11:05  Lovci pokladov
12:00  Lovci pokladov
13:00  Žandár sa žení
15:00  Líbáš jako ďábel
17:35  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Mechanik zabijak
22:15  Živý terč
00:15  Mechanik zabijak
01:55  Živý terč
03:25  Kód smrti

04:20  Rodinné záležitosti
05:45  Noviny TV JOJ
06:35  Krimi
07:05  Noviny TV JOJ
07:55  Timon a Pumbaa II
09:20  Rodinné záležitosti
10:40  Nová záhrada
11:40  Pobrežná hliadka: 
 Havajská noc
13:40  Titanic
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  Malý kúsok neba
23:00  Planéta opíc
01:15  7-dňový pohreb
02:55  Teória chaosu

04:20  Slovensko v obrazoch
04:45  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:50  Počasie
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  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
12:15  Grand hotel
13:45  History
13:55  Hurá do záhrady
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Tristan a Izolda
22:15  Policajti z centra
23:10  Banditi
23:55  Prefíkaná banda
00:50  Policajti z centra
01:45  Tristan a Izolda
03:40  Grand hotel

07:30  Profesionál
07:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
08:00  Živá panoráma
08:30  Lap a Hopko detektívi
08:40  Bolek a Lolek sa hrajú
08:45  Zázračný ateliér
08:55  Trpaslíci
09:00  Mozart a jeho skupina
09:25  Miestopis cechov 
 a manufaktúr
09:45  Naqoyqatsi
11:15  Vat
11:40  Portréty vedcov: 
 Andrea Putalová
12:00  Živá panoráma
12:30  Siesta
13:00  Chýbajúci článok
13:50  Zlaté,zlaté
14:25  Zborovňa
15:00  Extrémni experti
16:00  Parkúr - Grand prix
17:30  Miesto v dome
18:35  Správy - Hírek
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Flipper a Lopaka
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Tuláčik
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
20:55  Danton
23:05  Colnica
23:35  Džezová letná noc 
 na Dvojke - BJD 2014
00:25  A predsa sa točí
01:05  Správy RTVS

06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:45  Kobra 11
10:50  Dva a pol chlapa VIII
11:15  2 baby na mizine
11:40  Mike a Molly
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  Odložený prípad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VIII
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
21:35  Zohan: Krycie meno 
 kaderník
23:55  Sekerovci
00:35  Zita na krku
01:10  Kobra 11
02:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:40  Psych, s. r. o.
03:30  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc

04:25  Krimi
04:50  Noviny TV JOJ
05:35  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
12:25  M.A.S.H
13:30  Malý kúsok neba
15:50  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:40  Extrémne prípady
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Vinári
22:00  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:00  Hoď svišťom
23:45  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:45  Modrí templári
01:45  M.A.S.H
02:40  Prvé oddelenie
03:40  Súdna sieň

05:05  Správy RTVS
05:55  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  Postav dom, 
 zasaď strom
14:35  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS

16:25  Podvodníci v akcii
16:55  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:25  Slovensko chutí
21:55  Kapitán Cain
22:55  Kapitán Cain
23:50  Prefíkaná banda
00:45  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:30  Kapitán Cain
02:25  Kapitán Cain
03:20  Grand hotel

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Lap a Hopko detektívi
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Bolek a Lolek sa hrajú
08:55  Flipper a Lopaka
09:20  Zázračný ateliér
09:25  Tuláčik
09:30  Trpaslíci
09:35  Mozart a jeho skupina
10:05  Pesničky z Hviezdičky
10:10  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
11:00  Vat
11:25  Portréty vedcov: 
 Andrej Pázman
11:45  Živá panoráma
12:10  Siesta
12:35  Eva,Eva
13:20  Maškarný ples
13:45  Deväť opustených 
 kabeliek
14:15  Zborovňa
14:50  Ambulancia
15:20  Letokruhy
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Koniari sveta
17:30  Miesto v dome
18:30  Encyklopédia 
 slovenských obcí
18:45  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
19:40  Tuláčik
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Cena banánov
20:50  Pod slnkom Satanovym
22:30  Propeler
23:25  Džezová letná noc 
 na Dvojke - BJD 2014

04:15  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:45  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa VIII
11:10  2 baby na mizine
11:40  Mike a Molly
12:05  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:05  Odložený prípad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VIII
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:26  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Mušketieri
21:50  Lovci pokladov
22:50  Škorpión
23:50  Myšlienky vraha
00:45  Kobra 11
01:30  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:10  Psych, s. r. o.
02:50  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
03:30  Mike a Molly
03:50  Kobra 11

04:30  Aféry 2
05:10  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:20  Súdna sieň
09:15  Hoď svišťom
10:00  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší 
 policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:25  M.A.S.H
13:25  Vinári
14:40  Hotelové Áno, šéfe!
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:30  EXTRÉMNE PRÍPADY
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Kuriér
21:40  Kosti
22:40  Taxi
23:40  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:40  Modrí templári
01:30  M.A.S.H
02:30  Prvé oddelenie
03:35  Súdna sieň

Utorok
28. 7. 2015

Pondelok
27. 7. 2015
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Začiatkom tohto roku kež-
marským primátorom Jánom 
Ferenčákom vzišla pekná myš-
lienka spojenia dvoch veľmi 
úspešných mestských mládež-
níckych hokejbalových klubov 
v jeden, ešte silnejší celok, kto-
rý by sa prezentoval ako jed-
notný mládežnícky hokejba-
lový klub v meste, s rovnakými 
podmienkami financovania 
a podpory všetkých mladých 
talentov  z oboch doterajších 
klubov. 

Prostredníctvom nového 
úradujúceho prezidenta Mest-
ského športového klubu v Kež-
marku Ľuboslavom Kovaľským 
bolo vyzvané vedenie oboch 
hokejbalových klubov, OZ 
Kežmarská hokejbalová únia 
Kežmarok v zastúpení Pavlom 
Humeníkom a  Mládežnícky 
hokejbalový klub centra ta-
lentovanej mládeže Worms 
Kežmarok v zastúpení Ladisla-
vom Kalaszom, k spoločným 
rokovaniam, ktoré trvali až do 
konca júna tohto roku. Prvým 
spoločným krokom bolo, že sa 
vedenie oboch hokejbalových 
klubov dohodlo, že v  pozícií 
s  Mestským športovým klu-
bom (MŠK) Kežmarok bude 
OZ Kežmarskú hokejbalovú 
úniu (OZ KhbÚ) zastupovať 
Ladislav Majerčík a OZ Mlá-

dežnícky hokejbalový klub 
CTM Worms (OZ MhbK 
CTM Worms) Michal Tome-
ček, ktorí by pôsobili v MŠK 
Kežmarok ako štatutári jed-
notného hokejbalového klubu 
pri MŠK a  boli by v  úzkom 
spojení s  vedením a  správou 
MŠK Kežmarok. 

Ďalším krokom bola vy-
pracovaná Dohoda mládež-
níckych hokejbalových klu-
bov OZ KhbÚ a  OZ MhbK 
CTM Worms o  vzájomnej 
spolupráci v rámci pôsobenia 
jednotného mestského hokej-
balového klubu, spadajúceho 
pod MŠK Kežmarok, ďalej 
spôsob užívania hokejbalové-
ho ihriska, využívanie dresov 
oboch doterajších klubov až 
do zhotovenia nových, doho-
dy o rozdelení trénerstva jed-
notlivých kategórií, prihlásení 
kategórií do extraligových sú-
ťaží i dohoda, že všetci hráči 
jednotného hokejbalového 
klubu pri MŠK Kežmarok 
budú súčasne i členmi Centra 
talentovanej mládeže Sloven-
skej hokejbalovej únie (CTM 
ShbÚ Worms) a  napokon 
dohoda o spoločnom užívaní 
názvu MŠK Worms Kežma-
rok alebo MŠK KhbÚ Worms 
Kežmarok vo všetkých mlá-
dežníckych súťažiach, v mé-

Hrajte s nami fair play
diách s  odôvodnením, aby 
v názve jednotného mestské-
ho hokejbalového klubu boli 
prvky oboch spájaných klu-
bov. Práve tu by som chcel 
podotknúť, že pri schvaľovaní 
názvu jednotného mestského 
hokejbalového klubu na jed-
nom z posledných spoločných 
zasadnutí prezident MŠK 
Kežmarok Ľuboslav Kovaľský  
povedal, že s  názvom MŠK 
Worms Kežmarok alebo MŠK 
KhbÚ Worms Kežmarok 
problém nemá. Ani manažér 
MŠK Jozef Bréda v  tom pre-
kážku taktiež nevidel a s tým-
to názvom súhlasil i Ladislav 
Majerčík, zastupujúci OZ 
Kežmarskú hokejbalovú úniu 
či i  Michal Tomeček, Milan 
Mekel a Ladislav Kalasz.

Takto vypracovaná dohoda, 
odsúhlasená oboma kežmar-
skými hokejbalovými klubmi 
a čelnými predstaviteľmi MŠK 
Kežmarok bola predložená 
na zasadnutie správnej rady 
MŠK 29. júna, kde pre došlo 
k nevysvetliteľnej skutočnos-
ti. Prítomní členovia správnej 
rady MŠK hlasmi 4:1 nesúhla-
sili s už odsúhlaseným názvom 

spoločného jednotného hokej-
balového klubu. Pre správnu 
radu bol akceptovateľný jediný 
názov jednotného hokejbalo-
vého klubu - MŠK Kežmarok. 
Neuspeli sme ani po našej 
argumentácii, že názov MŠK 
Worms Kežmarok alebo MŠK 
KhbÚ Worms Kežmarok nesie 
v  sebe prvky spojenia oboch 
hokejbalových klubov.

 Zaujímavosťou je, že v navr-
hovanom názve MŠK Worms 
Kežmarok nevidel problém 
kežmarský primátor Ján Fe-
renčák pri prvotných rokova-
niach s vedením MhbK CTM 
Worms Kežmarok na prelome 
roka. Rozhodnutím správnej 
rady MŠK bolo zmarené naše 
spoločné polročné snaženie 
na vytvorenie jednotného ho-
kejbalového klubu, ktoré malo 
byť v prospech všetkých detí  
a mládeže v meste. 

Neskrývame sklamanie z ce-
lého konania. Komu už len 
vadí názov Worms, ktorý by 
pôsobil v  názve jednotného 
kežmarského hokejbalového 
klubu? Aj iné mládežnícke 
hokejbalové kluby v  rám-
ci Slovenska majú tradíciu 

v pomenovaní svojich klubov 
„prívlastkami , ako „Medokýš  
(Martin), „Flames  (Gajary), 
Kometa (Vrútky), „Žirafa  (Ži-
lina), „Ducks  (Košice) a ďal-
šie, ktorý sa nad tým ani ne-
pozastavujú, žeby im to vadilo 
v názve. Je to ich symbolika, na 
čo sú ich mladí hráči patrične 
hrdí. 

Ako Mládežnícky hokejba-
lový klub centra talentovanej 
mládeže Worms Kežmarok už 
jedenásť rokov, od roku 2004, 
vzorne reprezentuje mesto 
s  vrcholovými výsledkami. 
Získal množstvo  ocenení na 
celoslovenskej či medzinárod-
nej úrovni, napr. 10 titulov 
majstrov Slovenska a 36 maj-
strov sveta z radov našich čle-
nov, reprezentantov Slovenska. 

V  sezóne 2014/2015 sme 
získali štyri cenné kovy. Titul 
majstrov extraligy (U16), vice-
majstrov extraligy (U19) a dva 
tituly vicemajstrov Slovenskej 
republiky (U18, U14). Okrem 
toho sme mali v  tomto roku 
šiestich hráčov v reprezentácii 
Slovenska v  kategórii do 14 
rokov.

I  OZ Kežmarská hokejba-

Pre každého, kto si rád 
zabehá i pre tých, čo si radi 
v  behu do vrchu zasúťažia, 
pripravili organizátori popu-
lárneho behu do vrchu v No-
vej Lesnej niekoľko noviniek. 
Po prvýkrát rozdelili preteky 
do dvoch dní. Kým Memori-
ál Jána Stilla (MJS) sa usku-
točnil v  sobotu na tradičnej 
trati Nová Lesná - Hrebienok 
s dĺžkou 9 370 metrov s pre-
výšením 533 m, jeho predo-
hrou bol v  piatok večer tzv. 
Night Run - Novolesnianska 
päťka v žiari reflektorov v uli-
ciach obce. Ďalšou novinkou 
bolo zaradenie sobotňajšieho 
behu MJS 2015 do série Tat-
ry Prestige Tour 2015, kde sa 
beží aj o titul bežeckého kráľa, 
resp. bežeckú kráľovnú Tatier. 
Preteky boli zaradené i do Slo-
venského pohára v  behu do 
vrchu a do Českého bežecké-
ho pohára 2015 - odkaz Emi-
la Zátopka. I tohto roku bola 
súčasťou podujatia disciplína 
Nordic Walking. Neoddeliteľ-
nou súčasťou dňa boli preteky 
detí, našich športových náde-

Memoriál Jána Stilla 2015
ji. Vo všetkých kategóriách 
súťažilo takmer 300 detí, kto-
ré odštartoval štvornásobný 
účastník olympijských hier 
a juniorský majster sveta Jo-
zef Plachý. 

V  piatok o  22. h  odštar-
toval nočný 5-kilometrový 
beh ulicami Novej Lesnej, 
ktorý najlepšie zvládol bežec 
TJ Obal-servis Košice Jaros- 
lav Szabo, keď predpísanú 
trať zvládol za 14:38,32 min. 
Druhé miesto obsadil Jakub 

Šiko z Elite sport team Levice 
a tretie domáci reprezentant 
Štefan Summerling. Najrých-
lejší v cieli J. Szabo povedal: 
„Ideálne počasie na beh, okolo 
20 stupňov a bezvetrie, bežalo 
sa mi veľmi dobre. Pôjdem aj 
na memoriál, ale určite nie na 
víťazstvo, skôr by som pove-
dal, že sa zúčastním. Nie som 
špecialista na vrchy, venujem 
sa dráhovej atletike a  tento 
nočný beh bol výbornou príp- 
ravou pred majstrovstvami 

Slovenska, ktoré sa uskutočnia 
2. augusta v Banskej Bystrici.“ 
Skvelý výkon podal aj na so-
botňajšom 16. ročníku Me-
moriálu Jána Stilla. So stratou 
3 minút a 17 sekúnd dobehol 
do cieľa na Hrebienku na vy-
nikajúcom 5. mieste. Víťazst- 
vo  v ženskej kategórii na No-
volesnianskej päťke si pripí-
sala domáca bežkyňa Zuzana 
Šucová (v strede). „V sobotu 
pôjdem Nordic Valking, tak 
som si mohla dovoliť zabehnúť 
päťku. Dbala som na to, aby 
som sa nezranila,“ dodala pia-
ta žena v priebežnom poradí 
Svetového pohára v  Nordic 
Walkingu Z. Šucová. Dodá-
vame, že sa jej na druhom 
ročníku chôdze s paličkami, 
ktorý bol súčasťou memoriá-
lu, podarilo zvíťaziť.

Víťazom hlavných pretekov 
z Novej Lesnej na Hrebienok, 
ktorých sa zúčastnilo vyše 
250 bežcov, sa stal Jozef Ur-
ban z JM Demolex Bardejov, 
ktorý minulý týždeň zvíťazil 
na 10 km trati Malého štrb-
ského maratónu. Najrýchlej-
šou ženou v cieli na Hrebien-
ku bola Katarína Paulínyová 
z Martina.  (sps)

Počas uplynulého víkendu 
(18. - 19. júla) sa v krásnom 
areáli kaštieľa Strážky konal 
už 17. ročník volejbalového 

Belá mix volej cup 2015
turnaja miešaných druž-
stiev. Tradičného poduja-
tia sa zúčastnilo 21 tímov, 
ktoré tvorili profesionálni 
i  amatérski volejbalisti od 
Bratislavy po Humenné. 
Hoci sa hralo na body a ví-
ťazstvá, hlavne išlo o dobrú 
náladu, stretnutie priateľov 
po roku pri športe, dobrom 
jedle a muzike. „Hráme ne-
pretržite na piatich kurtoch. 
V  sobotu nám dve hodiny 
pršalo, tak sme prestávku vy-
užili na osvieženie v pripra-
venom bazéne. V nedeľu sme 
začali od ôsmej rána zápasmi 
v nadstavbových skupinách. 
Podstatné je, že stále sa hrá, 
aj keď družstvo prehrá zá-
pas, nevypadáva, hrá  ďalej, 
aby si aj amatéri dosýta za-
hrali,“ povedal dlhoročný 

organizátor podujatia Jozef 
„Edo“ Kuna (v strede) zo 
Sp. Belej. Areál kaštieľa si 
upravili sami a aj touto ces-
tou chcú poďakovať vedeniu 
Slovenskej galérie v  Stráž-
kach za to, že im po dva 
dni poskytlo azda najkrajší 
volejbalový areál na Slo-

vensku bezplatne. Družst- 
vá s  názvami ako Škôlkári, 
V  skutku solídne, Kvietky, 
Fuchtle, Friško a  zbešneto, 
Balamuty či Ľavorukí uká-
zali, že vedia odložiť počí-
tače a  vziať do ruky loptu 
a  priniesť pod Tatry dobrú 
náladu.  (sps)

Ideálnou príležitosťou 
pripomenúť si dôležitosť 
hasičských zborov, ich vý-
znamné postavenie a  funk-
ciu v  obciach a  mestách sú 
rôzne výročia. Oslavy 135. 
výročia DHZ Tvarožná sa 
uskutočnili 19. júla za účasti 
predstaviteľov Prezídia DPO 
SR a  ďalších hostí, medzi 
ktorými boli i hasiči z part-
nerského zboru z  talianskej 
obce Terzolas. Súčasťou osláv 
bol uniformovaný sprievod, 
kladenie vencov a pocta zo-
snulým hasičom, slávnost-
né vyznamenanie domácich 
i talianskych hasičov a svätá 
omša v  Chráme sv. Mateja, 
spojená s  požehnaním    no-
vej slávnostnej zástavy. Pre 
DHZ Tvarožná ju vyrobila 
česká firma Alerion. Nechý-
bala ani výstava historických 
hasičských automobilov 
a   histor ickej  hasičskej 
výzbroje, ukážky hasičskej 
techniky, hudobný a  ďalšie 
sprievodné programy.

Hasiči zachraňujú ľudské 
životy, bojujú s ohňom i vo-
dou, pomáhajú pri prírod-
ných katastrofách i  doprav-

ných nehodách. U svojich čle-
nov posilňujú vedomie hod-
nôt, akými sú odvaha a pria-
teľstvo. Svedkami týchto uda-
lostí sú aj hasičské symboly 
– nositelia histórie, príbehov 
a  poslania každého hasič-
ského zboru. „Symboly, ktoré 
z generácie na generáciu odo-
vzdávajú posolstvo hasičských 
tradícií, vyšité do hodvábu, 
saténu alebo zamatu, svojimi 
motívmi poodhaľujú tajuplnú 
minulosť a históriu,“ povedal 
Tomáš Pokorný, majiteľ fir-
my Alerion, ktorá vyrobila 
slávnostnú zástavu pre DHZ 
Tvarožná. „Grafický návrh zá-
stavy vychádza zo slovenských 
hasičských tradícií, akými je 
napríklad bohatá rohová vý-
šivka. Hlavné motívy zástavy 
– postava sv. Floriána a znak 
obce Tvarožná sú umiestnené 
diagonálne na modrom a čer-
venom podklade. Modrá farba 
royal a červená rosso symbo-
lizujú oheň a  vodu. Zástava 
je vyrobená z  prémiového 
zamatu a po obvode ozdobe-
ná zlatými strapcami,“ dodal 
k procesu výroby zástavy T. 
Pokorný.  (mhá)

V Tvarožnej oslávili výročie

lová únia, so vznikom svojej 
mládežníckej zložky v  roku 
2012,  vystupujúca pod súťaž-
ným názvom MŠK Kežmarok, 
dosiahla za trojročné trvanie 
nemalé úspechy i na celoslo-
venskej úrovni. V  poslednej 
sezóne 2014/2015 získala titul 
vicemajstrov extraligy U16, 
dva tituly majstrov Slovenska 
v kategórii U14 a U12 a titul 
vicemajstrov SR U10. I v tomto 
mládežníckom hokejbalovom 
klube pri OZ KHbÚ vyrastajú 
reprezentanti Slovenska s cen-
nými kovmi a titulmi majstrov 
sveta. 

Naše polročné úsilie vy-
tvorenia silného jednotného 
hokejbalového klubu bolo za 
pár minút  zmetené zo stola. 
V  rámci oboch mládežníc-
kych hokejbalových klubov 
ide o 300 členov z radov detí 
a  mládeže, reprezentujúcich 
mesto Kežmarok. Šport má 
ľudí predsa spájať, čo bola aj 
úvodná myšlienka primátora 
mesta. Pokúsme sa preto ešte 
raz zahrať fair play hru v pro-
spech nás všetkých, našich 
detí, mládeže, rodičov, širokej 
verejnosti. Podporme všetky 
hokejbalové talenty, vytvorme 
rovnaké podmienky pre rozvoj 
telesnej zdatnosti všetkých detí 
v meste Kežmarok.  (ksz)
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V Turanoch (okr. Martin) 
sa druhý júlový víkend stretli 
najlepšie dobrovoľné hasič-
ské družstvá, víťazi krajských 
súťaží na majstrovstvách SR 
hasičských družstiev dorastu 
a dospelých, ktoré sa konajú 
každé dva roky. Súťažnými 
disciplínami bola štafeta 8 x 
50 m a požiarny útok s vodou. 
Sobota 11. júla patrila ha-
sičskému dorastu vo veku 
15 - 18 rokov. Zástupca Pre-
šovského kraja, dorastenci 
z  Popradu-Spišskej Soboty 
skončili na výbornom dru-
hom mieste s  výsledným 
časom 97,72 s, keď dosiahli 
najlepší čas v štafete - 69,70 s. 
Útok zvládli za 28,02 s. 
V kategórii dorasteniek zas- 
tupovali Prešovský kraj ha-
sičky z  Jarovníc, ktoré sa 
umiestnili na piatom mieste 
s výsledným časom 122,30 s. 
O deň neskôr sa v Turanoch 
na štart postavili hasičské 
družstvá dospelých. Medzi 
ženami obsadilo druhé miesto 
Spišské Bystré  s  výsledným 
časom 107,52 s, keď zazna-
menalo najlepší čas v štafete 
(79,38 s)  a  druhý najlepší 

čas v  útoku (28,14 s). Ešte 
výraznejší úspech dosiahlo 
družstvo mužov zo Spišského 
Štvrtka, ktoré sa stalo majst- 
rom SR Dobrovoľných ha-
sičských zborov (DHZ) v ka-
tegórii mužov s časom 91,07 
s (útok 21 s, štafeta 70,07 s). 
Po dvoch rokoch vymenili na 
tróne mužov z  Gerlachova, 
ktorí sa stali slovenskými 
šampiónmi v  roku 2013.  
Našim zástupcom patrí vďa-
ka za vzornú reprezentáciu. 
Kvalitné výkony na republi-
kových majstrovstvách DHZ 
sú výsledkami systematickej 
práce a predchádzali im hodi-
ny tvrdého tréningu. Skvelým 
výsledkom predchádzali pra-
videlné previerky priprave-
nosti - hasičské súťaže, ktoré 
sa konajú každoročne každý 
víkend od mája do septembra. 
Dobrovoľní hasiči i  hasičky 
úspešne kráčajú v  šľapajach 
svojich profesionálnych kole-
gov z Okresného riaditeľstva 
Hasičského a  záchranného 
zboru v Poprade, ktorí patria 
už viac rokov medzi špičku 
Slovenska v hasičskom špor-
te.  O. Klimo

Obrovský úspech 
podtatranských hasičov

Futbalisti nováčika MFK 
Skalica zvíťazili v otvára-
com zápase Fortuna ligy, keď 
v sobotu v 1. kole triumfovali 
nad MFK Ružomberok 3:1 
na trávniku NTC v Poprade. 

M F K  R u ž o m b e r o k 
- MFK Skalica 1:3 (1:2), góly: 
22. Jakubko - 41. (11 m) Gaš-
parík, 45. Lietava, 83. (11 m)  
Mazan. ŽK: Zošák, Rosa, 
Maslo, Macík, Jakubko - Švr-
ček, Kurák, Konečný, Majer-
ník. ČK: 77. Maslo. Rozhodo-
val Kráľovič, 1 415 divákov.

Ružomberok:  Macík 
– Bosorád, Maslo, Kružliak, 
Rosa (58. Lupták) –  Nagy 
–  Zošák, Vavrík, Ďubek, 
Cheptine (58. Masaryk) – Ja-
kubko (85. Lovás).

Skalica: Hajdúch – Švrček, 
Pavol Majerník, Konečný, 
Ciprys – Bariš – Kurák (89. 
Vravlec), Čermák, Gašparík 
(68. Neoveský), Mazan – Lie-
tava (76. Ulrich).

Kvôli rekonštrukcii hracej 
plochy s  inštaláciou vyhrie-
vaného trávnika odohrali 
Liptáci domáce stretnutie 1. 
kola na ihrisku Národného 
tréningového centra v  Po-
prade. V  20. minúte sa po 
rýchlej akcii Záhorákov oci-
tol v  gólovej pozícii Gašpa-
rík, no koncovka zo siedmich 
metrov mu absolútne nesadla 
a bola z toho iba ľahučká lop-

ta do Macíkových rúk. Bol to 
len druhý pokus medzi žrde, 
keď autorom úvodného „pro-
pagačného“ bol vo 8. min. tiež 
Gašparík. V  22. Zošák vy-
myslel skvelú kolmicu na Ďu-
beka, ktorý v prvej chvíli za-
váhal, ale napokon perfektne 
našiel pred bránou Jakubka, 
ktorý potvrdil, že v  takých-
to situáciách je doma (1:0). 
V  40. minúte ružomberský 
gólman Macík v  rohu vlast-
ného veľkého vápna hlúpo 
poslal na zem prenikajúceho 
Kuráka a Gašparík z nariade-
nej penalty vyrovnal na 1:1. 
V závere nadstaveného času 
Lietava utešenou delov-
kou z takmer 30 m, ktorá 
od brvna rozvlnila sieť, 
dostal Skalicu do vedenia.

Ružomberčania  do 
druhého polčasu vstú-
pili aktívne, tlačili sa na 
súperovu polovicu, ale 
k zakončeniu sa nedostá-
vali. V 58. minúte tréner 
„ruže“ Ivan Galád poslal 
na ihrisko druhého hroto-
vého útočníka Masaryka. 
V 62. min. mohol vyrov-
nať, lenže Hajdúch bra-
vúrne kryl jeho hlavičku. 
V 77. prišiel ďalší šok pre 
Galádovu družinu, keď po 
druhej žltej karte opus-
til ihrisko kapitán Maslo. 
Vzápätí veľa nechýbalo, 

Popradské NTC domovským stánkom Ružomberku
aby v  sieti skončila Koneč-
ného hlavička. V 82. minúte 
po chybe Kružliaka veľmi ne-
istý gólman Liptákov Macík 
vyrobil ďalší zbytočný faul 
v šestnástke a Mazan z poku-
tového kopu spečatil prekva-
pujúce víťazstvo nováčika.

Ivan Galád, tréner Ru-
žomberka: „Výsledok nás 
určite prekvapil. Nečakali 
sme, že by sa nám tento zápas 
nevydaril. Najväčší rozdiel bol 
na brankárskom poste. Verím, 
že v budúcnosti bude Ružom-
berok vyhrávať.“      

Aleš Křeček, tréner Ska-
lice: „Som šťastný, že sme zá-

pas takto zvládli. Chceli sme 
do stretnutia vstúpiť aktívne, 
nechceli sme čakať, čo bude 
hrať súper. Mali sme rešpekt 
zo súpera, veď má skúsených 
hráčov. Bol to prvý zápas, 
v  ňom nikto nevie, čo môže 
očakávať od vlastného tímu. 
Pri mužstve som krátko, len 
tri týždne. Boli sme aktívni, 
prehrávali sme, keď platilo 
nedáš - dostaneš. Ivan Lietava 
krásnym gólom otočil stav na 
2:1. Druhý polčas nás súper 
pritlačil a mal veľa štandard-
ných situácií, ale zvládli sme 
to. Celý tím si zaslúži pochva-
lu.“  (sps)

Na snímke oslava gólu MFK Ružomberok.

Mesto Kežmarok a  Cyk-
listický klub MŠK Kežmarok 
usporiadali v nedeľu 19. júla 2. 
ročník  pretekov o Pohár pri-
mátora mesta Kežmarok. Tra-
díciu začali v minulom roku 
za primátora Igora Šajtlavu, 
ktorý sa sám posadil na sedlo 
bicykla a  spolu s  ostatnými 
pretekármi odštartoval prvý 
ročník amatérskych cyklistic-
kých pretekov. 

105-členný peletón druhé-

ho pokračovania podujatia 
odštartoval z  Hradného ná-
mestia smerom do Spišskej 
Belej, kde pokračoval cez 
obce Slovenská Ves, Spišské 
Hanušovce, Osturňa, Ždiar 
a znovu cez Sp. Belú do cieľa 
pri Kežmarskom hrade. Cie-
ľovú pásku ako prvý s ruka-
mi nad hlavou preťal poľský 
cyklista Maciej Habrat, ktorý 
náročnú 80-kilometrovú trať 
s  troma ťažkými stúpaniami 

zvládol za 2:14,31 h. Druhé 
miesto obsadil so stratou  
jednej sekundy ďalší cyklista 
spoza severnej hranice Tatier 
Tomasz Dudziak. Na skvelom 
treťom mieste finišoval Štefan 
Krasňan z Popradu, ktorý na 
víťaza stratil iba 1, 7  s. Svoj 
výkon v pretekoch zhodnotil 
sympatický Popradčan takto: 
„S umiestnením som veľmi 
spokojný. Cieľom bolo „pre-
žiť“ kopce a  pokúsiť sa držať 

Tím jediného slovenské-
ho účastníka Kontinentálnej 
hokejovej ligy (KHL) Slovan 
Bratislava sa možno posilní 
o svojho bývalého hráča. 

Ako informoval oficiálny 
klubový web, útočník Dávid 
Skokan absolvuje v HC Slo-
van mesačnú skúšku.  Sko-
kan, ktorý môže hrať na 

pozícii centra alebo kríd-
la, s  mužstvom odcestoval 
v  pondelok popoludní na 
týždňové sústredenie do slo-
vinského Mariboru. Odcho-
vanec popradského hokeja 
už v Slovane pôsobil, v drese 
s  orlom na hrudi nastúpil 
na 172 zápasov. V Bratislave 
hral od sezóny 2009/10 až do 

záverečného extraligového 
ročníka klubu 2011/2012. 

Uplynulé tri sezóny strá-
vil v najvyššej českej súťaži, 
kde obliekal dresy pražskej 
Slavie i  HK Hradec Kra-
lové. V  minulom ročníku 
odohral za Hradec 31 zápa-
sov s bilanciou 3 góly a 10 
asistencií. 

Hokejista, draftovaný New 
Yorkom Rangers, je členom 
širšieho výberu slovenskej 
reprezentácie. Celkovo si 
v  seniorskom mužstve pri-
písal 27 štartov, vrátane sve-
tového šampionátu v  roku 
2014. Trikrát sa zúčastnil 
majstrovstiev sveta dvadsať-
ročných.  (red)

Slovan skúša odchovanca Popradu Dávida Skokana

V Kežmarku o Pohár primátora
stále vpredu. Na všetkých 
stúpaniach sa štartové pole 
roztrhalo a do Kežmarku sme 
prišli asi 12-členná skupinka. 
Škoda, že sme si neustráži-
li víťaza. Nastúpil a nikto po 
ňom nešiel, pretože mal okolo 
seba veľa Poliakov. Začal som 
špurtovať tesne pred cieľom, 
čo mi vynieslo na moju radosť 
3. miesto.“ Najrýchlejším cyk-
listom z  usporiadateľského 
CK MŠK Kežmarok sa stal 
iba 16-ročný Denis Vojtičko, 
syn ďalšieho aktívneho špor-
tovca kežmarskej cyklistiky 
Zdena Vojtička, ktorý minulý 
týždeň vyhral 24-hodinové 
preteky na Hungaroringu. 
Denis skončil základnú školu 
a v septembri začne študovať 
strednú vo Svite. „Na trati 
bolo veľmi horúco. Na kopci na 
Magure sa to roztrhlo, ale na 
Hanušovskom kopci sme sa na 
prvú skupinku dotiahli. Na to, 
aby som prišiel do cieľa v prvej 
skupine, mi chýbali štyri metre 
na stúpaní pri Osturni. Tam sa 
to roztrhlo a v zjazde, kde majú 
väčšiu šancu ťažší pretekári, sa 

ťažko doťahuje. Snažil som sa 
plniť pokyny trénera, byť v pr-
vom balíku čo najdlhšie,“ kon-
štatoval mladý cyklista, ktorý 
to natrel aj oveľa skúsenejším 
borcom, vlastného otca nevy-
nímajúc. „Otca som registroval 
ešte pred Magurou, ale hore 
Magurou som ho predbehol. 
Teším sa, ako mu to doma 
„zrátam,“ dodal s  úsmevom 
D. Vojtičko. V štartovom poli 
sme našli aj ženu. Bola ňou 
poľská cyklistka Agnieszka 
Rola, ktorá to nevzdala a priš-
la do cieľa náročnej trate.    

Po štarte hlavnej súťaže 
sa k  slovu dostali aj menší 

cyklisti. Deti od troch rokov 
súťažili v historickom centre 
v  niekoľkých vekových ka-
tegóriách. Organizátorom sa 
podarilo zaradiť detskú súťaž 
do projektu Detská tour Petra 
Sagana.   

Víťazi jednotlivých kategó-
rii: muži do 18 rokov – Marek 
Bugár, Trenčín, muži do 22 r. 
– Rafal Sadowy (PR), muži do 
29 r. – Rafal Joník (PR), muži 
do 39 r. – Maciej Habrat, muži 
do 49 r. – Robert Bobka (PR), 
muži do 59 r. Peter Bodnovič 
(Cyklospiš), muži nad 60 r. 
– Emil Prcin, ŠK Kriváň Va-
žec.  (sps)

V hornom rade DHZ Spišský Štvrtok, dole DHZ Spišské Bystré.

Maciej Habrat  Štefan Krasňan


