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Z Popradu až 
do Moskvy?

Lesk a bieda
EXPO 2015 v Miláne

Farmárske 
a Levočské trhy

Na Rallye Tatry
premiérovo
nórska posádka
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Tatianou Dragošekovou,
kežmarskou volejbalistkou

Hasičky zo Šuňavy
medzi najlepšími

Posledné zbohom záchranárom

Smrť zasiahne vždy bolestne a o to 
je to ťažšie a smutnejšie, keď o ži-
vot príde blízky človek nečakane, 
tragicky, bez rozlúčky, bez varova-
nia. So štyrmi záchranármi sa vo 
štvrtok minulého týždňa rozlúčili 

stovky ľudí. S bolesťou v srdci a sl-
zami v očiach im vzdali hold a pos- 
ledné zbohom v Konkatedrále Se-
dembolestnej Panny Márie. 

Na poslednej ceste sa s  nimi 
prišli rozlúčiť rodinní príslušní-

ci, predstavitelia štátu, priatelia, 
kolegovia zo slovenských, ale aj 
z  poľskej horskej služby, kama-
ráti i  ľudia, ktorí zdieľali smútok 
s rodinami.

Pokračovanie na 2. strane

Už koncom sezóny Tatiana 
Dragošeková, kežmarská volejbalist- 
ka avizovala, aby budúcu sezónu 
s ňou v tíme nerátali, pretože končí 
s  volejbalovou hráčskou kariérou. 
Letná príprava  pre kežmarské vo-
lejbalistky začala 27. júla bez Tatia-
ny. Zatiaľ len preto, že je na dovo-
lenke. .„Zatiaľ nemám ešte žiadne 
vyjadrenie ani od prezidenta klubu 
a tak sa moje stretnutie s ním posúva 
na iný termín. Šport mi nebude chý-
bať, pretože ho mám dosť každý deň. 
Venujem sa svojmu synovi Šimonko-
vi a naplno si to užívam. Verím, že 
sa mi podarí dostať k práci s deťmi, 
určite by som ich chcela športovo 
podchytiť, viesť ich nie priamo vo-
lejbalovo, ale všestranným smerom. 
Pretože si uvedomujem, aký je po-
hyb v živote dieťaťa dôležitý a ako 
je dnes podceňovaný a zaznávaný,“ 
povedala  Tatiana, jedna s najviac 
bodujúcich hráčok slovenskej ext- 

raligy za poslené tri 
roky.  Tréningy, desať 
rokov trikrát do týžd-
ňa, zanechali stopu na 
jej zdraví a cíti, že pot- 
rebuje zvoľniť tempo. 

Pre reprezentačný 
výber chýbala Tani  dos- 
tatočná výška, čo ale 
kompenzovala sme-
čom, ktorý je pre ňu 
typický. Vzhľadom na 
svoju výšku dosiahla 
výskok rovnaký ako dvojmetrová 
hráčka a jej mužský štýl hry bodoval 
vo všetkých zápasoch. Po päťročnej 
materskej dovolenke sa už nechce 
vrátiť na palubovku.  

Športu sa venuje od malička 
a až do svojich 10 rokov nevedela, 
že bude najlepšia volejbalistka re-
giónu. Prešla rôznymi športovými 
disciplínami a až neskôr sa vyprofi-
lovala a zabodovala vo volejbale. 

 S volejbalom začala 
v 1992 roku v kežmar-
skej prípravke. Pos- 
tupovala cez žiačky, 
juniorky, kadetky a po 
ukončení strednej ško-
ly sa dostala do širšie-
ho výberu Žiliny, kde 
sa aj uchytila. V  tom 
čase začala študovať na 
stavebnej fakulte, ale 
cítila, že tento odbor 
nie je to pravé orecho-

vé. Po roku prestúpila na Univerzi-
tu Mateja Bela do Banskej Bystrice, 
kde začala na pedagogickej fakulte 
študovať telesnú výchovu a  etiku. 
Po šesťročnom volejbalovom pôso-
bení v Žiline sa dostala na hosťo-
vanie do Doprastavu v  Bratislave. 
V roku 2006 ukončila vysokoškolské 
štúdium a pracovné príležitosti ju 
zaviedli do Košíc, za ktoré hrala tri 
roky. Vďaka všestrannej príprave 

prišli aj zdravotné problémy neskôr, 
ako u iných hráčok, pretože karié-
ra volejbalistiek je veľmi krátka. Vo 
vrcholovom športe problémy najmä 
s ramenami a kolenami prídu veľmi 
skoro. Neustále zaťažovanie kĺbov 
spôsobuje ich rýchlejšie opotrebova-
nie.  Ako sama hovorí nikdy nehrala 
volejbal pre finančnú odmenu. Vždy 
ju to bavilo a  jej hráčske a  tímové 
cítenie bolo na prvom mieste. Hra-
la vždy naplno a svoju tímovú prácu 
odvádzala na 150 percent. Mrzí ju, 
že niektoré podstatne mladšie hráč-
ky nevkladajú do hry to, čo sa od 
nich očakáva a na čo majú. 

Na otázku, čo jej volejbal vzal a čo 
dal, odpovedala: „Prišla som o partie 
a aktivity mladých ľudí, ktoré patria 
k dospievaniu a študentskému, bez-
starostnému životu. Večerné zábavy, 
kiná a  všetko čo k  tomu patrí išlo 
mimo mňa. 

Pokračovanie na 8. strane

Folklórne slávnosti 
pod Kráľovou hoľou
Liptovská Teplička začiatkom au-

gusta každoročne víta milovníkov 
folklóru. Slovenské i  zahraničné 
súbory, ale i divákov, ktorí si prídu 
radi vypočuť prekrásne piesne, po-
zrieť pestré kroje a vidieť obdivu-
hodné tanečné vystúpenia. A ne-
bude tomu inak ani tentoraz, keď sa 
pod Kráľovou hoľou okrem tradič-
ných vystúpení folklórnych skupín 
Liptova, Spiša a Horehronia preds- 
tavia i zahraničné súbory z Českej 
republiky, Maďarska a Poľska.

Tento rok si Folklórne slávnosti 
pod Kráľovou hoľou 1. a 2. augus-
ta pripomenú 20-ročné jubileum. 
Pri tejto príležitosti je na nedeľu  
o 14.30 h pripravený krst knihy 
Františka Bardyho Spod Kráľovej 
hole - Povesti a historky z Liptov-
skej Tepličky.

Sobotňajší program začne o 10. h  
v stodolišti. O 13. h živou pozván-
kou ulicami  obce budú folkloris-
ti pozývať na slávnosti,  otvoria 
sprievodné podujatia a výstavy 20 
rokov Folklórnych slávnosti pod 
Kráľovou hoľou, Kasty a  truhlice, 
Naše talenty, K  posväteniu, Sto-
dola Mikroregiónu Pramene Hor-
nádu a  Čierneho Váhu, rezbári, 
stodola SAŽP a  ď. Na otváracom 
ceremoniáli v  amfiteátri od 15. h 
vystúpia FSk Batizovčan a  Ostur-
ňanka. V nasledujúcom programe 
zahraničných súborov sa predsta-
via Čtyrlístek z  Noveho Strašeci 
v  ČR, Malé Harnasie a  Harnasie 
z poľského Suchécho a Rainbow zo 
Szatmárcseku v Maďarsku. O 17. h 
bude pódium amfiteátra vyhradené 
programu k 20. výročiu slávností. 
O hodinu neskôr dostane priestor 
FS Podpoľanec z Detvy, o 19. h Ľu-
dová hudba Kollárovci a vo večer-
nom programe o 20. h vystúpi na 
jubilejných slávnostiach FS Magura 
z Kežmarku. 

V nedeľu sa už tradične uskutoční 
o 9.30 h sv. omša a o 13. h alegoric-
ký sprievod obcou. Program druhé-
ho dňa slávností otvoria o  14. h 
a o 14.30 h bude nasledovať už spo-
mínaným krstom Knihy Spod Krá-
ľovej hole a výstúpia opäť zahranič-
né súbory z ČR, Poľska a Maďarska 
a od 17. h sa obecenstvu predstaví 
FS Vranovčan z Vranova n/Topľou. 
Lahôdkou večera bude program 
Z tej doliny na tú, s ktorým vystúpia 
Zlaté husle a sólisti Lúčnice. Po nich 
budú organizátori už iba žrebovať 
tombolu a uskutoční sa záverečný 
ceremoniál.

Vstupné na folklórne slávnosti 
pre deti do 15 rokov a  dôchod-
covia nad 70 rokov zdarma, od 15 
– 18 rokov (potrebné je preukázať 
sa dokladom totožnosti) a ZŤP (s 
platným preukazom) 2  €, dospelí 
4 €, permanentka na 2 dni 7 €, pred-
predaj 3,50, resp. 6 €.  (pkr)

Hovoríme
s Ing. J. Mervartom
z Chemosvit, a. s. 
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V  Moskve sa 14. júla usku- 
točnilo pracovné stretnutie zástup-
kyne SACR a  leteckej spoločnosti 
airBaltic s  predstaviteľmi ruských 
turoperátorov. Cieľom  bolo infor-
movať ich o možnostiach pravidel-
nej leteckej dopravy z Moskvy do 
Popradu linkami airBaltic.  Str. 3

Na Námestí  Majstra Pav-
la pri historickej radnici v Le-
voči mesto organizuje Farmár-
ske a  Levočské remeselné trhy. 
Farmárske trhy začali 15. jú- 
la a pokračujú každú druhú stredu 
až do 23. septembra od 10. do 16. h. 
Levočské remeselné trhy sú otvore-
né od 10. do 17. h.  Str. 4

V jednotlivých pavilónoch sa náv-
števníkom ponúkajú odpovede 
v  zmysle leitmotívu „nasýtiť pla-
nétu – energia pre život“.  EXPO, 
alebo svetová výstava, je veľká 
medzinárodná výstava priemyslu 
a kultúry jednotlivých krajín, ktorá 
sa koná v rôznych mestách od po-
lovice 19. storočia.  Str. 7

Hasičky z DHZ a ZŠ Šuňava v tvr-
dej konkurencii najlepších  mladých 
hasičov Európy v poľskom Opole sa 
umiestnili na treťom mieste. 

Str. 11
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Dokončenie z 1. strany
V piatok 17. júla ochromila 

celé Slovensko správa o páde 
vrtuľníka so záchranármi 
v  Slovenskom raji. Bol to 
obyčajný pracovný deň, ako 
každý iný. Dispečing Vrtuľní-
kovej záchrannej zdravotnej 
služby ATE prijal hlásenie 
o páde desaťročného chlapca 
do rokliny. Záchranársky vr-
tuľník vyštartoval a žiaľ... už 
nedoletel. V ten deň sa z prá-
ce už nikdy nevrátili 44-roč-
ný pilot Ľubomír Majerčák, 
34-ročný záchranár Martin 
Svitana, 45-ročný lekár Marek 
Rigda a 37-ročný horský zá-
chranár Dušan Leskovjanský. 

„Veľmi ťažko sa hľadajú 
slová, pretože toto boli ľu-
dia, ktorí svoj život zasvätili 
záchrane iných životov. Celý 
Poprad by mohol byť zaplnený 
ľuďmi, ktorí im vďačia za 
záchranu a životy, my im už 
nevieme nijako pomôcť.  Na-
priek tomu, že všetci dorazili 
na miesto a  snažili sa o  ich 
záchranu. Všetkým nám je to 
ľúto a ostáva nám iba veriť, že 
ostanú v  spomienkach našej 
veľkej rodiny. Toto sú ľudia, 
ktorí svojím spôsobom života 
a láskou k ostatným, tým, ako 
pomáhali, sú nenahraditeľní,“ 
povedal Robert Kaliňák, mi-
nister vnútra SR (vľavo). 

Na tragickú chvíľu spo-
mína riaditeľ Horskej zá-
chrannej služby (HZS) Jozef 
Janiga. „Volali mi priamo 

 SPRAVODAJSTVO
Štátna políciaPozor, nič

sa nemaže Nález munície. V katastri 
obce Ihľany bola nájdená mi-
nulý pondelok nevybuchnutá 
munícia. Nález bol ohláse-
ný na linku 158 a policajná 
hliadka OO PZ Spišská Belá 
miesto zaistila a privolala py-
rotechnika. Policajný pyro-
technik muníciu identifikoval 
ako delostrelecký protipancie-
rový granát 85 mm a prevzal 
ho k zneškodneniu.

Päť vodičov pod vplyvom 
alkoholu. Aj v nedeľu policajti 
KR PZ v Prešove dohliada-
li na bezpečnosť na cestách 
v kraji. Okrem iných porušení 
zákona zistili u piatich vodičov 
aj prítomnosť alkoholu v krvi. 
Policajti z Kežmarku zazna-
menali prítomnosť alkoholu 
v dychu u 43-ročného Fran-
tiška z Ľubice, ktorého zasta-
vili vo večerných hodinách. Pri 
policajnej kontrole dosiahla 
u neho dychová skúška výs- 
ledok 0,80 mg/l. Vodičovi bola 
ďalšia jazda zakázaná a bol 
umiestnený do cely policaj-
ného zaistenia. Alkoholické 
nápoje pred jazdou požili aj  
22-ročný František z Humen-
ného, 18-ročný Patrik z obce 
Kolonica, 37 ročný Martin z N. 
Sitnice a 38-ročný Branislav 
zo Sabinova. Všetci boli ob-
vinení z prečinu ohrozenia 
pod vplyvom návykovej látky.

Vypýtali si cigaretu a zaú-
točili. Spišskonovoveskí poli-
cajti vypátrali a zo zločinu lú-
peže obvinili dvoch tínedžerov 
z Krompách. 14 15-roční mlá-
denci na poľnej ceste medzi 
Ul. stará cesta a SNP v Krom-
pachoch spolu  s maloletým, 
11-ročným komplicom lúpež-
ne prepadli 25-ročného muža. 
Zastavili ho a vypýtali si ciga-
rety. Odpovedal im, že nemá 
a pokračoval v chôdzi. Keď ho 
dobehol najmladší z trojice, 
zozadu ho podkopol a udrel 
do hlavy. Potom dobehli oba-
ja obvinení a muža násilím 
držali na zemi, odcudzili mu 
baseballovú čiapku, retiazku 
a prstene z chirurgickej ocele 
a ušli. Spôsobili mu škodu 70 
€ a zranenia s dobou liečenia 
do 7 dní. Najmladší z pácha-
teľov nie je vzhľadom na svoj 
vek trestne zodpovedný.

Je smutné, alebo úsmevné 
(?) pozorovať, ako zákony, 
ktoré neprijímajú ani občania, 
ani policajti a ani sudcovia, 
dobehli našich politikov a ich 
politických nominantov. To, 
ako Harabinov senát Najvyš-
šieho súdu oslobodzuje trest-
ne stíhaných policajtov jedné-
ho za druhým, v plnej nahote 
ukázal na biedu našich záko-
nodarcov a zákonov,  za ktoré 
páni poslanci hlasovali a pod 
ktoré sa podpísali prezident, 
predseda NR SR a predseda 
vlády.  

Pomaly, ale isto sa im vra-
cia anarchia, ktorú do zákono-
darstva Slovenska postupne 
zavádzali a teraz si s ňou ne-
vedia dať rady rovnako, ako 
s Harabinom. V jeho prípade 
by bolo najlepšie, keby ho 
niečo „zožralo“ a prestal im 
kaziť dobre zabehnutú ma-
šinériu. Aj keď sa z neho už 
roky usilujú urobiť hlupáka, 
zatiaľ väčšinu súdnych spo-
rov vyhráva a teda tým hlupá-
kom asi celkom nebude. 

Je úsmevné počúvať vyjad-

renia ministerstva vnútra, že 
naše súdy by si mali uvedo-
miť, či chcú korupciu trestať, 
alebo ochraňovať tých, ktorí 
ju páchajú. Nech boh zava-
ruje, lebo hneď prví na rane 
budete musieť byť vy - tak ani 
len nežartujte!

Páni politickí nominan-
ti, veď na to netreba vysokú 
školu, dokonca ani ovládať 
právo, aby každý na Sloven-
sku vedel, že v prvom rade 
by si to mali uvedomiť ví-
ťazné politické strany a ich 
poslanci, ktorí prijmu taký 
nepodarený zákon, na kto-
rý pri troch právnikoch exis-
tuje minimálne päť právnych 
názorov! Tu je ten pes zako-
paný a vy ste robili a dodnes 
robíte všetko preto, aby to tak 
bolo a aby sa každý spor dal 
vždy zmanipulovať tak, ako 
to vyhovuje mocným. Až do-
teraz totiž všetky zákony na 
Slovensku chránia najväčších 
vagabundov a korupčníkov, 
akí sa kedy v našej krajine 
vyskytli. Spomeňme si na 
pôžičky bánk rôznym bielym 

koňom, o ktorých všetci ve-
deli, že sa nikdy nezaplatia 
a predsa ich poskytovali. Tzv. 
zodpovedných nikto nikdy 
ani len neobvinil. Spomeňme 
si na privatizáciu, na Gorilu, 
platinové sitká, nástenkové 
tendre, nebankovky, verejné 
obstarávania, eurofondy. Pri 
všetkých týchto „zákonných“ 
aktivitách (veď ako ináč?) sa 
kradlo a korumpovalo v mi-
liardách a nikdy nikto nebol 
usvedčený! Zodpovední za 
túto anarchiu sú na Sloven-
sku, rovnako ako napríklad 
aj v Grécku a všade inde len 
obyčajní občania, nie tí, kto-
rí to spôsobili. Ale za všetky 
pešľapy svoje a svojich päto-
lízačov naši politici vždy vy-
stavia účet občanom – za dlhy 
bánk, za finančnú krízu, za 
rozkradnutie štátu, za obrov-
skú korupciu, za neplatenie 
daní najbohatšími, za obrov-
ské zadlžovanie nás i ďalších 
generácií. 

A že korupcia ide ruka 
v ruke s politickými nomi-
náciami azda netreba ani 

hovoriť. Veď čo sa tu navyst- 
rájalo napríklad len okolo vy-
menovania generálneho pro-
kurátora, ako sa každé štyri 
roky vymenia celé garnitúry 
politických nominantov, ako 
sa odvolávajú a menujú ďal-
ší a ďalší najvyšší predstavi-
telia policajného zboru až po 
okresné úrovne, ako sa vyme-
novávajú či nevymenovávajú 
(?) sudcovia... Je predsa ab-
surdné, aby naše súdy odsú-
dili šéfa daňového úradu za 
prijímanie úplatku a toho, kto 
úplatok dával a teda ho ko-
rumpoval, kľudne oslobodia. 
A tu nešlo o 50 eur, ako v prí-
pade policajta...  A to sa kto-
si opováži hovoriť o trestaní 
korupcie? To podľa akého zá-
kona súdili daňováka a podľa 
akého zákona Salmanovcov? 

Aj keď mi je Harabin úpl-
ne ukradnutý, v jednom mu 
treba dať za pravdu. Inšpek-
cia v súčasnej podobe je sku-
točne závislá od politických 
nominácií rovnako, ako celý 
policajný zbor a nakoniec ako 
celé Slovensko. Bez kamará-

tov vo vládnucej strane nie ste 
ani človekom a nárok nemáte 
na nič. Keď sa na „kľučky“ 
paragrafov pozrieme zdra-
vým sedliackym rozumom, 
odpočúvať zamestnancov, 
bez ich vedomia, si nemôže 
dovoliť žiadny zamestnáva-
teľ na Slovensku. A prečo 
si môže inšpekcia, ktorú za-
mestnáva ministerstvo vnútra, 
dovoliť odpočúvať svojich 
kolegov, ktorých tiež zamest-
náva minister vnútra, najvyšší 
šéf oboch zložiek? Takže je 
normálne, aby jeden kolega 
odpočúval druhého, potom 
bonzoval a minister podľa 
sympatii a ľubovôle rozhod-
ne, či jedného budú trestne 
stíhať a iného nie?

Harabin mal pravdu ešte 
v jednom. Keď európsky 
súd v podobnej kauze už raz 
rozhodol, jeho rozhodnutia 
musia rešpektovať aj naše 
súdy. EÚ má totiž svoje práv-
ne predpisy, ktoré sú záväz-
né pre všetky členské štáty 
a právo EÚ je tak nadradené 
aj slovenským zákonom! Ale 

Anarchia sa začína politickým nominantom vracať, účet 

Posledné zbohom záchranárom

z operačného strediska HZS, 
že bol ohlásený pád vrtuľníka. 
Tá prvá informácia je vždy 
taká zmätočná... Pri takýchto 
veľkých udalostiach som mal 
ešte snahu zavolať náčelníko-
vi HZS v Slovenskom raji, ale 
už mi nezdvihol. Už nemohol. 
Následne sa mi správa z iných 
zdrojov potvrdila. Vyrazili 
sme aj s  chlapcami zo Smo-
kovca priamo na miesto ne-
šťastia. Vedeli sme, že ak je to 
pravda, budú tam štyria zách- 
ranári. Dúfali sme, že budú 
zranení,“ so smútkom spomí-
na Jozef Janiga (vpravo). 

Je to veľká strata aj pre 
mesto Poprad, dvoch zo zách- 
ranárov poznal primátor 
mesta Jozef Švagerko osobne. 
„Je to spoločenská strata pre 
nás všetkých, pretože zachra-
ňovali životy obyvateľov pre-
dovšetkým z  nášho regiónu. 
A aj touto cestou všetkým ro-
dinám chcem vyjadriť úprim-
nú sústrasť. Nech odpočívajú 
v pokoji,“ kon-
doloval Jozef 
Švagerko, pri-
mátor mesta. 

Dojímavý 
a  hrdlo zvie-
rajúci bol mo-
ment, keď telá 
svojich kole-
gov vynášali 
záchranári na 
vlastných ple-
ciach za pot- 
lesku všetkých 

prítomných do pristavených 
pohrebných áut, ktoré ich 
odviezli na jednotlivé pohre-
by. Na znak úcty pri posled-
nej rozlúčke ich na poslednej 
ceste vyprevádzal aj vrtuľník, 
krúžiaci nad ich truhlami 
a hold im vzdali ešte napo-
sledy sirény záchranárskych 
vozidiel. Silné momenty pri 
spomienke na nich ostanú 
v  srdciach ich kolegov ešte 

veľmi dlho a pri každej príle-
žitosti si na nich budú spomí-
nať. Najväčšia bolesť ale čaká  
ich rodiny a detí, ktoré ostali 
po svojich otcoch nečakane 
sirotami. 

 Česť ich pamiatke!

Všetko, čo sa deje, musí 
byť známe. Súkromie je krá-
dež. Tajomstvá sú lži. Zdieľať, 
znamená starať sa... Po pre-
čítaní knihy Kruh amerického 
aktivistu a vydavateľa Davea 
Eggersa mi tieto slová rezo-
nujú v hlave. Kruh je spoloč-
nosť, ktorá postupne, nielen 
svojim zamestnancom, ujedá 
zo súkromia. Emaily, kontá na 
sociálnych sieťach, fotografie, 
bankové a mobilné operácie. 
Hlavnú hrdinku po nástupe na 
nové miesto kritizujú, že hoci 
podáva nadľudský pracovný 
výkon, netrávi v areáli na kon-
certoch, predstaveniach, dis-
kusiách a iných rôznorodých 
akciách po práci dostatok 
času a na koberček pred šéfa 
ide aj preto, že počas svojho 
súkromného, spontánneho 
výletu na kajaku neurobila 
a nezdieľala ani jedinú foto. 
Fotografie, osobné údaje, in-
formácie o zdravotnom stave. 
Všetko sa ukladá na server 
a NIKDY SA NIČ NEMAŽE. 
Na verejných miestach ľu-
dia rozmiestňujú nenápadné 
kamery so zvukom veľkos-
ti lízanky, aby aj nemobilní 
mohli aspoň skrz monitor 
precestovať celý svet. Deťom 
implementujú čipy, aby ich už 
nik nemohol uniesť. Politici sa 
stávajú transparentnými tým, 
že všade so sebou nosia ka-
meru a o celý svoj život sa tak 
delia so svojimi voličmi. Jedi-
nou výnimkou je návšteva zá-
choda, kedy objektív kamery 
nasmerujú na stenu a vypnú 
zvuk. Vyhľadávacie programy 
prelustrujú vašu minulosť do 
niekoľkých generácií späť. Že 
prekvapíte vlastných starých 
rodičov pri sexuálnych rado-
vánkach v ich spálni? Alebo 
sa o priateľkiných rodičoch 
dozviete, že sa počas jednej 
búrlivej noci s fľašou koňaku 
nečinne prizerali ako sa ne-
ďaleko nich utopil neznámy 
bezdomovec? Rozhoduje po-
čet divákov na druhej strane 
monitora...

Súkromie je krádež. Hoci 
kniha je len za vlasy pritiah-
nutou fikciou a podľa ne-
meckého blogera dokonca 
„démonizáciou internetových 
spoločností bez skutočných 
argumentov”, presne v du-
chu tohto hesla dnes žijeme. 
Už nevnímame, kde všade 
nás snímajú kamery, komu 
sme poskytli svoje osobné 
údaje, kedy a kde vyplnili 
on-line dotazník, zdieľali fot-
ky, udalosti, nákupy, oslavy, 
štúdium. Bez facebookového 
profilu dnes nevyhráte voľby, 
nerozbehnete biznis, stratíte 
kontakt s priateľmi. Aj vojny 
sa pomaly ale isto presúvajú 
do kybernetického priestoru. 
Súkromie je pritom vraj vec 
pomerne nová, v našich ži-
votoch sa objavilo relatívne 
nedávno, len pred niečo vyše 
dvesto rokmi, a tento argu-
ment s obľubou používajú 
najmä zástancovia rozvoja 
sociálnych médií. No Kruh sa 
celkom iste, postupne, nepo-
zorovane uzatvára. Vypínate 
aspoň počas dovolenky mobil 
a dokážete aspoň pár dní pre-
žiť v stave off-line?  Ukradni-
te si trochu súkromia aj pre 
seba, pretože táto krádež sa, 
paradoxne, stáva čím ďalej 
tým väčším luxusom.

Petra Vargová        
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v akciiNádvorie sprístupnili verejnosti

Kedy si vybavíte doklady?

Bezplatné energo poradenstvo
Zaujíma vás ako ušetriť energiu a ktoré obnoviteľné 

zdroje energie by ste mohli využiť u vás doma? Môžete 
sa prísť bezplatne poradiť a pozrieť, ako dokážu „zelené 
zdroje” zásobovať energiou domácnosť. Bezplatné ener-
getické poradenstvo Žiť energiou poskytne Slovenská ino-
vačná a energetická agentúra (SIEA) aj v Starej Ľubovni 
v stredu 29. júla. Otázky môžete konzultovať s energe-
tickými expertmi od 10. do 15. h na Obchodnej ulici pri 
MsÚ. Nenechajte si ujsť návštevu „zeleného domčeka” 
s fotovoltickou a veternou elektrárňou a ďalšími technický-
mi novinkami, ktoré vám umožnia znížiť spotrebu energie 
v domácnosti a využívať obnoviteľné zdroje energie. Kaž-
dý z účastníkov získa užitočné návody s odporúčaniami, 
ako využívať energiu efektívnejšie. Zobrať môžete aj deti, 
pripravené sú atraktívne súťaže pre malých a veľkých. 
Spolu s nimi si môžete vyskúšať, koľko elektriny vyrobíte 
„pedálovaním“. Zároveň sa môžete zúčastniť aj bezplatnej 
prednášky o 13. h v zasadacej miestnosti Domu kultúry, 
Nám. gen. Štefánika.

Obyvatelia i návštevníci Levoče môžu zavítať aj na nád- 
vorie Mariassyho domu, ktoré sprístupnili verejnosti.  Pred-
ný trakt domu prešiel rekonštrukciou a aj keď je nádvorie 
v pôvodnom a nezrekonštruovanom stave, stále má svoje 
nezameniteľné čaro. Ak sa chcete presvedčiť na vlastné 
oči a pozrieť si ho, potrebné je ohlásiť sa v Galérii mesta 
Levoča. Nachádza sa priamo v Mariássyho dome na Ná-
mestí Majstra Pavla. Mariássyho dom je jedným z najkraj-
ších a najzachovalejších levočských meštianskych domov. 
Pomenovanie dostal podľa bývalých majiteľov z rodu Ma-
riassyovcov. Pochádza z 15. storočia a je neskorogotický. 
V roku 1603 a v roku 1683 bol dom renesančne prestavaný. 
Nádvorie tohto domu je dodnes jedným za najkrajších le-
vočských nádvorí. Na oboch stranách nádvoria sú loggie, 
opierajúce sa o piliere s volutovými hlavicami. V 18. storo-
čí boli na dome zrealizované barokové úpravy, ale napriek 
tomu si zachoval renesančný charakter.

V Moskve sa 14. júla usku- 
točnilo pracovné stretnu-
tie zahraničnej zástupkyne 
SACR a  zástupcov leteckej 
spoločnosti airBaltic s preds- 
taviteľmi ruských turoperá-
torov. Cieľom  bolo infor-
movať ich o  možnostiach 
pravidelnej leteckej dopra-
vy z  Moskvy do Popradu 
(cez Rigu) linkami airBaltic 
v zimnej sezóne 2015/2016.

Niektorí ruskí turoperá-
tori využívali linku Moskva 
- Peterburg – Riga – Poprad 
už v minulej zimnej sezóne. 
Väčšiemu počtu cestujúcich 
bránilo, najmä nie veľmi dob-
ré napojenie lietadla z Popra-
du do Rigy na lietadlá z Rigy 
do Moskvy/Peterburgu. Na 
základe žiadosti zahraničnej 
zástupkyne SACR predstavi-
teľka airBaltic v  Rusku pre-
rokovala s  centrálou v  Rige 
možnosť časového posunutia 
letov tak, aby sa mohli cestu-
júci počas jedného dňa dostať 
z Popradu až do Moskvy - Pe-
terburgu. Zástupkyňa SACR 

Z Popradu až do Moskvy?

čaká na odpoveď o možnosti 
pravidelného letu z  Min-
ska cez Rigu do Popradu 
od predstaviteľky airBaltic 
v Minsku v Bielorusku. Situá- 
cia je zložitejšia, pretože na 
linke Minsk – Riga nelieta 
v sobotu (ako Riga – Poprad), 
ale linku do Rigy prevádzkuje 
bieloruský národný letecký 
prepravca Belavia. Pokiaľ sa 
nepodarí presunúť pravidel-
nú linku airBaltic z  Minska 
do Rigy z nedele na sobotu, 
jestvuje možnosť vlakovej, 

resp. autobusovej dopravy 
z Minska alebo iných bielo-
ruských miest do Rigy. 

V  súčasnosti airBaltic, čo 
sa týka cien, rokuje s ruský-
mi turoperátormi o  tarife. 
V cene za letenku bude zara-
den8 ručná batožina za jedno 
miesto do 8 kg a do batoži-
nového priestoru lietadla do 
20 kg, plus komplet lyžiar-
ska výstroj. Pre lety Peter-
burg – Riga sa budú využívať 
76-miestne lietadlá Bombar-
dier Q400 NextGen.   (red)

OR PZ v Poprade upozor-
ňuje na zmeny stránkových 
dní a hodín. Týkajú sa od-
delenia dokladov odboru po-
riadkovej polície, okresného 
dopravného inšpektorátu 
Poprad, dopravného inšpek-
torátu a oddelenia dokladov 
Levoča – klientske centrum. 
Občianske i vodičské preu-
kazy a cestovné doklady si 
v Poprade vybavíte v pon-
delok a utorok od 7.30 do 
15. h, v stredu od 7.30 do 
17.30 h a v piatok od 7.30 
do 12. h,  (štvrtok je nestrán-
kový deň) zbrojné preukazy 
v pondelok od 7.30 do 15. h,  
stredu od 7.30 do 17.30 h  
a piatok od 7.30 do 12. h, 

utorok a štvrtok nie sú strán-
kové dni. Na evidencii vozi-
diel  okresného dopravného 
inšpektorátu v Poprade si 
môžete vybaviť záležitosti 
v pondelok a utorok od 7.30 
do 15. h, v stredu od 7.30 do 
17.30 h a v piatok od 7.30 do 
12. h, (štvrtok nie je stránko-
vý deň). Oddelenie dokladov 
v Levoči (občianske a vo-
dičské preukazy, cestovné 
doklady) vybaví zákazníkov 
v pondelok a utorok od 8. do 
15. h, v stredu a štvrtok od 8. 
do 17. h a v piatok od 8. do 
14. h. Zhodné úradné hodi-
ny má i dopravný inšpektorát 
v Levoči s výnimkou štvrtku. 
Otvorené je od 8. do 15. h.

Zranený cyklista v Prie- 
lome Dunajca. 39-ročný 
poľský cyklista minulý uto-
rok nezvládol jazdu a vyletel 
mimo chodník, vedúci Prie-
lomom Dunajca. Pri páde si 
poranil hlavu, bedrový kĺb 
a končatinu. Záchranári HZS 
v spolupráci so záchranármi 
GOPR-u ho na mieste ošetrili 
a transportovali terénnym vo-
zidlom na štátnu hranicu, kde 
ho odovzdali privolanej po-
sádke ambulancie zdravotnej 
pomoci poľských záchranárov. 

Slovenka skolabovala 
na Hrebienku. Záchranárov 
HZS z oblastného strediska 
Vysoké Tatry privolali v piatok 
k 65–ročnej turistke sloven-
skej národnosti ktorá skola-
bovala na Hrebienku potom, 
čo sa sťažovala na bolesti 
hrudníka. Na miesto bola vys- 
laná posádka RZP z Popradu 
a zároveň horskí záchranári, 
ktorí poskytli turistke neod-
kladnú zdravotnú starostli-
vosť. Po príchode RZP pa-
cientku odovzdali posádke.

Voda turistov neosviežila. 
V piatok podvečer požiadal 
HZS o pomoc chatár zo Žiar-
skej chaty v Západných Tat-
rách. Osem českých turistov, 
ktorí boli na chate ubytovaní, 
pociťovalo po návrate z túry 
nevoľnosť, až kŕče, zvracali, 
dostali hnačku a boli dehyd-
rovaní. Privolaní záchranári 
mužov vo veku 22 až 28 rokov 
po príchode na chatu vyšetrili 
a pomocou terénneho vozidla 
ich transportovali na pohoto-
vostnú ambulanciu nemocni-
ce. Zistilo sa, že všetci sa po-
čas túry na Baníkov napili vody 
zo žľabu, čo bolo pravdepo-
dobnou príčinou ich ťažkostí.

 Dve súbežné akcie. Poľ-
ský horolezec oznámil v 
sobotu popoludní výpadok 
lezkyne zo západnej steny 
galérie Ostrvy. O súčinnosť 
požiadali záchranári posád-
ku VZZS. Počas rozbiehania 
záchrannej akcie v Mengu-
sovskej doline, odovzdali zá-
chranári poľského TOPR-u 
operačnému stredisku HZS 
ďalšiu žiadosť o pomoc z V. 
Tatier. Išlo o zásah bleskom 
pod Jahňacím štítom. Po vy-
zdvihnutí záchranára HZS v 
St. Smokovci letela posádka 
VZZS pod Jahňací štít. Po-
veternostné podmienky ne-
dovolili posádke priblížiť sa k 
zachraňovanému. Na pomoc 
išla pozemná skupina HZS. 
Zároveň posádka VZZS le-
tela pod Ostrvu, kde vrtuľník 
vysadil záchranára. 33-ročná 
poľská horolezkyňa s podoz- 
rením na poranenie chrbtice 
a rebier bola po ošetrení a 
zafixovaní zranených kon-
čatín nabalená do vákuové-
ho matraca. Vývoj počasia 
neumožnil návrat vrtuľníka 
po pacientku. Skupina zá-
chranárov. ju na nosidlách 
transportovala k Symbolic-
kému cintorínu a odovzdala 
posádke RZP. Pacienta, kto-
rého nepriamo zasiahol pod 
Jahňacím štítom blesk, čoho 
následkom bolo aj poranenie 
hlavy, spojené s amnéziou, 
odprevadila skupina záchra-
nárov po TZCH do oblasti v 
úrovni Žeruchových veží, kde 
ho napokon prevzala po zlep-
šení počasia posádka VZZS 
a transportovala do nemocni-
ce v Poprade.  

Jubilejný, 15. ročník sveto-
vej súťaže krásy Miss World 
Deaf 2015 sa nedávno konal 
v luxusnom Top hoteli Praha. 
Okrem voľby najkrajšej nepo-
čujúcej ženy sveta, sa bojovalo 
aj o tituly Miss Europe a Miss 
Asia Deaf a o korunky kráľov 
krásy a  tituly Mister World, 
Mister Europe a Mister Asia 
súťažili najkrajší muži z celé-
ho sveta. Moderátormi večera 
boli Slovenka Lenka Vacvalo-
vá a český herec Jan Čenský, 
ktorí súťažiacich doprevádza-
li v  súťažných disciplínach, 
módnej prehliadke. Dievčatá 
sa predviedli v krásnych šatách 
a  chlapci v  národných kos-
týmoch. Nasledovali preds- 
tavenia a samozrejme nechý-
bala promenáda v  plavkách. 
Komunikáciu zabezpečova-
li tlmočníci v  znakovej reči 
a sympatie súťažiacim vyjad-
rovali prítomní diváci po-
tleskom, čo je u nepočujúcich 
trepotanie rukami. Napriek 
tomuto hendikepu bola komu-
nikácia s nimi úžasná. Dve po-
roty, ktorým predsedala býva-

la česká kráľovná krásy z roku 
2009 Iveta Lutovská-Vitová, 
vyberali víťazov z  26 diev-
čat a 25 chlapcov z 32 krajín 
z celého sveta. Okrem dvoch 
ročníkov sa všetky finálové 
večery konali v Prahe. Sloven-
sko reprezentovali po tretíkrát 
aj muži, nás teší, že ten tohto-
ročný bol rodák z Kežmarku, 
23-ročný Henrich Vnenčák, 
absolvent hotelovej akadémie. 
Aj keď nebodoval, úspech 
u publika mal zaručene. Slo-
venské krásky reprezentovala 
23-ročná Nikola Slezáková 
z Bratislavy.

Po vyše dvojhodinovej 
show sme sa dozvedeli mena 
víťazov. Mister World Deaf sa 
stal usmievavý Camilo Viloria 
Arrieta z Kolumbie, Mistrom 
Ázie sympaticky Sophon Sae-
-li z Thajska a titul Mister Eu-
rópy už druhýkrát ostal v Čes-
ku vďaka Tomášovi Brožovi. 
Miss Azie sa stala Yi Quan Yu 
z Taiwanu, Miss Európy bola 
zvolená čokoládová kráska 
z Anglicka Karina Astrid Jem-
mott. 2. vicemiss World Deaf 

Miss World z Ukrajiny, vo finále i Kežmarčan
sa stala Le Thi Thuy Doan 
z Vietnamu a 1.vicemiss Nas- 
tya Vyazarskaya z Bieloruska. 
Kráľovnou večera a sveta, titul 
Miss World Deaf 2015 získa-
la Natalija Bilan z  Ukrajiny, 
ktorej korunku odovzdala 
končiaca svetová miss, Lýdia 
Svobodová, ktorá Miss World 
Deaf vyhrala v roku 2014. 

Text a foto: Jozef Mašlej

vystavia občanom
o tom predsa musia vedieť 
nie iba páni vo vláde, na mi-
nisterstvách, súdoch či pro-
kuratúre. Porušenie práva EÚ 
znamená žalobu na európske 
súdy s možnosťou obrov-
ských pokút, ktoré zaplatia 
nie skorumpovaní sudcovia, 
nie skorumpovaní politici, 
ale my, daňoví poplatníci. 
A že naši sudcovia „kašlú“ na 
rozsudky európskych súdov 
a to, ako sa vyspia, je zrejme 
dôležitejšie ako akýkoľvek 
zákon, hovoria odškodnenia 
slovenských občanov pri-
znané európskymi súdmi za 
prehraté spory. Napr. len v ro-
koch 2008 a 2009 zaplatilo 
Slovensko viac ako 266 tisíc 
eur. Teda nie Slovensko, ale 
občania. Škoda len, že žiadne 
novšie informácie o celkovej 
výške, ktorú sme museli ako 
odškodné zaplatiť vďaka „ne-
závislosti“ našich súdov a ich 
pomýlených rozsudkov, ktoré 
so spravodlivosťou nemajú 
nič spoločné sa nám nepoda-
rilo zistiť napríklad za ostat-
ných desať rokov. Určite by 

to bolo zaujímavé číslo! Veď 
len za súdne prieťahy Ústav-
ný súd SR priznal v I. polroku 
odškodné viac ako 340 tisíc 
eur! Nuž ale, z cudzieho krv 
netečie a toto nezaplatia sud-
covia, ktorí to spôsobili.

Je preto nepochopiteľné, 
prečo zodpovední riešia Ha-
rabina namiesto toho, aby čo 
najrýchlejšie vydali zjednocu-
júce stanovisko, keď na pôso-
benie inšpekcie existujú proti-
chodné rozhodnutia? Zrejme 
je to jedno aj im, pretože ani 
oni to platiť zo svojho nebu-
dú. A potom presviedčajme 
celé Slovensko, ako nemáme 
peniaze na nič, čo sa týka 
obyčajného občana, živoria-
ceho z minimálnej mzdy.

Tí páni, o ktorých sme hovo- 
rili vyššie, totiž nemajú prob-
lém s tým, ako vyžiť. Oni 
majú peňazí dosť a dokonca 
ani nemusia preukázať, od-
kiaľ tie milióny na účtoch 
majú. Zákon, ktorý si dali pri-
jať, na nich jednoducho nemá 
a oni sú nepostihnutľní.  

 Ľ. Rešovská   

Reprezentanti Slovenska  
v tohtoročnom finále, Hen-
rich Vnenčák z Kežmarku  
a Bratislavčanka Nikola Sle-
záková v strede Jozef Mašlej. 

Svetové kráľovné krásy, nová Miss World Deaf 2015 Natalija Bilan z Ukrajiny, (vpravo) a minu-
loročná Miss sveta Lydka Svobodová zo Slovenska.
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Pozvánky

V rámci jubilejného, 60. ročníka Spišského trhu, ktorý je 
najväčším spoločensko-kultúrnym podujatím v regióne Spi-
ša, sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo tretie stretnutie preds- 
taviteľov spišských miest (Poprad, Spišská Nová Ves, Stará 
Ľubovňa, Kežmarok a Levoča). Na stretnutí bolo podpísané 
Memorandum k vzniku iniciatívy Tatry – Spiš 2020 regionál-
ne partnerstvo pre súdržnosť. Vychádza zo Stratégie Európa 
2020, prijatej vrcholnými orgánmi Európskej únie, ktorá vy-
zýva k uplatňovaniu zásad partnerstva, vedúceho k dosiah-
nutiu strategických priorít –  inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu. Iniciatíva Tatry – Spiš 2020 je otvorenou 
platformou pre spoluprácu ďalších sociálno-ekonomických 
partnerov, pôsobiacich na území dotknutých okresov, ako aj 
na území susedných slovenských regiónov. 

  „Náš región má ohromný potenciál. Spišský hrad spo-
lu s  Vysokými Tatrami a  Slovenským rajom patria medzi 
najvyhľadávanejšie prírodné krásy a kultúrne pamiatky v ma-
pách Google na Slovensku. Myslím si, že práve toto symbolizuje 
náš kraj. Internetový vyhľadávací gigant najnovšie obohatil po-
pulárnu službu Street View aj o panoramatické zábery spišsko-
novovesskej zoologickej záhrady,“ uviedol v tejto súvislosti Ján 
Volný, primátor Spišskej Novej Vsi.

Memorandum Tatry – Spiš 2020

V Poprade začala 20. júla 
plánovaná rekonštrukcia 
mestskej komunikácie na 
Hviezdoslavovej ulici. Zahŕ-
ňa výmenu celého podložia 
približne do hĺbky 50 cm, 
položenie nových podklado-
vých vrstiev, asfaltu a odvod-
nenie. Rekonštrukcia sa bude 
týkať aj oboch chodníkov 
a zastávok MHD a súčasťou 
bude aj úprava inžinierskych 
sietí. Predpokladá sa totiž, že 
sa tam môžu nachádzať zvy-
šky starých koľají a sietí. 

V  súvislosti s  rekonšt- 
rukciu sú neďaleko centra 
Popradu dopravné obme-
dzenia. Hviezdoslavova ul. 
je uzavretá, sprístupnené sú 
vjazdy k  poliklinike Adus, 
bytovému domu Solisko 
a  rodinným domom. Sanit-

Nora Baráthová – Stretol som Ho
Slovenská spisovateľka, 

historička a  autorka litera-
túry pre deti a mládež Nora 
Baráthová napísala spolu 61 
kníh. Jeden z  románov vy-
šiel len nedávno pod názvom 
Stretol som Ho.

V prvom rade sa nenechajte 
zmiasť  jemnou farebnosťou 
obálky tejto knihy. Ukrýva sa 
za ňou čosi úplne iné, než sa 
na prvý pohľad zdá. 

Prvé riadky začínajú príbe-
hom chlapca Joachima, kto-
rého odmala vychovával jeho 
strýko, židovský obchodník. 
Chlapec do školy nechodil, 
všetko čo potreboval, ho na-
učil strýko. Obaja boli Židia, 
no do miestnej synagógy ne-
chodili a  Joachim tak nebol 
nijako vedený k viere a Bohu. 
Chlapcov život sa však výraz-
ne zmenil v momente, keď ho 
čosi začalo ťahať k  rímskym 
vojakom, ktorí sídlili v  ich 
dedine. 

Po tragickej smrti jeho 
strýka v spojitosti s oddielom 
rímskych vojakov, sa k  nim 
malý Joachim chtiac-nechti-
ac pridal. Potom,  čo unikli 
z  dediny, rímski vojaci dali 
Joachimovi špeciálnu úlohu 
-  spravili z  neho vyzvedača 
a dali mu meno Kornélius. Tu 
sa začalo jeho dobrodružstvo 
s rozmanitými životnými pe-
ripetiami. Autorka tohto his-
torického románu rozhodne 
nechcela, aby to mal chlapec 
ľahké a nechala ho popasovať 
sa so životom bez akejkoľvek 
pomoci. Aspoň zatiaľ. 

Kniha sa pohybuje v období 

raného kresťanstva, dokonca 
predkresťanských čias. Chla-
pec sa počas svojej životnej 
púte stretáva s tajuplnou pos- 
tavou, ktorej najskôr nevie 
prísť na koreň. Začne byť 
zvedavý a chce sa o mužovi, 
ktorý vraj vyliečil malomoc-
ného, dozvedieť viac. A tak sa 
s ním konečne stretne a jeho 
život sa tak rapídne zmení. 
Rozhodne sa putovať po boku 
učiteľa -  Ježiša, spolu s  jeho 
učeníkmi, Jánom a  Petrom. 
Snaží sa všetkých presvedčiť, 
že Ježiš neprišiel preto, aby sa 
stal kráľom židovského ná-
roda a nechystá vzburu proti 
Rímu a cisárovi. 

Podarilo sa mu však uspieť? 
Na všetko prídete, keď sa ne-
cháte pohltiť touto knihou od 
miestnej historičky a spisova-
teľky, ktorej tvorba je ovplyv-
nená historickými udalosťami 
v jej rodisku, v Kežmarku. 

 Alexandra Jurišová

Obmedzenia k železničnej stanici

ky majú prístup k poliklinike 
od parkoviska pri železničnej 
stanici. Autobusové zastáv-
ky na Hviezdoslavovej ul. sú 
v čase rekonštrukcie zrušené. 
Úpravy MHD v  Poprade sú 
uverejnené na webe mesta.

Termín ukončenia prác, 
ktoré realizuje firma Strabag 
Bratislava, je stanovený na 
90 dní od prevzatia stavenis-
ka. Celkové náklady na re-
konštrukciu sú vyčíslené na 
318 074 eur.

Priestor pri historickej rad-
nici v  Levoči sa počas leta 
mení na trhovisko. Každú 
druhú stredu tu svoje pro-
dukty predávajú miestni far-
mári a každý utorok a štvrtok 
ich striedajú zruční reme-
selníci. Na Námestí Majstra 
Pavla pri historickej radnici 
mesto organizuje Farmárske 
a  Levočské remeselné trhy. 
Potraviny z obchodných re-
ťazcov tak môžu Levočania 
na chvíľku vymeniť za kva-
litné výrobky drobných poľ-

nohospodárov. Na rovnakom 
mieste ukazujú svoju šikov-
nosť i miestni remeselníci. 

Farmárske trhy začali 15. jú- 
la a pokračujú každú druhú 
stredu až do 23. septembra 
od 10. do 16. h. 

„Na Farmárskych trhoch 
môžu farmári predávať 
rastlinné a  živočíšne výrob-
ky z  vlastnej pestovateľskej 
a chovateľskej činnosti. Patria 
sem syrové, mäsové a mlieč-
ne výrobky, ovocie a  zeleni-
na, ovocné šťavy, cukroviny, 

pečivo, včelí med a  výrobky 
z medu,“ uviedla vedúca od-
delenia cestovného ruchu 
a rozvoja mesta Anna Lazo-
rová. Častejšie, a  to každý 
utorok a štvrtok do 23. sep-
tembra, obsadia trhovisko 
remeselníci z mesta a okolia. 
Na Levočských remeselných 
trhoch nájdu kupujúci ume-
lecké predmety, výrobky 
z dreva, kože, skla, papiera, 
kovu, vosku, medu, kerami-
ky a ďalších, dnes už netra-
dičných materiálov. Nechýba 

ponuka ovocia a  zeleniny, 
ale aj cukroviniek, oblátok, 
medovníkov, balenej zmrz-
liny, pekárenských a  cukrá-
renských výrobkov. Levočské 
remeselné trhy sú otvorené 
od 10. do 17. h. „Farmársky-
mi a Levočskými remeselnými 
trhmi chceme rozšíriť služby 
domácim aj turistom priamo 
na otvorenej scéne. Našim cie-
ľom je posilniť cestovný ruch 
v letnom období a predĺžiť po-
byt turistov v meste,“ dodala 
Anna Lazorová.

Farmárske a Levočské remeselné trhy

Nové študijné programy
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici v spolupráci s mes-

tom Poprad otvorí v akademickom roku 2015/2016 ďalší ročník 
Univerzity tretieho veku. Študijné programy otvára univerzita 
v súlade s potrebami a záujmami študujúcich a v novom aka-
demickom roku v ponuke pribudnú ďalšie. Študenti 1. ročníka 
majú možnosť vybrať si zo zaujímavých študijných programov, 
napr. Výživa a netradičné formy medicíny, Sociálna práca, Sta-
rostlivosť o telesné zdravie, Psychológia, Právo, Dejiny Sloven-
ska, Astronómia, Dejiny hudby, cudzie jazyky a mnohé iné. 
Podmienkou prijatia je vek nad 40 rokov a  stredoškolské  
vzdelanie, ukončené maturitou. Študijný program bude 
otvorený iba pri dostatočnom počte záujemcov. Uchádza-
či o štúdium môžu súbežne študovať aj 2 študijné progra-
my, resp. môžu so študijným odborom absolvovať niektorý 
z kurzov. Zápisný poplatok na 1 akademický rok je 70 € pre 
dôchodcu a 100 € pre pracujúceho. V kurzoch, kde je počet 
študentov menej ako 12, je zápisné 100 € pre všetkých. Pri-
hlášku si môžete stiahnuť na stránke www.poprad.sk a vy-
plnenú je potrebné odovzdať v  kancelárii 1K3 Univerzity 
Mateja Bela na Francisciho 910/8, poslať poštou alebo za-
slať elektronicky na: utv.umb.poprad@gmail.com.Termín 
odovzdania prihlášok je najneskôr do 15. septembra 2015. 

Divadlo na hrade
Letný divadelný festival 

slovenskej a svetovej kla-
siky na Kežmarskom hrade 
pokračuje do 31. júla. Dnes 
o 16. h divadlo Cililing Pre-
šov uvedie rozprávkový prí-
beh podľa P. Dobšinského 
Mlynček meľ!, vo štvrtok 30. 
júla o 20.30 h sa predstaví 
divadlo Proseem B. Bystrica 
s hrou Dvaja muži v šachu 
(commedia dell´arte! o krás-
nych devách, chrabrých voja- 
koch...) a v piatok 31. júla 
o 20.30 h vystúpi na festi-
vale divadlo Commedia Po-
prad s jednoaktovkami A. P. 
Čechova Keď muži plačú. 
Vstupné na večerné predsta-
venie 5 € a na rozprávku 2 €.

Večery v čajovni
Kaviareň a čajovňa U vlka 

v Starom Smokovci má dnes 
o 19. h pripravený program 
Hovorenie a spievanie o Tat-
rách a pre Tatry II. Vstupné 
3 €. Vo štvrtok 30. júla tu 
budú večer premietať film 
z festivalu Hory a mesto Žiť 
pre vášeň režiséra Pavla Ba-
rabáša. Vstupné 1 €. Hudob-
ný gitarový večer Vôňa polí 
bude v čajovni v piatok od  
19. h. Vstupné 4 €.

Kultúrny štvrtok
V rámci Kultúrneho štvrtka 

v parku na Nám. gen. Štefá-
nika v Starej Ľubovni vystúpi 
30. júla o 15. h mladá ľubov-
nianska kapela.

Disco v galérii
V Tatranskej galérii v Pop- 

rade sa v piatok 31. júla 
uskutoční 80. disco party. 
Vstupné 4 €.

Medvedie dni
Na Hrebienku sa 30. 

júla – 2. augusta uskutoční  
8. ročník tatranského festi-
valu Medvedie dni. Počas 
štyroch dní čaká deti i dospe-
lých bohatý program s Maj-
strom N, Andrejom Bičanom 
a Mirom Jarošom. Nebudú 
chýbať rôzne hry, súťaže, 
detské divadelné predsta-
venia a ďalší sprievodný 
program (program na www.
regiontatry.sk).

Koncert v Levoči
Na levočskej radnici sa 

v piatok 31. júla o 11. h usku-
toční vežový koncert Brass 
Collegium. O 16. h v parku  
na Nám. Majstra Pavla vystú-
pi na promenádnom koncerte 
Dychová hudba mesta Levo-
ča. Vstup voľný.

Lackovský košík
Obec Lacková pozýva 

v sobotu 1. augusta na Lac-
kovský košík. Program za-
čne o 14. h a okrem spevu 
a zvykov návštevníci uvidia 
miestne kroje, dobové ná-
radie, výrobu košíkov, tra-
dičné remeslá a expozíciu 
košikárstva.

Recenzia

V sobotu 16. júna navštívil detský resp. 
mládežnícky letný tábor, konaný dennou for-
mou v ZŠ Jarná aj viceprimátor mesta Ing. 
Pavol Gašper. V letnom baseballovom tábore 
sa deti naučili pravidlá hry, ktorá u nás stále 
nie je bežná. Po exhibičnom zápase detí si hru 

mohli vyskúšať aj rodičia a diváci. Rýchlokurz 
absolvoval aj viceprimátor, ktorý sa teoretic-
ky naučil, že lopta sa musí nahodiť nad métu 
s odpalom  vo výške medzi pásom a ramenami. 
Prax ale je oveľa ťažšia a prvý pokus skončil 
loptičkou pri nohe palkára... (vpravo dole).

Baseballový tábor v ZŠ Jarná v Poprade
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Hovoríme s Ing. Jaroslavom Mervartom, predsedom predstavenstva a. s. Chemosvit 
a riaditeľom a. s. Chemosvit Fólie

Chemosvit chce byť vyhľadávanou a rešpektovanou firmou európskej úrovne
Ako hodnotilo valné 

zhromaždenie spoločnosti 
Chemosvit uplynulý rok 
z  pohľadu naplnenia vízie 
na roky 2010 až 2014?

- V spoločnosti Chemosvit 
môžeme obdobie ostatných 
piatich - šiestich rokov hod-
notiť pozitívne z  pohľadu 
zmien, ktoré sme realizovali 
vo výrobných firmách. Je to 
hlavne rast produktivity vo 
vzťahu k osobným nákladom, 
a tiež znižovanie energetickej 
náročnosti, čo sa pozitívne 
prejavilo aj v rastu zisku sku-
piny Chemosvit. A to aj nap- 
riek tomu, že v roku 2104 sme 
zaznamenali určité výkyvy, 
ktoré súviseli najmä so situá-
ciou na ukrajinskom trhu. 

Ako dlhodobo dobrú hod-
notím situáciu v  dcérskych 
spoločnostiach vo výrobe 
elektrofólií, vo výrobe základ-
nych fólií, v potlači a konver-
tingu, zušľachťovaní a predaji 
fólií pre potravinársky prie-
mysel a tiež v oblasti výroby 
vláken. Komplikovaná situá-
cia pretrváva v oblasti strojá-
renskej výroby, kde sa snaží-
me stabilizovať a  zefektívniť 
výrobu a tiež hľadať nový vý-
robný program.

V uplynulom období bolo 
víziou firmy stať sa modernou 
firmou európskej úrovne, čo 
považujeme do veľkej miery 
za splnené. Na nasledujúce 
roky je naším zámerom byť 
vyhľadávaným a  preferova-
ným partnerom pre našich zá-
kazníkov. Vzhľadom k tomu, 
že naši zákazníci sú najmä 
silné regionálne a nadnárod-
né firmy, sa znova jedná o cieľ 
veľmi náročný, ale o  to viac 
motivujúci.

Spomenuli ste ukrajinský 
trh...

- Rok 2014 bol ovplyvnený 
situáciou na Ukrajine, pretože 
viaceré z našich firiem majú 
bezprostredné kontakty na 
Ukrajinu, či už ide o vývoz, 
alebo priamo o  produkčné 
závody. Situácia na Ukrajine 
je veľmi komplikovaná. Treba 
povedať, že asi najhorší bol 
pre nás práve uplynulý rok, 
pretože sme, ako všetci iní, 
tento vývoj na Ukrajine asi ne-
predpokladali. Dá sa povedať, 
že aj keď s určitými stratami, 
ale predsa sa nám túto situá-
ciu podarilo zvládnuť. Pou-
čení minulým rokom môžem 
povedať, že na ten ďalší vývoj 
sme už lepšie pripravení. Sa-
mozrejme nevieme, aký pres-
ne bude, ale v každom prípa-
de, keby sa neuberal dobrým 
smerom a pretrvávala by sú-
časná komplikovaná situácia, 
neočakávame až také výkyvy, 
ako sme zaznamenali v  mi-
nulom roku. Išlo hlavne o fi-
nančnú oblasť, ktorá súvisela 
s pohybmi kurzov, problémy 
s platením DPH a podobne. 
Zaujímavosťou ukrajinského 
trhu je, že z hľadiska spotreby 
fólií ako keby fungoval, ale bol 
vo veľkej miere poznamenaný 
práve zmenami kurzu a  po-
litickej situácie. Život sa tam 
nezastavil, fólie sa predávajú, 
avšak na úspešné zrealizo-
vanie obchodu je potrebná 

obozretnosť a dobrá znalosť 
miestneho trhu. Situácia na 
podnikanie je tam oveľa ťaž-
šia, čo sa týka najmä dlhodo-
bej perspektívy.

Akým smerom sa bude 
vaša firma uberať v  bu- 
dúcnosti?

- Veľmi veľa záleží od vý-
voja v Európe, alebo vo svete 
všeobecne, pretože naše fir-
my sú osemdesiat a  niekto-
ré až stopercentný exportér. 
Ak teda hovoríme o tom, čo 
ovplyvní aj našu firmu, tak 
v  podstatnej miere to budú 
veľké infraštruktúrne projek-
ty. Mám na mysli napríklad 
prechod na výrobu elektro-
mobilov, stavbu veľkých či 
už atómových, veterných či 
solárnych elektrárni alebo tzv. 
smart grid networks, ktoré 
prepájajú tzv. zelené energie 
s  klasickými zdrojmi. Ne-
vyhnutnou súčasťou týchto 
zariadení sú kondenzátory 
rôznych druhov, ktoré sa vy-
rábajú zo špeciálnej čistej 
resp. metalizovanej fólie vo 
firme Terichem. Druhá vec, 
ktorá má zásadný vplyv na 
dosahované výsledky, je vše-
obecná podnikateľská klíma 
v Európe. Tá priamo ovplyv-
ňuje spotrebu potravín, teda 
potravinárskych (chlieb, kek-
sy, čokolády, káva) alebo štan-
dardných hygienických vý-
robkov, s čím priamo súvisia 
požiadavky na výrobu obalo-

vých fólií. Skutočnosť, že ani 
politická situácia v Európe nie 
je jednoduchá vplýva na zost- 
renie konkurenčného tlaku 
na trhu. To si aj z našej strany 
vyžaduje prijímanie adekvát-
nych opatrení, kde sa musíme 
snažiť byť rýchlejší a efektív-
nejší ako naša konkurencia. 
  Ide teda o  vývoj, ktorý 
určuje trh a  vaša spoloč-
nosť musí na neho reagovať. 
Čo je v tejto súvislosti azda 
najdôležitejšie?

-  Pozitívom je, že v  spo- 
ločnostiach Finchem a Che-
mosvit sme zvolili nové ria-
diace orgány, predstavenstvo 
a dozornú radu spoločnosti, 
ktoré sú platné na nasledu-
júcich päť rokov a  z  tohto 
pohľadu je situácia stabilizo-
vaná. Nová vízia, ktorú som 
spomínal vyššie je rozpraco-
vaná do konkrétnych finanč-
ných ukazovateľov a tie sú 
zamerané ako na zákazníka, 
akcionára, tak aj na zamest-
nancov. Cieľom je zabezpečiť 

primeranú výnosnosť z tohto 
biznisu, investovanie do  no-
vých technológií a  zároveň 
starostlivosť o zamestnancov 
v zmysle garancie rastu život-
nej úrovne. Tak ako doteraz 
chceme udržiavať a  rozvíjať 
korektné vzťahy s  obchod-
nými partnermi, zákazník-
mi, dodávateľmi a bankami.  
Dôležitou súčasťou týchto cie-
ľov je aj znižovanie úverovej 
zadlženosti, čo sa nám darilo 
v uplynulých rokoch úspešne 
plniť. Čiže cieľom je zvýšenie 
stability firmy, zníženie závis-
losti na externých subjektoch, 
ale zároveň zabezpečenie 
zdrojov na rozvoj a inovácie. 
Z uvedeného zároveň vyplý-
va, že si uvedomujeme náš 
záväzok k spoločenskej zod-
povednosti, v zmysle podpo-
ry zdravia, školstva, kultúry 
a športu v našom regióne.

Okrem toho, že ste pred- 
sedom predstavenstva, ste 
aj riaditeľom spoločnosti 
Chemosvit  Fólie. Na ktoré 
oblasti, najmä s dôrazom na 
nové investície, alebo vôbec 
situácie na trhu, zameriavate 
svoju pozornosť?

-  Čo sa týka výroby fólií 
som veľmi rád, že vďaka nasa-
deniu celého kolektívu firmy 
sa podarilo medziročne za-
bezpečiť rast hospodárskych 
výsledkov. Osobne mám však 
najväčšiu radosť z  toho, keď 
sa nám naviac podarí nielen 

splniť  zmluv-
né záväzky, ale 
aj mimoriadne 
a  urgentné po-
žiadavky našich 
zákazníkov, čo 
v i e  z á k a z n í k 
adekvátne oce-
niť. Prispieva to 
k prehĺbeniu vzá-
jomných vzťahov 
a zároveň k roz-
voju spoluprá-
ce. Vzhľadom 
k  dosahovaným 
výsledkom bolo 
možné znižovať 
úverovú zadlže-
nosť, investovať 
do nových zaria-

dení a  takisto podporiť ško-
lenia, inovácie a  motivačné 
programy pre zamestnancov.  
Z  nášho pohľadu situáciu 
na trhu výrazne ovplyvňuje 
globalizácia. Či už z pohľadu 
dodávateľov, ale aj zákazní-
kov spolupracujeme s násob-
ne väčšími spoločnosťami, 
ktorých špecifikom je to, že 
pôsobia v podstate na celom 
svete. To prináša špecifické 
požiadavky na logistiku, kva-
litu, SW podporu, ale aj na 
obchod vo všeobecnosti. Čiže 
potrebujeme nielen odbor-
níkov vo výrobe, ale v pods- 
tate vo všetkých oblastiach 
podnikania. Tento stav naši 
zákazníci pravidelne preve-
rujú v  náročných auditoch, 
ktoré sú rovnaké pre všetkých 
dodávateľov na celom svete. 
Čo sa týka konkurencie, túto 
evidujeme zo strany ma-
lých firiem, ktorých je zvlášť 
v strednej Európe veľmi veľa, 
aj kvôli jednorazovej podpo-
re z eurofondov. Tie sú však 

našou konkurenciou skôr 
pri obsluhe menších a  lo-
kálnych zákazníkov, keďže 
zvyčajne nemôžu garantovať 
veľmi vysokú úroveň služieb 
pre nadnárodnú klientelu. 
Na druhej strane sa na trhu 
stretávame s  veľkými nad-
národnými spoločnosťami, 
ktoré zvyčajne rýchlo rastú, 
najmä cez akvizície iných, 
menších firiem na trhu. Tu sa 
snažíme vyplniť medzeru na 
trhu a  priniesť zákazníkom 
spojenie rýchlosti, flexibility, 
kvality a inovácií. Tento mix 
v spojení s atraktívnou cenou 
bol a stále je na trhu žiadaný. 
Spája sa tu tradícia, dlhdobo 
budované know-how, nové 
investície, ale zároveň aj loaja-
lita a odbornosť zamestnan-
cov a finančná stabilita firmy.
   Čo vašu firmu čaká v naj-

bližších rokoch?
- V každom prípade veľmi 

konkurencieschopná atmo-
sféra na trhoch. Vyplýva to 
z  toho, že vplyvom ukrajin-
skej krízy, a  tiež vplyvom 
sankcií, ktoré sú uvalené na 
Rusko, má Európska únia 
problém s  vlastným hospo-
dárskym rastom a  niektoré 
štáty buď stagnujú, alebo až 
upadajú. Za tejto situácie je 
pre nás pomerne ťažké zväč-
šovať svoj podiel na trhu, 
získavať nové zákazky, preto-
že každý si chráni to, čo má 
svoje a my musíme vynaložiť 
oveľa viac úsilia, aby sme si 
stabilizovali naše zákaznícke 
a produktové portfólio a zá-
roveň v súčasných či nových 
segmentoch rástli.

Na rýchlo sa meniace 
a  náročné požiadavky trhu 
veľa firiem reaguje povrch-
ne či skratovo. Veľmi často 
a  nekoncepčne, napr. kvôli 
úspore nákladov, pristupujú 
k  výmenám zamestnancov, 
kladú dôraz na prezentač-
né zručnosti viac než na dl-
hodobú odbornú prípravu, 
čo sa prejavuje aj pri výbere 
zamestnancov, podceňujú 
investovanie do nových tech-
nológií či vývoja. Pri týchto 

opatreniach sa stráca loajalita 
k firme, odbornosť, kontinui-
ta, ale tiež vo vzťahoch medzi 
zamestnancami či zákazník-
mi, prevláda povrchnosť a ali-
bizmus, čo ohrozuje najmä 
dlhodobú perspektívu firmy. 
Z tohto pohľadu často zvyk-
neme hovoriť, že sa snažíme 
ísť v  protiprúde. Za základ 
považujeme dobrý a  dlho-
dobo budovaný vzťah za-
mestancov k firme, ktorý je 
podporený viacerými bene-
fitmi, aj v sociálnej či zdravot-
nej starostlivosti. Pravidelne, 
aj v  dobe krízy vzdelávame 
našich zamestancov a  inves-
tujeme do nových zariadení. 
Snažíme sa udržiavať otvore-
nú komunikáciu cez všetky 
úrovne riadenia. Pri prijímaní 
zamestancov najmä na tech-
nické profesie cez odborníkov 
z praxe, preverujeme skutoč-
né znalosti uchádzačov. Baťov 
princíp „disciplína, rešpekt 
a  úcta” považujeme za nad-
časový a stále platný. Zároveň 
sa však snažíme o  podporu 
inovatívneho prístupu, či už 
v  zmysle inovácií procesov, 
produktov a služieb. Nechce-
me iba slepo reagovať na pod-
nety trhu, chceme udržiavať 
a vybudovať stabilnú a solíd-
nu firmu, ktorá má dostatoč-
nú a kvalitnú ľudskú a tech-
nickú základňu aby ustála 
rôzne turbulencie a  zároveň 
dynamicky a  profesionálne 
dokázala reagovať na požia-
davky zákazníkov. Pozeráme 
nielen na krátkodobú efekti-
vitu, ale zároveň na dlhodobé 
a koncepčné podnikanie.

V rámci dlhodobej príp- 
ravy, o ktorej hovoríte, vaša 
firma investuje nemálo času 
aj peňazí najmä do odbor-
ného rastu a profesionality 
svojich zamestnancov. Na 
druhej strane vytvárate prí-
ležitosti pre študentov vyso-
kých škôl ...

- Keď už som spomínal 
protiprúd, ďalším faktorom je 
aktívna spolupráca s univerzi-
tami v oblasti vývoja či vzde-
lávania. Sú to najmä spoloč-

né projekty na dizertačných 
a diplomových prácach, ktoré 
študenti majú možnosť robiť 
u  nás, ale aj spolupráca na 
náročnejších projektoch opti-
malizácie procesov. Tu sa sna-
žíme reagovať na trend príliš 
veľkej psychológie na trhu. 

Samozrejme, že sa aktívne 
venujeme zlepšovaniu pre-
zentačných a reprezentačných 
zručností našich zamestnan-
cov, ale to je len forma prvé-
ho konktaktu, za ktorou musí 
nastúpiť presvedčivý obsah. 
Preto sa viac zameriavame na 
odbornú pripravenosť pracov-
níkov, aby perfektne rozumeli 
produktom, ktoré robia, aby 
rozumeli procesom, v ktorých 
sú postavení a  samozrejme, 
aby vedeli, ak nastane prob-
lém, využívať aj náročné šta-
tistické metódy určenia pravej 
príčiny problému, ktoré sú 
známe z  metodiky Six sig-
ma. Cez aplikáciu metodiky 
DMAIC sa snažíme podporiť 
riadenú komunikáciu a kon-
cepčný prístup k  riadeniu 
projektov.

Toho roku pokračujeme 
aj v kurzoch Logistika môj-
ho pracoviska, do ktorých je 
zaradených 20 zamestnan-
cov. Každý z  nich má pro-
jekty s  určenými témami, 
ako zlepšiť prácu na svojom 
pracovisku, ako zlepšiť efek-
tivitu, výsledky, spracova-
teľnosť zákazky či kvalitu. 
Zároveň sú zamestnanci ško-
lení a  podporovaní pracov-
níkmi Technickej univerzity 
Košice, z  Ústavu logistiky, 
ktorá v  tomto prípade apli-
kuje akreditované štúdium 
Manažér logistiky. Táto for-
ma predstavuje následné, 
výhradne odborné vzdelá-
vanie, s možnosťou získania 
príslušného titulu. Snažíme 
sa teda ísť viac do hĺbky, sna-
žíme sa systematicky venovať 
rozvoju firmy cez vzdelá-
vanie jej pracovníkov, a  tak 
udržať tradičný a  overený 
prístup dlhodobého budova-
nia firmy.

Pokračovanie na 6. strane
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Júnové interpelácie
Na rokovaní Mestského 

zastupiteľstva Poprad, ktoré 
sa konalo 17. júna, poslanec 
Ing. Slavomír Božoň v rám-
ci interpelácii žiadal o vyrie-
šenie problémov, s ktorými 
sa na neho obrátili obyvatelia 
mesta. Súčasne žiadal o vy-
jadrenie sa k týmto témam:

▶  Na Tomášikovej ulici 
pri Spolbyte sa nachádza 
nové ihrisko, ktoré bolo zre-
alizované minulý rok. Po 
dažďoch je sčasti zanesené 
bahnom. Žiadam, aby sa ih-
risko vyčistilo a  urobili  sa 
dodatočné opatrenia, aby sa 
v budúcnosti tento stav ne-
opakoval (napr. zatrávnenie 
priľahlých svahov).

Odpoveď mesta:
Na základe vašej interpe-

lácie  vznesenej na rokovaní 
Mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad 17. 6. 2015 
oznamujeme nasledovné: 

Zabrániť‘ znečisťovaniu 
(splavovaniu pôdy) na plo-
chu novovybudovaného ih-
riska na Tomášikovej ulici je 
možné napr. vybudovaním 
zachytávacích palisád. Vy-
budovanie týchto palisád je 
zaradené v  požiadavkách 
investičného plánu na rok 
2015.

▶  Minulý rok sa menilo 
plynovodné potrubie na síd-
lisku JUH 5 a JUH 6. Firma 

po výmene mala uviesť všet-
ko do pôvodného stavu. Žiaľ, 
nestalo sa tak, stačí sa prejsť 
okolo bytoviek Dneper, Wis-
la, Volga, atď. Kde bol nieke-
dy trávnik, je teraz zem. Po 
výdatných dažďoch sa z toho 
stáva blato, ktoré steká na 
chodníky. Žiadam, aby boli 
tieto plochy dané do pôvod-
ného stavu. 

Odpoveď mesta:
V  roku 2013 bola zreali- 

zovaná I., II., III. a IV. etapa  
a  v roku 2014 V., VI., 
VII. a  VIII. etapa línio-
vej stavby „Obnova MP 
STL sídlisko JUH I-VI, 
Poprad“. Spätné úpravy 
všetkých etáp v  miestn- 
tych komunikáciách boli 
vykonané a  prevzaté Mes-
tom Poprad v  požadovanej 
kvalite. Spätné úpravy etáp 
I. -  V. v  priľahlej verejnej 
zeleni boli vykonané a prev- 
zaté mestom v požadovanej 
kvalite. Zvyšné 3 etapy boli 
pred zimným obdobím 2014 
upravené zasypaním a zarov-
naním s tým, že zahumuso-
vanie a zatrávnenie priľahlej 
zelene bude zrealizované vo 
vhodných klimatických pod-
mienkach na jar, s termínom 
do 31. 5. 2015.

8. 6. 2015 bola zrealizovaná 
opakovaná obhliadka jednot-
livých trás na VI., VII. a VIII. 

etape vyššie uvedenej líniovej 
stavby za účasti zamestnan-
kyne Mestského úradu Po-
prad a zástupcu spoločnosti 
SPP — distribúcia, a. s. (žia-
dateľ ZU MK) so záverom, 
že výkopy po prekopávkach 
v časti verejnej zelene sú za-
rovnané a vyčistené, niekde 
sa tráva ujala dobre, niekde 
slabšie, niekde vôbec. Časti 
zelene, ktorých sa týka slab-
šie, resp. žiadne ujatie trávy, 
je potrebné znovu prehrabať, 
zahumusovať a  znova osiať 
trávu s  termínom do konca 
septembra 2015. Zároveň 
bol zástupca spoločnosti SPP 
— distribúcia, a. s., upozor-
nený, že je potrebné zabezpe-
čiť‘ vyčistenie  znečistených 
chodníkov od blata, ktoré 
steká na chodníky v  daždi-
vom počasí z  miest, kde sa 
tráva neujala.

8. 6. 2015 bol zo strany 
spoločnosti SPP —  distri-
búcia, a. s., elektronickou 
poštou vyzvaný zhotoviteľ 
prekopávok, t. j. spoločnosť 
Gasmonta s. r. o., Herlinska 
1070/87, Vranov nad Top-
ľou, jednotlivých trás vyššie 
uvedenej líniovej stavby na 
odstránenie závad dotk-
nutých miest.

Na základe vyjadrenia 
zhotoviteľa predmetnej stav-
by malo byť zabezpečené 

Dokončenie z 5. strany
O  aké obaly má trh naj- 

väčší záujm a aké trendy vo 
výrobe obalov očakávate?

-   Z áuj e m  j e  naj mä 
o  ekologické a  bariérové 
obaly, používané na bale-
nie napríklad syra, mäsa 
a súčasne, čo sa týka veľkos- 
ti, ide o  rôzne balenia pre 
rodiny. tzv. maxibalenia, ale 
aj balenia pre samostatne 
žijúce páry alebo jednotliv-
cov, ktorí si kupujú veľmi 
malé balenia, kde je jeden 
výrobok, ale vysoký podiel 
obalu. S  tým je spojená aj 
napr. priemerná veľkosť zá-
kazky, ktorá klesá už nie-
koľko rokov a tomuto tren-
du sa snažíme prispôsobiť.  
Najmä pre malé zákazky 
nám klesajú produkčné časy, 
ale narastajú časy obsluž-
né. Snažíme sa prijímať také 
opatrenia, aby sa skracovali 
obslužné časy, aby sme do-
kázali urobiť viac malých 
zákaziek. Preto v  tomto 
roku vo fóliach dostavujeme 
sklad valcov, aby sme mali 
k dispozícií väčší počet val-
cov na vyšší počet menších 
zákaziek. Investovali sme 
tiež do nového extrúdera na 
výrobu päťvrstvových fólií. 
Je to prvý extrúder tohto 
typu, pretože zatiaľ sme vy-
rábali len trojvrstvové fólie. 
To nám umožňuje vstup do 
nových, náročnejších seg-
mentov. Investovali sme do 
nového vreckovacieho stroja 
a uvažujeme o ďalšom rozší-
rení potlače, kde dnes pou-
žívame flexotlač a hlbkotlač. 
Do budúcnosti sa otvárajú  aj 
nové cesty vo výrobe obalo-
vých materiálov ako digitál-
ne tlačiarne, UV flexo, kde 
sa vytvrdzujú farby cez UV 

Chemosvit chce byť vyhľadávanou a rešpektovanou firmou ...

žiarenie, nové ofsetové tech-
nológie, a  podobne. Každá 
z  nich má svoje nesporné 
výhody, ale aj obmedzenia, 
takže rozhodovanie nie je 
jednoduché. Určite sú to 
však technológie, ktoré nám 
v budúcnosti môžu pomôcť 
byť konkurencieschopnejší.  
   Nemáte pocit, že obal,  
v podstate na jedno pou- 
žitie, núti investovať obrov-
ské finančné prostriedky 
do vývoja a  výroby, ktoré 
nie sú vynaložené celkom 
efektívne?

-  Pripúšťam, že niekedy 
to tak vyzerá. Avšak trendy 
na obalové materiály udá-
vajú zákazníci a  často ide 
o  veľmi dynamický proces. 
Obal totiž musí pritiahnuť 
a zaujať zákazníka, ochrániť 
tovar pred znehodnotením 
a  poveternostnými vplyv-
mi, musí spĺňať požiadavky 
na jednoduchý a  efektívny 
transport, pripôsobuje sa 
demografickým trendom vo 

svete, a  tiež špecifikým po-
žiadavkám zákazníkov, napr. 
reklamné kódy, ľahké otvára-
nie, znovuzatvárateľný obal, 
bariérové vlastnosti a  po-
dobne. Práve tieto požiadav-
ky zákazníkov nás nútia in-
vestovať do nových techno-
lógií, do vývoja a vzdelania 
pracovníkov. Ako sa hovorí, 
ak neviete ponúknuť nové 
riešenia pre aktuálne potreby 
zákazníkov, ste už iba súčas-
ťou histórie. 

Takže áno, je to len obal, 
ktorý po zakúpení výrobku 
otvoríme a zahodíme. Avšak 
po ceste od návrhu dizajnu, 
výber materiálu, cez potlač 
presným farebným odtie-
ňom, napríklad pri keksoch 
s  „chrumkavým vzhľadom”, 
so zohľadnením bariér na 
kyslík a vodné pary, presných 
rozmerov na vysokorýchlost-
né automaty, požiadavky na 
transport a iné vyššie spomí-
nané parametre je to viac než 
dosť … 

O obaloch rozhodujú 
zákazníci, ale aj  Európska 
únia. Síce nie o  vizáži, ale 
o používaní igelitiek. To by 
sa malo do roku 2017 znížiť 
o 50 percent  a v roku 2019 
až o  80 percent. Bude mať 
toto rozhodnutie vplyv aj na 
vašu spoločnosť?

V  tomto smere nemáme 
žiadne obavy a máme na to 
dva dôvody. Prvý je ten, že 
podiel výroby tašiek voči cel-
kovej produkcii je u nás veľmi 
malý, je to pre nás okrajový 
sortiment. Na druhej strane 
nie je pre nás žiadny prob-
lém splniť nariadenie EÚ 
a vyrábať tašky v hrúbke 50 
mikrónov a viac, ktoré sa už 
chápu ako tašky na opakova-
né použitie. Predpokladám, 
že zákazníci začnú objedná-
vať tašky práve v tejto špeci-
fikácií. Skôr bude zaujímavé, 
ako budú túto situáciu riešiť 
veľkoobchody, ktoré používa-
jú ľahké odnosné tašky. Ale to 
už nie je celkom náš problém. 
Myslím si, že nejaký spôsob 
nájdu. Či už to budú pevnej-
šie tašky, alebo to bude klasi-
fikované ináč, iba ako odnos-
ný sáčok a podobne.

Naša firma vie teoreticky 
ponúknuť aj recyklovateľné 
tašky, napr. v  rámci spoloč-
ného projektu s Poľnohospo-
dárskou univerzitou v Nitre. 
Cieľom projektu je výroba 
obalov, aj tašiek, na báze tzv. 
PLA, ktoré sú biologicky 
odbúrateľné. Taktiež vieme 
vyrobiť tašky z   materiálov, 
ktoré sa nevyrábajú z  ropy, 
ale napríklad z  kukurice. Je 
len otázne, o čo bude mať trh 
záujem a  kde nás európske 
legislatívne obmedzenia na-
smerujú v budúcnosti.  
 Ľ. Rešovská

Ostrov
Koncert folk-rockovej sku-

piny Ostrov z Popradu bude 
v sobotu 1. augusta o 15. h 
v altánku v parku v Tatranskej 
Lomnici. Vstup voľný.
Sviatok horských vodcov
V areáli Kúpeľov Nový 

Smokovec si v sobotu 1. au-
gusta pripomenú svoj sviatok 
horskí vodcovia. V programe 
o 16. h je folkový recitál Ma-
riána Geišberga so synom 
Martinom, o 17.30 a 18.30 h 
koncerty skupín a o 20. h fil-
mový večer.

Víkend s keramikou
Na Spišskom hrade sa 

každú celú hodinu v sobotu  
1. augusta od 11. do 17. h 
môžu pripojiť noví záujemco-
via, ktorí si chcú ručne vymo-
delovať a vymaľovať rôzne 
nádoby. Použité budú najstar-
šie techniky výroby keramiky. 
Hotové výrobky si budú môcť 
návštevníci odniesť, prípadne 
si ich v nedeľu 2. augusta od 
11. h vypáliť v malej hrnčiar-
skej peci.
Bažant kinematograf 2015

13. letný filmový festi-
val Bažant Kinematograf už 
cestuje po Slovensku. Na 
Hlavnom nám. v Kežmarku si 
môžete pozrieť svetové filmo-
vé zážitky pod holým nebom 
od 1. do 4. augusta o 21.30 h. 
V sobotu 1. 8. premietnu film 
Traja bratia (ČR, rodinný film 
pre deti i dospelých), v nede-
ľu 2. 8. Trabantom až na ko-
niec sveta (ČR, dobrodružná 
a vtipná roadmovie) , v pon-
delok 3. 8. 38 (SR, jedinečný 
filmový projekt mapuje život 
slovenskej hokejovej legendy 
Pavla Demitru) a v utorok 4. 9. 
Díra u Hanušovic (ČR, čierna 
komédia s prvotriednymi her-
cami z Dejvického divadla). 
Vstup voľný. V Poprade bude 
Bažant kinematograf premie-
tať od 10. augusta.

Čipkárska nedeľa+
V Múzeu liptovskej dediny 

v Pribyline je 2. augusta Čip-
kárska nedeľa. Stretnú sa tu 
čipkárky z rôznych regiónov 
Slovenska, nebude chýbať 
čipkársky jarmok, prezentá-
cia čipiek, odborná prednáš-
ka i škola paličkovanej čipky. 
Výstavu svojich prác pripraví 
Klub paličkovanej čipky z No-
vej Dubnice a vystúpi FS 
z Východnej.

Repete hity
Program Kultúrneho leta vo 

Vyšných Ružbachoch pokra-
čuje v nedeľu 2. augusta na 
kolonáde pod Bielym domom 
o 15. h repete hitmi Milana 
Hrčku.

Káčer na bicykli
Pred budovou bývalej po-

šty v Tatranskej Polianke 
odštartuje v nedeľu 2. au-
gusta o 8.15 h posledná eta-
pa charitatívnej cyklistickej 
tour. V sprievodnom progra-
mu budú spievať Háškoláci 
z Vyšných Hágov.

Sestry Bacmaňákové
Na Nám. sv. Egídia v Pop- 

rade sa v nedeľu 2. augusta 
o 15. h uskutoční prome-
nádny koncert sestier Lenky 
a Evky Bacmaňákových, hra-
júcich na heligónky.

Vidiek v Ľubovni
V amfiteátri skanzenu pod 

hradom Ľubovňa sa v piatok 
7. augusta o 20. h uskutoční 
koncert kapely Vidiek. Vstup-
né 10 €, predpredaj na www.
ticket-art.sk.

Zogrod 2015
V nedeľu 2. augusta sa  

v Malej Frankovej uskutoč-
ní jubilejný, 10. ročník di-
vadelného festivalu Zogrod 
2015. V programe od 14. h 
vystúpia domáce DFS Fur-
manček a FS Frankovčan, 
FS Osturňačik a Osturňanka 
z Osturne, Kutniček zo Spiš-
ských Hanušoviec a Magu-
ranka zo Sp. Starej Vsi. O 18. h 
divadlo Ramagu uvedie rozp- 
rávkovú hru Polepetko 
a o 21. h premietnu sfilmova-
nú rozprávku Sedem zhav-
ranelých bratov na motívy  
P. Dobšinského. V areáli fes-
tivalu budú počas programu 
zabezpečené rôzne atrakcie 
pre deti i občerstvenie.

Trhy umenia a zábavy
Prezentácia a predaj origi- 

nálnych výrobkov umelcov 
a remeselných výrobcov, pô-
sobiacich, alebo žijúcich vo 
Vysokých Tatrách, Smoko- 
vecké trhy umenia a zábavy 
sa uskutočnia 3. – 9. augus-
ta od 10. do 18. h v kaviarni 
a čajovni U vlka v Starom 
Smokovci.

Letná čitáreň
V priestoroch pobočky Pod-

tatranského múzea  v Spiš-
skej Sobote je otvorená každú 
druhú stredu od 17. do 20. h 
počas prázdnin Letná čitáreň. 
5. augusta o 20. h PhDr. Jo-
zef Lenč, PhD. z Univerzity 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
v prednáške Ničenie a skaza 
v Sýrii a Iraku: Ideológia ne-
návisti, verzus učenie islamu 
priblíži aktuálne udalosti na 
Blízkom východe.

Made in Slovakia
Námestie sv. Egídia v Pop- 

rade ožije v stredu 5. au-
gusta podujatím Made in 
Slovakia. Jeho cieľom je 
prezentovať domácim i za-
hraničným návštevníkom čím 
je Slovensko charakteristické 
a výnimočné. 

IV. ročník festivalu privedie 
do Popradu originálne a au-
tentické slovenské výrobky 
a ľudovo-umeleckú tvorbu. 
Súčasťou podujatia je pestrý 
kultúrny program. Na Nám. 
sv. Egídia vystúpia Lavagan-
ce, Perpetuum Mobile, Domi-
nika a Matej, 3TT, No Name 
a Samo Tomeček. Pred kon-
certmi sa uskutoční hodinový 
detský program Dorotky z Fi-
dorkova. Slovensko budete 
môcť ochutnať do 9. augus-
ta, denne od 10. do 19. h.

Kométa na TEŽ
Občianske združenie Vete-

rán klub železníc Poprad po-
čas letnej sezóny opäť vyšiel 
na trate Tatranských elektric-
kých železníc s historickou 
električkou Kométa, ktorá 
premáva na trase Poprad 
– Starý Smokovec – Tatran-
ská Lomnica (3x) – Starý 
Smokovec – Poprad každú 
druhú nedeľu. 

Odviezť sa môžete aj 2. 
a 16. augusta. Odchody: 
Poprad-Tatry - Starý Smo-
kovec: 10.45 h, St. Smo-
kovec - Tatranská Lomnica 
12.25, 14.25, 16.25, T. Lom-
nica – St. Smokovec 13.25, 
15.25  a 17.25 h, St. Smoko-
vec - Poprad-Tatry 18:08  h. 
Cestovné lístky sa predávajú 
výlučne v električke - dospelí 
3 €, deti od 6 – 15 rokov 1,5 €, 
 seniori a deti do 6 rokov za-
darmo.  (red)

vyčistenie znečistených 
chodníkov v  termíne do 
30. 6. 2015.

Zatrávnenie na miestach, 
kde sa tráva neujala dosta- 
točne, resp. sa neujala vô-
bec, budú realizovať v júli 
a auguste 2015.

Zároveň podotýkame, že 
aj napriek prevzatým spät-
ným úpravám miestnych 
komunikácii (komuniká-
cii, asfaltových chodníkov, 
chodníkov zo zámkovej 
dlažby, spevnených plôch, 
parkovísk) a  priľahlej ve-
rejnej zelene sa opakovane 
podľa potrieb vykonáva 
obhliadka trás všetkých 
etáp z dôvodu, ak by bolo 
potrebné zjednať nápravu 
a požiadavky, resp. podne-
ty sa v tejto súvislosti riešia 
bezodkladne.

Ing. Slavomír Božoň
Poslanec MZ Poprad 
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Podujatia ako je EXPO 
majú usporiadateľským 
mestám a krajinám priniesť 
hlavne zárobok a  silnejšiu 
propagáciu. EXPO Miláno 
2015 potrvá do 31. októbra 
a očakáva sa, že počas šiestich 
mesiacov privíta 20 miliónov 
návštevníkov. Organizáto-
ri veria, že výstava pomôže 
imidžu Talianska i jeho eko-
nomike a  očakávajú celko-
vý zisk vyše 10 miliárd eur, 
ktoré do mesta prinesú naj-
mä zahraniční návštevníci. 
Areál samotného EXPO tvorí 
hlavná ulica Decumano, dlhá 
kilometer a pol, ktorú lemujú 
pavilóny spolu zo 140 krajín. 
Nájdete tu však aj pavilóny 
Európskej únie, kresťanských 
spoločenstiev, pivovarov, 
čokolatérií či energetických 
spoločností. Niektoré menšie 
krajiny, najmä tie africké, sa 
spojili a vystavujú spoločne. 
Návštevníkom tak ponúkajú 
exotickú zmes šperkov, pest- 
rofarebných látok, silnej kávy 
a  rôznorodých korenistých 
vôní.

Ihličie, včely, hojdačky 
a vesmírny klavír 

Lesk a bieda EXPO 2015 v Miláne
Robotické zajtrajšky 

a propaganda
Za zmienku stoja aj pavi-

lóny Japonska, USA a Ruska. 
Na ten japonský sme sa veľmi 
tešili. Lákal nás najmä plot, 
vyrobený zo smrekovcového 
dreva tradičnou metódou zo 
7. storočia, z orezaných dre-
vených kĺbov, nahrádzajúcich 
oceľovú konštrukciu a odol-
ných voči zemetraseniu. 
Trojrozmerná technológia, 
ktorá v  sebe spája múdrosť 
tradícií i inováciu súčasnosti. 
Japonský pavilón bol záro-
veň po Slovensku i  najväč-
ším sklamaním. Neustále 
pod dohľadom hostesiek si 
nás v  presne vyrátaných ča-
sových intervaloch presúvali 
z  miestnosti do miestnosti 
ako stádo oviec. Technicky 
vyšperkovaným video pre-
zentáciám bežní smrteľníci 
vôbec nerozumeli a keď nás 
v  závere nahnali do reštau-
rácie budúcnosti, ocitli sme 
sa v zlom sci-fi filme. Umelí 
animátori, oblečení v  šiale-
ných kostýmoch, nás inšt- 
ruovali ako si sadnúť za stôl, 
do rúk vziať paličky, držať ich, 
vybrať si jedlo, konverzovať 
so susedmi pri stole. Smiali 
sa a  tlieskali, reflektor zrazu 
za burácajúcej hudby osvetlil 
jeden stôl ako víťazov imagi-
nárnej súťaže, ktorí sa tvárili 
rovnako nechápavo ako my. 
Potom z  tmy na smiešnych 
vozidlách prifrčali hostesky 
v  červenobielych rovnoša-
tách s klobúkmi a atmosféra 
ako z  ceremoniálu vo filme 
Hunger games, keď v  show 
predstavujú chudákov, ktorí 
idú proti sebe bojovať na život 
a na smrť, bola dokonalá. Ešte 
dlho v  nás potom rezono-
val pocit, že to je budúcnosť, 
ktorá čaká ľudstvo. Progra-
movaná zábava pre robotické 
bábky, ktorých každé sústo či 
pohyb kontroluje a vopred na-
plánuje niekto iný...

Pred slovenským pavilónom, ale i v ňom chýbala propagácia Vy-
sokých Tatier i Slovenského raja.
dzala zdrobnenina Stalina a v 
jeho bruchu zase Lenin. A pri 
východe ste si na pamiatku 
mohli kúpiť tričko s fotogra-
fiou Putina v štýle Jamesa 
Bonda a výstižným popisom 
Mr President...

Ale ani v  USA to nebolo 
iné. Hneď pri vchode sa nám 
z  obrazovky prihováral Ba-
rack Obama, za ním na inej 
rečnil minister vojny John 
Kerry. Ústa plné dôležitosti 
boja proti chudobe, ochrany 
prírody a trvalo udržateľných 
zdrojov energie. Logo agro-
chemickej spoločnosti Mon-
santo, najväčšieho producen-
ta herbicídu glyfosát a  lídra 
v  presadzovaní produkcie 
GMO plodín však na stene so 
sponzormi pavilónu asi pre is-
totu chýbalo...

Steaky migrantom 
nedostupné

EXPO Miláno 2015 ne-
prejdete za deň, ani za dva. 
Môžete sem chodiť mesiac 
a vždy sa niečo nové dozvie-
te. Napríklad, že medúzy pat-
ria k najjedovatejším tvorom 
našej planéty a  ich žihadlo 
je nebezpečné, ešte aj keď 
sa oddelí od zvyšku tela. Že 
im vyhovujú otepľujúce sa 
a čoraz znečistenejšie moria 
a  oceány a  najväčšie z  nich 
môžu mať priemer až 36 
metrov. Vedeli ste, že cher-
ry paradajky vynašli Izrael- 
ci? Alebo, že rovnako v tejto 
krajine vymysleli zavlažovací 
systém? Môžete obdivovať fu-
turistickú architektúru paviló-
nov ako je ten z Kazachstanu, 
kde by sa EXPO malo konať 
v  roku 2017, Azerbajdžanu 
a  jeho zaujímavej sklenenej 
gule, ktorá kombinuje tradič-
né drevo a kameň s moderný-
mi kovmi a sklom, expozíciu 
Číny poskladanú z tradičných 
papierových slnečníkov, či 
preliezť sieťou namiesto dláž-
ky, natiahnutou v  pavilóne 
Brazílie. Môžete ochutnať čer-
vy, mravce, sto druhov ryže, 
kávy, syrov a rôznych korenín. 
Pozrieť si bieloruský traktor či 
nakúpiť v  supermarkete bu-
dúcnosti, kde nákupné tašky 
sú z  kartónu na kolieskach, 
čerstvú pomarančovú šťavu 
vám pred očami naservírujú 
roboti a keď sa vybraného to-
varu dotknete,  na obrazovke 
nad hlavou sa dozviete nie-
len zloženie, obsah alergénov 
a  krajinu pôvodu, ale i  CO2 
stopu, ktorú produkcia a do-
voz konkrétneho výrobku do 
obchodu zanechali.

Ani v horúcom lete sa návš- 
tevy EPXPO v Miláne báť ne-
musíte. Celý areál je premys-
lene tienený, vodné expozície 
ponúkajú množstvo možnos-
tí na osvieženie a  napríklad 
v nepálskom pavilóne si mô-

žete oddýchnuť v tôni tradič-
nej pagody. Ak chcete tanco-
vať, prejdite ku Kolumbijcom, 
ak sa vám páči hena tetovanie, 
vyhľadajte pavilóny ďalekého 
východu a ak mate radi kva-
litné mäsko, argentínske stea- 
ky sa už pre vás škvaria na 
panvičke… Oku lahodí Strom 
života, ktorý každú hodinu 
ožíva a večer ponúka zaujíma-
vú svetelnú show. Odpad sa tu 
striktne separuje a na bezpeč-
nosť nenápadne dohliadajú 
ozbrojení muži. Nikoho z nás 
neokradli a nikde sme nemu-
seli stáť v rade na toaletu. Vý-
borná organizácia sa ukázala 
po západe slnka, keď sa o 23. 
h  brány výstaviska zatvorili 
a dav tisícov ľudí odchádzal 
preč. Obavy, či sa zmestíme 
do metra, sa ukázali neopods- 
tatnené a dokonca sme si bez 
problémov po prechodenom 
dni našli aj voľné miesta na 
sedenie. 

Podčiarknuté, sčítané – tre-
ba vidieť. Množstvo inšpirá-
cie, nápadov, rozhľad. A téma 
na zamyslenie. Keď celý svet, 
140 krajín na jednom mies-
te, tisícimi spôsobmi omieľa 
potrebu ochrany prírodných 
zdrojov, čistoty vody, ovzdu-
šia, diverzity pôdy, rastlin-
ných a  živočíšnych druhov, 
eko-friendly technológií 
a materiálov, prečo je za hra-
nicami tohto výstaviska opäť 
všetko naruby? Hlad, chudo-
ba, tony odpadkov, umiera-
júce včely, úbytok dažďových 
pralesov, nedostatok vody, 
meniaca sa klíma... Prečo sú 
vojny, keď všetci tvrdia, že sú 
zlé a  že robia všetko preto, 
aby neboli? A  prečo na vý-
stave EXPO nenájdete žiad-
nu škandinávsku krajinu? 
Rozumiem protestantom, 
ktorí vyšli do ulíc pri otvore-
ní EXPO. Aj pápež František 
vyzval organizátorov a  náv-
števníkov výstavy, aby neza-
búdali na milióny ľudí, ktorí 
hladujú a  za iróniu označil 
skutočnosť, že táto globálna 
akcia, venovaná udržateľné-
mu rozvoju a spôsobom, ako 
nasýtiť chudobných, existuje. 
„EXPO samotné je súčasťou 
tohto paradoxu hojnosti, kul-
túry plytvania a  neprispieva 
k modelu spravodlivého a udr-
žateľného rozvoja,” citovala 
pápeža agentúra Reuters. Sku-
točnými protagonistami vý-
stavy by mali byť podľa neho 
„tváre mužov a  žien, ktorí 
trpia hladom, ktorí sú chorí 
a  dokonca zomierajú v  dôs- 
ledku nedostatku jedla alebo 
jeho škodlivosti“. A aj takých 
v  Miláne nájdete. Migranti 
z  Afriky a  bezdomovci však 
svoj čas trávia žobraním 
v centre mesta pri železničnej 
stanici.   Petra Vargová

Medzi najzaujímavejšie 
pavilóny pre mňa patrilo 
Rakúsko, Estónsko, Veľká 
Británia a Maďarsko.  Rakú-
šania stavili na jednoduchosť 
a  presne v  zmysle hlavného 
motta výstavy, v  srdci vý-
stavného priestoru, vytvorili 
živý, voňavý a  prirodzený 
kus lesa so stromami, kríkmi, 
opadaným ihličím, machom, 
dubákmi, vtáčím spevom 
a  veľmi príjemným, svie-
žim ovzduším. Ich príklad 
s  názvom Breathe –  dýchaj 
ukázal, že netreba vymýšľať 
moderné technológie. Stačí, 
keď nenarušíme prirodzený 
kolobeh, ktorý vytvorila prí-
roda. A keďže pavilón patril 
k najnavštevovanejším, opäť 
sa ukázalo, že Rakúšania na-
ozaj cestovný ruch, ako to 
tvrdil jeden zo slovenských 
finančníkov, robiť “nevedia”.

E s tónsky  p av i l ón  s i 
ma získal svojou jedno-
duchou a  čistou krásou, 
ktorá dýchala z  všadep-
r ítomného dreva.  Pos- 
tavený z variabilných dielcov, 
ponúkal široké možnosti ich 
použitia i usporiadania pres-

ne podľa vkusu i potrieb kaž-
dého z návštevníkov. Netrápil 
turistov siahodlhými video 
prezentáciami či silenými 
animačnými programami, 
ponúkal krátke, zaujímavé 
informácie o krajine, ľuďoch, 
rastlinách a živočíchoch, kto-
rí v  nej žijú. Práve estónski 
študenti napríklad vymysle-
li na internáte Skype, ktorý 
dnes pozná každé dieťa. A ve-
deli ste, že jednoduchá dreve-
ná hojdačka, zavesená na ko-
nári, je symbolom plodnosti? 
V tejto severskej krajine ich 
od začiatku 19. storočia sta-
vali na hranici lesa a polí, na 
kopčekoch,  pri každej dedi-
ne a hojdanie na nich bolo aj 
perfektným spestrením pre-
hliadky EXPO pavilónov. 

Naozaj dych vyrážajúci 
a  obsahovo zmysluplný bol 
pavilón Veľkej Británie, kto-
rý k  sebe lákal zaujímavým 
úľom, ktorý svietil vďaka pre-
nosu informácií zo skutočné-
ho včelieho úľa, nachádzajú-
ceho sa vo vzdialenosti 870 
míľ vo Veľkej Británii. Celý 
pavilón bol inšpirovaný ži-
votným cyklom medonosnej 
včely a  zdôrazňoval dopad 
znečistenia planéty na potra-
vinový reťazec. Úľ, ktorý vy-
tvoril mladý britský dizajnér, 
symbolizuje kreativitu a ino-
váciu Británie.

V Maďarsku sme sa zasta-
vili kvôli švagrinej, pochá-
dzajúcej z Budapešti, no pa-
vilón zvonku pripomínajúci 
Noemovu archu, bol zaují-
mavý i sám o sebe. Papričky, 
slamienky, typické dedinské 
kroje a látky, remeselníci. Jed-
noduchá a výstižná expozícia 
v duchu hesla „neponúkame 
DDT, PVC, KGB, či GMO, 
ponúkame zdravé a čisté pro-
dukty s  jasným pôvodom“.  
Keď navyše v útrobách archy 
jeden z návštevníkov zahral 
na vystavenom slávnom Bo-
gányi piáne, vyrobenom z fu-
turistických materiálov, aby 
znelo ako nástroje zo začiat-
ku 19. storočia, ale s ľudskej-
ším zvukom „mimo času“, 
ilúzia prenosu do iného sveta 
bola dokonalá.

O Poprade ani zmienka
Nadšenie opadlo v  slo-

venskom pavilóne, ktorý má 
dobrú polohu medzi Japon-
skom a Ruskom. Neidentifi-
kovateľné profily tvárí obrích 
sôch a  ničím neoriginálne 
tulivaky návštevníkov z  ce-
lého sveta nemali čím nad-
chnúť. Nás, Tatrancov, hneď 
na prvý pohľad šokovalo, že 
medzi propagačnými mate-
riálmi z  jednotlivých kútov 
Slovenska nebol ani jeden 
z Vysokých Tatier či Sloven-
ského raja. Poprad nie je uve-
dený ani v  zozname miest 
prezentačnej brožúry EXPO 
Slovensko. Tatry vonku pri-
pomenul len stánok Štrbské 
Pleso – tradičná káva, o kto-
rej sme však, paradoxne, po 
prvýkrát počuli až tu v Milá-
ne. Že by bola pre Slovensko 
a Tatry zvlášť taká príznačná? 

Rakúšaniana Expo priniesli 
kúsok svojho krásneho lesa.

Zvonka bol japonský pavilón 
veľmi zaujímavý.

Pocit sklamania sa ešte pre-
hĺbil po vstupe do pavilónu. 
Návštevníkom boli k dispo-
zícii len dvoje 3D okuliare, 
čo je pri dennej návštevnosti 
pavilónu odhadovanej na 15 
000 dosť smiešne. Fujarový 
strom v  rohu sme takmer 
prehliadli, zato roztancovaný 
klip na skladbu Happy, kde 
tatranská masérka v plavkách 
tancuje na Lomnickom ští-
te, sa nevidieť nedal. A opäť 
sochy, plastové pokreslené 
nahé figuríny žien či kovový 
tanier s príborom, prestreté 
pred jedlom. Mená autorov 
ani jednému členovi našej 
výpravy nič nehovorili. Ani 
vnútri sme nenašli záber na 
Tatry či hostesky v  tradič-
ných krojoch, nič o  folkló-
re, prameňoch, tradíciách, 
rastlinných či živočíšnych 
druhoch, typických pre Slo-
vensko. A  športový kútik 
s Cibulkovou, Saganom a la-
vičkou, obloženou tenisový-
mi loptičkami, zahraničnému 
návštevníkovi celkom iste 
nič o  Slovensku nepovedia. 
V  reštaurácii to voňalo ako 
doma, bryndzová a škvarko-
vá nátierka nesklamali, avšak 
chuť v ústach zhorkla, keď na 
nás zo všetkých stien hľadel 
Warhol a jeho napodobeniny. 
Síce svetoznámy umelec, kto-
rý ale o Slovensku nikdy nič 
pozitívne nepovedal a ani sa 
k nemu nehlásil. Na príjem-
nom pocite nepridal ani fakt, 
že tu obsluhovala česká čaš-
níčka v tričku Tatra Tea, na-
miesto kofoly čapovali vodu 
s kofolovým sirupom a hneď 
pri objednávaní prebehol na-
ozaj bizarný rozhovor: 

„Tri obložené chlebíky, 
prosím.“

„Ste zo Žilinského kraja?“
„Nie, prečo?“
„Mali by ste zľavu...“
Nuž, bez komentára. A keď 

sa navyše nášmu pavilónu 
prizriete zblízka, uvidíte, že 
v  konkurencii kvalitných 
a originálnych materiálov je 
obitý obyčajným plastovým 
trávnatým kobercom a  ška-
redými, neopracovanými 
doskami, z ktorých ešte trčí 
lepidlo, dojem je dokonaný. 
Navyše, ak z nich zhora trčia 
samorezky, pretože sa nie-
komu nechcelo zohýnať, aby 
ich našruboval nenápadne 
zdola...

Zberatelia suvenírov si na 
Expo celkom určite prídu na 
svoje.

Mekka módy, talianske Miláno, žije v týchto mesiacoch výstavou EXPO 2015. V jednotli-
vých pavilónoch sa návštevníkom ponúkajú odpovede v zmysle leitmotívu „nasýtiť plané-
tu – energia pre život“.  EXPO, alebo svetová výstava, je veľká medzinárodná výstava prie-
myslu a kultúry jednotlivých krajín, ktorá sa nepravidelne, vždy po niekoľkých rokoch, 
uskutočňuje v rôznych mestách od polovice 19. storočia. V roku 1998 ju hostil Lisabon, 
2000 Hannover, 2005 Nagoja, 2008 Zaragoza, 2010 Šanghaj, 2012 Yeosu a 2015 Miláno. 
Po expozícii v belgickom Bruseli napríklad mestu ostala stavba známeho Atómia, ktoré je 
dnes symbolom hlavného mesta Európy či Parížu slávna Eiffelovka. 

Zvedaví sme preto vbehli 
do ruského pavilónu, kam nás 
prilákala nádherne znejúca, 
naživo spievaná operná ária 
a obrovská zrkadlová strecha 
nad vchodom. Všade samé 
klásky a kosáky, zábery stroj-
mi a  ľuďmi obrábaných zla-
tých polí a tendenčné grafiky 
nám tak dobre známe spred 
Nežnej revolúcie. „Dobrá 
úroda, šťastná žena!“  „Veľa 
snehu, veľa žitka.“ „Usilovnou 
prácou k  svetlejším zajtrajš- 
kom.“ Nie, nebola to paródia. 
Všetko myslené stopercentne 
vážne seriózne vyznievalo aj 
na pozadí matriošiek Putina, 
v ktorého žalúdku sa nachá-
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 ◆ Vedúci pobočky - Poprad, 
Alza.sk s. r. o., www.alza.sk.

 ◆ Čašník, Wellness Hotel 
Borovica, A.V.PLUS s. r. o., 
Štrbské Pleso. Tel.: 0911 989 
873.

 ◆ Predavač/ka - pokladník/
čka, LIDL Kežmarok.

 ◆ Vo d i č  M K D ,  S i v o n 
Transport,  s.r.o.,  Zimná 
915/31, Stará Ľubovňa. Tel.: 
0948 648 750.

 ◆ Elektrikár-údržbár, SNW 
s. r. o. - píla Podolínec. Tel.: 
0917 963 547.

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

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

 ◆ Práca vo výrobe s ubyto-

vaním, Work Service. Tel.: 
0911 050 793.

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

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

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

 ◆ Kuchár -  Hotel Crocus 
Štrbské Pleso, a.s. Tel.: 0917 
799 367. 

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

zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

 ◉ Predám masážny stôl 
–  nový, málo používa-

ZAMESTNANIE

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ Predám veľký zrekon-

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

 ◉ Predám rodinný dom 
v  Mengusovciach v  OV 
s  pekným výhľadom na 
Vysoké Tatry vo vynika-
júcom stave, bez ďalších 
investícií. Je vhodný na 
trvalé bývanie, ale aj na 
agroturistiku a rekreačné 
využitie. Možnosť odkúpe-
nia vedľajšieho pozemku 
o výmere 1104 m2. Dom je 
postavený z  tehloblokov, 
zateplený, po komplexnej 
rekonštrukcii v  rokoch 

SLUŽBY
 ◉ Doučujem opatrovateľky 

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

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

 ◉ Príjmeme žeriavnika, 
STROJCHEM Svit, plat-
ný žer iavnický preu- 
kaz, t. č. 052/7152647,  
rybarova.z @chemosvit.sk

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

 ◉ Hľadáme ženy do textil-
nej výroby -  tvarovacie 
stroje, 4-zmenná prevádz-

ka, aj bez praxe  žiadosť 
a životopis zasielajte: ry-
barova.z@chemosvit.sk

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

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

ný –  skladací s obalom, 
valec, stoličku a  sadu 
sklených bánk. Všetko za 
180,- eur. Kontakt: 0911 
817 360. 

 ◉ 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.

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. Nákla-
dy na bývanie 140 € me-
sačne +  spotreba cca 20 
m3 dreva. Cena dohodou. 
T. č.: 0908 327 288. Pre-
dám záhradu s  murova-
nou chatkou v lukratívnej 
obci Gánovce, treba vidieť. 
Cena dhodou. Tel. kon-
takt: 0911 444 645. 

n	pozemok parcelné číslo 10119 o celkovej výmere 201 m2  

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

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

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

ho majetku  obchodnou verejnou súťažou v katastrálnom 
území obce Batizovce

Minimálna cena bola OcZ Batizovce 
stanovená na 16,59 € / m2

Bližšie informácie ako aj súťažné podmienky si môžu uchá-
dzači stiahnuť na www.obecbatizovce.sk, alebo vyzdvihnúť 
na Obecnom úrade v Batizovciach počas úradných hodín.
Lehota na doručenie ponúk končí 14. 8. 2015 o 12. hodine.

Dokončenie z 1. strany
Ale neľutujem. U mňa bol 

na prvom mieste volejbal. 
Spánok, tréning, životospráva, 
to bol môj každodenný rituál, 
čo sa samozrejme podpísalo 
na zdravotnom stave. Kolená, 
spadnutá klemba, úraz bedro-
vého kĺbu a teraz prichádzajú 
dôsledky, ktoré sa budú zhor-
šovať,“ s  úsmevom bilanco-
vala Tatiana. „A čo mi to dal? 

Šport mi dal veľkú silu. Naučil 
ma sebadisciplíne a  pokore. 
Vďaka športu sa človek stane 
sebestačný, scestovaný a nemá 
problém prispôsobiť sa akým-
koľvek životným situáciám.“ 

Keďže vyštudovala peda-
gogický smer, momentálne 
hľadá voľné miesto učiteľky. 
Pracuje ako kultúrna maza-
žérka v Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku. „Je to 

www.skoda-bike-open-tour.sk

ŠKODA Svätojurský maratón
ŠKODA Maratón Marikovskou dolinou
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5. 9. 2015
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Majstrovstvá Európy 2017

HORAL TOUR
 14. - 16. 8. 2015 - Svit - Tatry

jediný etapový MTB maratón na Slovensku

www.horal.sk
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KREJZI 130 km/4 200 m 
 LEJZI 73 km/2 000 m 
SENZI 43 km/1 200 m

ÍZI 28 km/800 m
DEJZI 17 km/350 m

HORAL JUNIOR
 16. 8. 2015 - Svit 

Detská tour Petra Sagana

Turnaj majstrovstiev Slovenska v plážo-
vom volejbale mužov a žien s medzinárodnou 
účasťou sa uskutoční 1. a 2. augusta v areáli 
AquaCity Poprad. Na podujatí, ktorého gene-
rálnym partnerom je spoločnosť Slovanet, sa 
predstaví slovenská volejbalová špička, aj re-
prezentantky Anglicka či Malty. Pre návštev-
níkov pripravili organizátori niekoľko sprie-
vodných akcií, vrátane Beach Party, exhibič-
ného zápasu či autogramiády volejbalistov a 
popradských hokejistov.   

Už druhý rok bude slovenské mesto pod 
Tatrami – Poprad hostiť volejbalovú špičku 
nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. V 
rámci majstrovstiev Slovenska v plážovom 
volejbale – Slovanet Tatra Beach 2015 - sa 
vsobotu 1. augusta o 8. h začnú zápasy maj-
strovstiev Slovenska v beachvolejbale mužov 
a žien. Turnaj vyvrcholí 2. augusta o 13.30 h, 
kedy sú plánované finálové zápasy. „Tešíme 
sa na podujatie, ktoré zviditeľňuje aj u širokej 
slovenskej verejnosti tento pekný šport, akým 

plážový volejbal nepochybne je,“ hovorí Do-
minka Nestarcová, slovenská reprezentantka 
v plážovom volejbale. 

Organizátori podujatia pripravili pre náv-
števníkov bohatý sprievodný program. V ne-
deľu 2. augusta o 13. h sa uskutoční exhibícia 
osobností, v rámci ktorej sa predstavia nielen 
slovenské reprezentantky v plážovom volejba-
le Dubovcová s Nestarcovou, ale aj primátor 
Popradu Jozef Švagerko či popradskí hokejisti 
Arne Kroták a Radoslav Suchý. 

 „Slovanet sa už po druhýkrát spája s týmto 
športovým podujatím a dlhodobo podporuje 
naše reprezentantky v plážovom volejbale. Sme 
presvedčení, že pod Tatrami môže široká verej-
nosť, fanúšikovia beach volejbalu či rodiny s 
deťmi zažiť pekný športový víkend spojený so 
zábavou,“  hovorí zástupca generálneho part-
nera podujatia Ján Michlík zo Slovanetu. 

Viac informácií o podujatí Slovanet Tatra 
Beach 2015 nájdete na internetovej stránke 
www.tatrabeach.sk. 

Slovanet Tatra Beach 2015 

Tatianou Dragošekovou

niečo nové a aj táto práca ma 
baví, ale športu sa venujem od 
malička a mám k nemu vzťah. 
Aj preto by som chcela veľmi 
pracovať s  deťmi, odovzdať 
im svoje športové skúsenosti. 
Táto práca mi otvorila iné dve 
a verím, že aj práca učiteľky 
raz príde,“ s úsmevom dodala 
Tatiana Dragošeková, dlho-
ročná extraligová volejbalist-
ka.  (pks)

Pomôžte zvieratám 
v núdzi

Aj tento rok pomáha 
československý kastračný 
program aktívne zvieratám 
v núdzi. „Tam, kde štát ne-
pomáha, pomáhame my, 
dobrovoľníci. 30. júla až 2. 
augusta sa v  Hranovnici 
a Spišskom Štiavniku usku-
toční už 11. kastračná ak-
cia zvierat v rómskych osa-
dách,“ informovala Lenka 
Zolnierčiková, zástupkyňa 
predsedu združenia pre 
kastračné akcie.

Všetky potrebné infor-
mácie o  programe nájdete 
na stránke www.zzpz.sk, 
www.cskp.eu a https://www.
facebook.com/Kastracny 
Program. Vítaná je finanč-
ná i  materiálna pomoc 
a  dobrovoľníci hľadajú aj 
ľudí, ochotných poskytnúť 
dočasný či trvalý domov 
odobratých zvieratkám. 

V bežeckom areáli na Štrbskom Plese sa 25. 
júla uskutočnil 4. ročník netradičného športo-
vého podujatia Štrbská športová smršť. Program 
popoludní otvoril starosta obce Štrba Michal 
Sýkora s hosťami Romanom Volákom, Robom 
Miklom a Tomim Kidom Kovácsom. V úvo- 
de sa predstavila ľudová hudba Bystrianka, 
ktorá nadviazala na Ľudové umelecké remeslá, 
ktoré sa konali na Štrbskom Plese celý víkend. 
V programe pokračovali mladí tanečníci z Pe- 
ga Fun Dance Group, ktorý predstavili spolo-
čenské tance. Divákov ohúrili členovia skupiny 
Workout Fanatics pod vedením Martina Vie-
denského a predstavili pouličný workout – cvi-
čenia s vlastnou váhou. Svoju silu a koncent- 

ráciu ukázali cvikmi na tyči aj Košičania z klu-
bu Pole Diva. Na záver sa predstavili fitnesky 
z trenčianskeho klubu Fitness Gabrhel. Počas 
vystúpenia fitnesiek dorazila na Štrbské Pleso 
skutočná smršť. Moderátor síce ubezpečoval 
divákov, že k Tatrám patrí aj nehostinné poča-
sie, ale s príchodom bleskov boli organizátori 
nútení prerušiť program. Po vytrvalom daždi 
sa organizátori spolu s obcou Štrba a účinku-
júcimi dohodli, že zvyšná časť programu sa 
uskutoční spolu s oslavami Dňa obce Štrba 
koncom augusta. Organizátori veria, že fanú-
šikovia skupiny Hrdza a športovcov, ktorí sa 
pripravovali na večerný program, si prídu ich 
vystúpenie pozrieť aj v novom termíne.   (mjk)

Štrbskú športovú smršť prerušila búrka 
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05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:20  Hoď svišťom
10:10  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Dr. Dokonalý
13:40  Kosti
14:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  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  Sahara
23:10  Nabúchaná
02:05  Peklo na zemi
03:25  Krimi
03:50  Prvé oddelenie

05:10  Drišľakoviny
06:20  Správy RTVS
07:05  Góly - body - sekundy
07:20  Levík Raa Raa
07:30  Blanche
07:40  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:55  Veselá farma
08:00  Veselá farma
08:10  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:35  Fidlibum
09:05  Trpaslíci
09:35  Sršne v úli
10:05  Muž s poslaním
11:00  Toskánska vášeň
12:30  Radosť zo života
13:05  NAJ dedinka Slovenska
14:05  Na krok od neba
15:00  Na krok od neba
16:00  Bieli vlci
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  Laurin príbeh
22:00  Fontána pre Zuzanu II
23:55  Elisa z Rivombrosy
01:30  Toskánska vášeň
03:00  Fontána pre Zuzanu II

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Extrémne v horách
08:55  Pralesy Európy
10:00  Ordinácia evanjelických 
 novokňazov
12:10  Celý svet nad hlavou
13:45  Blízko neba
14:40  Farmárska revue
15:05  Mandragora
16:15  Pred rokmi...
16:50  Miesto v dome
18:10  Návraty k hereckým 
 legendám
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný ateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Napoleonské vojny
21:00  Anjeli strážni

05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
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
13:05  Odložený prípad
14:05  Monk
15:05  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  Svokra
21:40  Twilight sága: Úsvit (2)
00:00  Myšlienky vraha
00:55  Kobra 11
01:45  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:25  Psych, s. r. o.
03:10  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
03:50  Kobra 11

04:30  Aféry 2
05:00  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:15  Noviny TV JOJ
07:10  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
12:35  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
14:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  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
00:10  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:10  Modrí templári
02:05  Prvé oddelenie
03:05  Krimi
03:30  Súdna sieň

04:05  Križovatky medicíny
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
08:40  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:45  Duel
11:15  5 proti 5
12:00  Správy RTVS

04:45  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:55  Podvodníci v akcii
06:25  Nash Bridges
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:40  Slovensko v obrazoch
14:00  Svet v obrazoch
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  Bez hraníc
21:10  Bez hraníc
22:00  Vrchný inšpektor 
 Banks
23:30  Prefíkaná banda
00:25  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:05  Bez hraníc
01:55  Bez hraníc
02:45  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  Cena banánov
10:05  Zázračný ateliér
10:10  Tuláčik
10:20  Trpaslíci
10:25  Mozart a jeho skupina
10:50  Koniari sveta
11:15  Vat
11:45  Portréty vedcov: 
 Ján Lešinský
12:00  Živá panoráma
12:35  Siesta
13:15  Bakalári
14:20  Zborovňa
14:55  Ambulancia
15:25  Stopy dávnej minulosti
15:50  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Odkrývanie minulosti
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  Film a politika
21:00  Biela garda
22:00  Van Gogh
00:35  Polícia
00:45  Profesionál
01:05  Džezová letná noc 
 na Dvojke - BJD 2014
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Štvrtok
30. 7. 2015

12:15  Grand hotel
13:55  Slovensko chutí
14:40  Prefíkaná banda
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Podvodníci v akcii
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  Jerry Maguire
22:30  Zákon a poriadok: 
 Špeciálna jednotka
00:40  Prefíkaná banda
01:35  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
02:20  Podvodníci v akcii
02:50  Podvodníci v akcii
03:20  Podvodníci v akcii

06:30  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:40  Správy - Hírek
06:50  Polícia
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Lap a Hopko detektívi
08:40  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Bolek a Lolek sa hrajú
08:55  Flipper a Lopaka
09:20  Zázračný ateliér
09:25  Tuláčik
09:35  Trpaslíci
09:40  Mozart a jeho skupina
10:05  Film a politika
11:00  Odkrývanie minulosti
11:30  Vat
11:55  Portréty vedcov: 
 Jaroslava Sobocká
12:15  Živá panoráma
12:45  Biela garda
13:45  Siesta
14:20  Zborovňa
14:50  Stopy dávnej minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
17:25  Miesto v dome
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  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Z mesta do mesta
20:30  Z mesta do mesta
21:00  Vincent a Theo
23:15  Nesmrteľní
00:30  Džezová letná noc 
 na Dvojke - BJD 2014
01:15  Správy RTVS

05:05  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

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
21:50  Lovci pokladov
22:50  Škorpión
23:50  Myšlienky vraha
00:45  Kobra 11
01:35  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:15  Psych, s. r. o.
02:55  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc
03:35  Mike a Molly
03:50  Kobra 11

04:15  Aféry 2
04:55  Noviny TV JOJ
05:40  Krimi
06:10  Noviny TV JOJ
07:05  Súdna sieň
08:20  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom
10:10  Kutyil s.r.o.
10:55  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:30  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
14:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:40  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  Modrí templári
01:30  Kutyil s.r.o.
02:10  Prvé oddelenie
03:10  Krimi
03:40  Súdna sieň

05:25  Správy RTVS
06:15  Počasie
06:20  Nash Bridges
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:45  Góly - body - sekundy
09:00  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:45  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
20:25  NAJ dedinka Slovenska
21:30  Radosť zo života
22:00  Salvador
00:00  Nikto nie je dokonalý
01:05  Doktor z hôr

Piatok
31. 7. 2015

01:50  Salvador
03:45  Grand hotel

06:15  Polícia
06:30  Profesionál
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
08:40  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Bolek a Lolek sa hrajú
08:55  Flipper a Lopaka
09:20  Zázračný ateliér
09:25  V oku mora
09:30  Trpaslíci
09:35  Mozart a jeho skupina
10:05  Z mesta do mesta
10:30  Z mesta do mesta
11:00  Záchranári 
 - pomoc v núdzi
11:25  Vat
11:50  Portréty vedcov: 
 Michal Pitoňák
12:05  Živá panoráma
12:45  Siesta
13:15  Bakalári
14:20  Zborovňa
14:55  Stopy dávnej minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Extrémne v horách
17:30  Miesto v dome
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný ateliér
19:45  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Pralesy Európy
20:50  Alergia
22:20  50. výročie Studia 
 Academica Slovaca
22:50  BJD 2014

05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:45  Kobra 11
10:45  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
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  Ženy v pokušení
23:05  Zneužitá
01:15  Šiesty zmysel
02:10  Bostonské vraždy
02:50  Odložený prípad
03:35  Mike a Molly
03:55  Kobra 11

04:25  Aféry 2
05:10  Noviny TV JOJ

Sobota
1. 8. 2015
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21:30  Barneyho ženy
23:40  Československý 
 filmový týždenník
23:55  Pralesy Európy
00:40  Napoleonské vojny
01:35  Blízko neba
02:15  Správy RTVS

05:05  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
06:50  Scooby Doo, kde si?!
07:10  Tučniaky 
 z Madagaskaru III
07:30  Kung Fu Panda II
08:20  Tom a Jerry
08:30  Krásna mimozemšťanka
10:40  Mušketieri
11:45  Mušketieri
12:55  Láska je láska
15:15  Zita na krku
15:55  Sekerovci
16:30  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Green Lantern
22:45  Bitkári 2
00:55  Green Lantern
02:50  Bitkári 2

04:55  Noviny TV JOJ
05:35  Krimi
06:00  Noviny TV JOJ
06:55  (Ne)šťastne až naveky
08:55  Upírsky pes
10:55  Najlepšie slovenské 
 torty
12:30  Inkognito
14:00  Bučkovci 2 - Slnko, 
 seno, dedina
15:25  Dokonalý plán
17:35  Rodinné záležitosti
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Vojak
22:30  Muž so znakom smrti
00:35  Boj o prežitie
02:20  Muž so znakom smrti
03:50  Krimi

04:55  Drišľakoviny
06:05  Správy RTVS
06:55  Góly - body - sekundy
07:15  Počasie
07:20  Levík Raa Raa
07:30  Blanche
07:40  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
07:50  Veselá farma
08:00  Veselá farma
08:10  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:30  Zázračný ateliér
09:00  60 zabijakov divočiny II
09:30  Jazdi Hlavou
09:35  Čarovné miesta 
 Zeme III
10:30  Slovensko v obrazoch
10:50  Svet v obrazoch
11:15  History
11:30  Bieli vlci
13:15  Agatha Christie : Poirot
14:55  Deň, ktorý neumrie
16:35  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo 
 mojej kuchyne
19:00  Správy RTVS

Nedeľa
2. 8. 2015

19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Anna Kareninová
21:55  Anna Kareninová
23:35  Na krok od neba
00:30  Na krok od neba
01:25  Agatha Christie : Poirot
03:10  Čarovné miesta Zeme III

07:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
07:30  Extrémne v horách
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:10  Farmárska revue
09:30  Zdenka
10:25  Náš pán doktor
11:10  Živé svetlo
12:05  Família
12:45  Roma Spirit
14:25  Slávnostiam na vďaku
16:00  Ktosi je za dverami
16:50  Pralesy Európy
17:35  Anjeli strážni
18:10  Návraty k hereckým 
 legendám
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný ateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Poraimos
21:30  Filmoviedky
22:55  Noc v archíve
00:00  Správy RTVS
00:50  Zdenka

04:25  Šiesty zmysel
05:10  Televízne noviny
06:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Medvedík Yogi
07:00  Scooby Doo, kde si?!
07:20  Kung Fu Panda II
08:10  Tom a Jerry
08:30  Teória veľkého tresku
09:30  Škorpión
10:25  Škorpión
11:20  Lovci pokladov
13:20  Žandár vo výslužbe
15:30  Modrá lagúna: 
 Nový začiatok
17:30  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Red: Vo výslužbe 
 a extrémne nebezpeční
22:45  Všemocný
00:50  Red: Vo výslužbe 
 a extrémne nebezpeční
02:50  Všemocný

04:10  Najlepšie slovenské torty
05:20  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  Timon a Pumbaa II
08:20  Rodinné záležitosti
09:45  Nová záhrada
10:45  Otec nevesty
13:05  Fantastická štvorka
15:15  Sahara
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:20  Husté leto
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Diablov uzol
23:25  Terapia láskou
02:05  Diablov uzol

04:05  Hory, batoh, kamera
04:25  Križovatky medicíny
05:10  Správy RTVS
05:55  Slovensko v obrazoch
06:20  Berlin, Berlin
07:05  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:05  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:35  Hurá do záhrady
14:05  Svet v obrazoch
14:35  Komisár Manara
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Príroda zblízka
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:50  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nanič chlapec
21:50  Policajti z centra
22:45  Banditi
23:30  Nash Bridges
00:15  Policajti z centra
01:15  Nanič chlapec
02:40  Grand hotel
03:55  Križovatky medicíny

07:35  Profesionál
07:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
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  Dráčik Tabaluga
09:20  Zázračný miniateliér
09:25  V oku mora
09:30  Trpaslíci
09:35  Mozart a jeho skupina
10:05  Karate-gi
11:05  Vat
11:30  Portréty vedcov: 
 Michal Puškár
11:50  Živá panoráma
12:20  Siesta
13:00  Dnes večer hrám ja
13:40  Nohavice
14:20  Zborovňa
14:50  Stopy dávnej minulosti
15:25  Ambulancia
15:50  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Vašimi očami
17:30  Nepokojná láska
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
18:55  Trpaslíci
19:00  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  V oku mora
19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
20:55  Brat Slnko sestra Luna
22:50  Celnice
23:20  Cassovia jazz 1998
00:05  A predsa sa točí
00:40  Správy RTVS

04:25  Bostonské vraždy

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
13:00  Odložený prípad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VIII
16:00  NCIS
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
21:35  Paul
23:40  Sekerovci
00:15  Zita na krku
01:00  Kobra 11
01:55  NCIS
02:35  Psych, s. r. o.
03:20  Tajomstvo kruhu 
 čarodejníc

04:00  Krimi
04:25  Nové bývanie
05:10  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:10  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
10:10  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:25  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
14:40  Hotelové Áno, šéfe!
15:40  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
23:35  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:30  Modrí templári
01:30  Kutyil s.r.o.
02:10  KRIMI
02:35  Prvé oddelenie
03:35  Súdna sieň

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

05:40  Počasie
05:50  Príroda zblízka
06:20  Berlin, Berlin
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
14:40  Komisár Manara
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Príroda zblízka
16:55  Doktor z hôr
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:30  Slovensko chutí
22:05  Kapitán Cain
22:55  Kapitán Cain
23:45  Nash Bridges
00:30  Doktor z hôr 
01:15  Kapitán Cain
02:05  Kapitán Cain
02:55  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  Dráčik Tabaluga
09:20  Zázračný miniateliér
09:25  V oku mora
09:30  Trpaslíci
09:35  Mozart a jeho skupina
10:00  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
10:50  Vašimi očami
11:15  Vat
11:40  Portréty vedcov: 
 Milan Buc
12:00  Živá panoráma
12:25  Brat Slnko sestra Luna
14:20  Zborovňa
14:55  Prví slovenskí biskupi
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Koniari sveta
17:30  Nepokojná láska
18:45  Večerníček
18:50  Trsteniarik 
 a jeho rybník
19:00  Trpaslíci
19:05  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
19:10  Dráčik Tabaluga
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  V oku mora

19:55  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  UFO - v archívoch 
 ZSSR
20:50  Sabrina
22:40  Interview s Fidelom
23:40  Cassovia jazz 1998
00:25  Správy RTVS
01:10  Trezor

04:00  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:45  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa VIII
11:15  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  Zámena manželiek
22:00  Mušketieri
23:00  Lovci pokladov
00:00  Škorpión
01:00  Myšlienky vraha
02:00  Kobra 11
02:50  Psych, s. r. o.
03:35  Superkočky v akcii

04:25  Aféry
05:10  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:30  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:25  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
14:45  Hotelové Áno, šéfe!
15:40  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  Kosti
23:00  Taxi
00:05  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:05  Modrí templári
02:00  Kutyil s.r.o.
03:05  Prvé oddelenie

Utorok
4. 8. 2015

Pondelok
3. 8. 2015
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Horal - zážitok zaručený!

Prvý ročník maratónu Ho-
ral sa konal v roku 2000 ako 
reakcia na stúpajúcu populari-
tu vytrvalostných pretekov na 
horských bicykloch pre rek- 
reačných, ako aj výkonnost-
ných cyklistov. Trojdňový 
etapový  HORAL TOUR  za-
čal svoju históriu písať v roku 
2009. Dodnes nenašli tieto 
etapové preteky na Slovensku 
nasledovateľa a stále zostáva 
jediným a tým aj jedinečným 
etapovým MTB (mountain 
bike) maratónom na Sloven-
sku. Rokmi získava podujatie 
nielen na kvalite, ale i na obľú-
benosti. V aktuálnom ročníku 
očakávajú organizátori účasť 
700 účastníkov z radov dospe-
lých a 350 detí. V roku 2017 
bude mať Horal maratón šta-
tút majstrovstiev Európy a do 
našich končín zavíta európska 
špička horskej cyklistiky. 

Cyklomaratón  Horal  aj 
etapový  Horal Tour  nie sú 
pretekmi len pre výkonných 
športovcov. Tratí a kategórií je 
viac. Trasy sú volené tak, aby 
si cyklista každej výkonnost-
nej kategórie našiel tú svoju. 
Štartujú vo Svite a  účastní-
kov v prvej etape zavedú na 
Štrbské Pleso. V druhej etape 
majú cyklisti na výber 3 trasy 
a v najťažšej z nich je odme-
nou zdolanie Kráľovej hole 
(1 946 m n. m.). Tretia etapa 
je technický XCO (cross-co-
untry) okruh vo Svite v poho-
rí Kozie chrbty. „V doterajšej 
histórii Horal nikdy nesklamal 
a verím, že sa heslo podujatia 
Horal - zážitok zaručený! na-
plní aj tento rok,“ uviedol Ivan 
Zima, riaditeľ Horal Tour.

Súčasťou podujatia  bude 
tak ako v minulom roku cyk-
listická súťaž pre deti  - HO-
RAL JUNIOR, ktorá patrí do 
Detskej tour Petra Sagana. 
Návštevníci podujatia, orga-
nizátorom ktorého je športový 
klub HORAL - ALTO Slova-
kia v spolupráci s mestom Svit 
a partnermi,  sa môžu tešiť na 
piatkový večerný koncert sku-
piny Hrdza. 

Prezentácia na detskú tour 
je v sobotu 15. 8. od 15. do 
17. h, v nedeľu 16. 8 od 7. do 
9.30 h v  areáli Koliby (na-
chádza sa za riekou Poprad 
pod lesom), potrebné je pri-

niesť kartu poistenca. 
Deti môžu štartovať len s 

písomným súhlasom zákon-
ného zástupcu, ktorý podpí-
še prihlášku pri prezentácii 
v deň konania detskej tour. 
Prihlásiť sa možno online na 
www.detskatour.sk alebo na 
www.sao-tatry.sk. Štartovné 
pre kategórie baby 0 €, mik- 
ro až starší žiaci 1 €. Štart 
Detskej tour Petra Sagana 
je od 10. h, predpokladané 
ukončenie poslednej kategó-
rie a vyhlásenie výsledkov 
po 13. h. Počas celých prete-
kov je pre všetky deti povin-
ná prilba.

Kategórie: B1 – BABY 
(2011 a ml.), M1 – MIKRO 
(2010 – 2009), M3 – MILI 
(2008 – 2007), M4 - MINI 
(2006 – 2005), V1 – ML. 
ŽIACI (2004 – 2003), V2 – 
ST. ŽIACI (2002 – 2001). 
Každý účastník získa účast-
nícky list (diplom) s podpi-
som Petra Sagana. Kategó-
ria baby je nesúťažná, ceny 
obdržia všetci účastníci + 
sladkosť. V kat. mikro až ka-
det prví traja získajú poháre 
a medaily Petra Sagana. Det-
ské preteky sa uskutočnia za 
každého počasia, len v  prí-
pade extrémne nepriaznivé-
ho počasia si usporiadateľ 
z bezpečnostných dôvodov 
vyhradzuje právo na zme-
nu, alebo  zrušenie. Okrem 
cyklistickej súťaže budú pre 
deti zdarma pripravené det-
ské atrakcie, divadelné pred-
stavenie a tombola. Každý 
účastník obdrží účastnícky 
list (diplom) s podpisom 
Petra Sagana. Kategória baby 
je nesúťažná, ceny obdržia 
všetci účastníci + sladkosť. 
V  kat. mikro až kadet prví 
traja získajú poháre a medai-
ly Petra Sagana.

Etapy Horal Tour 2015: 
piatok 14. augusta 
1. etapa vysokotatranská 
(Horal Tour) 
sobota 15. augusta
2. etapa nízkotatranská (Ho-
ral Tour – Škoda Horal MTB 
maratón),
nedeľa 16. augusta
 3. etapa „ixcéčko“ (Horal 
Tour) a Detská tour Petra Sa-
gana (Horal junior). 

 (dšá, ršg)

Nový ročník D OXX-
bet ligy klope na dvere, 
mužstvo je v  príprave bez 
opôr Lukáša Kubusa a To-
máša Sedláka, čo sú citeľné 
straty...

Prísť v  priebehu prípravy 
o  najlepšieho strelca a  naj-
dôležitejšieho hráča v strede 
poľa, je pre mužstvo vážny 
problém. Členovia správ-
nej rady i  tréneri intenzív-
ne pracujeme na hráčskej 
i hernej kompenzácii. Zatiaľ 
len skúšame hráčov, ktorí by 
ich mohli nahradiť  a  herné 
systémy, ktorými by sme ve-
deli stratu takých dôležitých 
hráčov kompenzovať. Po-
tenciál nahradiť „Kuba“ má 
určite Streňo, ktorý k  nám 
prišiel z Michaloviec. Otáz-
ka je, či ho nahradí i strelec-
ky, za „Seďa“ zatiaľ náhradu 
hľadáme.

Na slovíčko s trénerom FK Poprad Vladimírom Lajčákom

Kežmarská hasičská liga 
(KHL) pokračovala v nedeľu 
na futbalovom ihrisku v Ža-
kovciach ďalším kolom, sú-
ťažou o Pohár starostky obce. 
Výhodu domáceho prostredia 
naplno využilo domáce druž-
stvo, ktoré zvíťazilo vo vyni-
kajúcom čase 15,67 s, druhá 
skončila Ľubica, ktorej name-
rali čas 17,67 s a tretie miesto 
obsadilo družstvo Ekospolu 
Sp. St. Ves. Tí zostrelili terče 
po 17,8 s. Kategóriu žien vy-

hrali hasičky zo Sp. Soboty 
s výsledným časom 20,51 s, 
druhé Sp. Hanušovce mali čas 
21,66 s a tretie Ihľany s ča-
som 21,87 s. Najbližšie kolo 
KHL sa uskutoční túto nedeľu 
v Mlynčekoch so začiatkom 
o 9. hodine.

Okrem prav ide lných 
účastníkov súťaže sa pre-
tekov v požiarnom útoku 
zúčastnilo poľské družstvo 
z obce Ľwowek, blízko Poz- 
nane, s ktorým nadviazali Ža-

kovčania kon-
takt cez Miest-
nu akčnú sku-
pinu (MAS). 
Táto skupina 
spolupracuje 
okrem Poľska 
aj s Litvou 
a Estónskom. 
Ide o združe-
nie podtatran-
ských obcí navzájom susedia-
cich. Cez skupinu sa podarilo 
napríklad v Žakovciach po-

O Pohár starostky obce Žakovce

Popradskí hokejisti pred 
pár dňami vykorčuľovali na 
úvodný tréning pred novou 
sezónou. Trénerovi Pavlovi 
Paukovčekovi sa hlásilo viac 
ako 20 korčuliarov. Absen-
tovala skúsená dvojica Ra-
doslav Suchý a Ľuboš Barteč-
ko, naopak nechýbal najlepší 
slovenský kanonier Arne 
Kroták. Na ľad nevykorčuľo-
val ani najlepší strelec kamzí-
kov z uplynulej sezóny Matúš 
Paločko, ktorý je po ope-
rácii. Trénoval individuál- 
ne v  posilňovni. Spočiatku 
to budú ľahké tréningy, aby 
si hráči zvykli na korčule. 
Od budúceho týždňa by mali 
zaberať naplno. Prioritou ve-
denia klubu bolo podpísanie 
zmluvy s brankárom Kostú-

rom, ktorý bol v  uplynulej 
sezóne výraznou oporou. 
Vrátil sa Kasík, prišiel Kolba 
a niekoľko nových hráčov je 
na skúške. 

Vyvrcholením prípravy 
bude Tatranský pohár, po 
ktorom sa vykryštalizuje ká-
der na novú sezónu. Momen-
tálne majú v  kádri štyroch 
starších a  päť mladých ob-
rancov. Po trinástich rokoch 
by sa do Popradu mal vrátiť 
skúsený obranca Marek Kol-
ba. „Som Popradčan, mám 
tu rodinu, s  ktorou žijeme 
v Poprade. Deti mi tu chodia 
do školy. Rád by som tu ostal, 
bolo by to pre nás najideálnej-
šie. Je tu veľa mladých hráčov, 
no niekoľko tých starších poz- 
nám,“ prezradil navrátilec 

Marek Kolba. Nového tréne-
ra kamzíkov Pavla Paukov-
čeka dobre pozná. „Osobne 
ho poznám, ešte som s ním aj 
hrával. Je to mladý ambicióz-
ny tréner,“ uzavrel ostrieľaný 
bek.

Tretí najproduktívnejší 
hokejista HK Poprad v uply-
nulej sezóne Samuel Takáč 
odchádza spod Tatier a  v 
kariére bude pokračovať vo 
francúzskom klube Les Rapa-
ces de Gap. Popradský rodák, 
23-ročný stredný útočník 
nastúpil v  minulom roční-
ku Tipsport extraligy na 68 
stretnutí, v ktorých nastrieľal 
10 gólov a pripojil 37 asisten-
cií. V hodnotení plus/mínus 
skončil na hodnote +13.

Program prípravných zá-

pasov HK Poprad: piatok 31. 
júla HK Poprad - HC Košice, 
utorok 4. augusta HK Poprad 
- HK 32 L. Mikuláš, piatok 7. 
augusta HC Košice - HK Pop- 
rad, utorok 11. augusta HC 
Olomouc - HK Poprad, pia-
tok 14. augusta MHC Martin 
-  HK Poprad (začiatky do-
mácich zápasov o 17. h).

Na 68. ročníku druhého 
najstaršieho hokejového tur-
naja v Európe - Tatranskom 
pohári v Poprade, sa od 20. 
do 22. augusta predstavia 
štyri tímy zo Slovenska, Čes-
ka, Bieloruska a  Rakúska. 
Súpermi domáceho HK 
Poprad budú Slávia Praha, 
Junosť Minsk a  Graz 99ers. 
Na turnaji sa tímy stretnú 
systémom každý s  každým. 

Popradčania začali prípravu na ľade

Zápasy budú každý deň na 
programe o 15. h a 18. h, ve-
černý súboj odohrajú vždy 
domáci „kamzíci“.   Program 
68. ročníka Tatranského 
pohára v  hokeji v  Poprade 
- štvrtok 20. augusta: Junosť 
Minsk - Slávia Praha (15. h), 

HK Poprad - Graz 99ers (18. 
h), piatok 21. augusta: Graz 
99ers - Junosť Minsk (15. h), 
HK Poprad -  Slávia Praha 
(18. h), sobota 22. augusta: 
Slávia Praha -  Graz 99ers 
(15. h), HK Poprad - Junosť 
Minsk (18. h).   (sps)

Videli sme na trávniku 
nové tváre v  popradských 
dresoch. Viete už, koho 
by ste mali radi v zostave? 
Výborne pôsobí najmä ukra-
jinský Bogdan Rudiuk... 
   V príprave sme vyskúšali 
dvanásť hráčov, onedlho uza-
tvoríme káder A  mužstva. 

Z  nových hráčov by u  nás 
mal zostať spomínaný Streňo 
a  Rudiuk. Rozhodujeme sa 
ešte medzi Lukáčom, Bilasom 
zo Zvolena, Mičkom z Tatier 
a  Monkom, ktorý hosťoval 
vo Svite. Všetko sú to dobrí 
hráči, rozhodovať sa budeme 
podľa potreby na jednotli-
vé posty. Dotiahnuť by sme 
chceli dohodnutý príchod 
kreatívneho stredopoliara, 
ale stále nám chýba skúsený 
stredný obranca, ktorý by 
dokázal organizovať defen-
zívu. Na naše mužstvo je to 
nebývalý pohyb, zrazili sme 
sa však z futbalovou realitou 
a odchod spomínaných opôr 
spôsobil, že sme momentálne 
skôr oslabení, ako posilnení.

Podľa zdrojov súperov to 
vyzerá na ešte väčšiu bitku 
o postup do nadstavby. Jed-
noznačným favoritom bude 

zrejme FC VSS Košice, tvrdý 
boj deklaruje aj Lokomotíva 
Košice a  Rimavská Sobota 
by to tiež rada dotiahla do 
nadstavby spoločne s Prešo-
vom, Zvolenom a samozrej-
me Bardejovom. Na akú hru 
sa teda môžu naši skvelí fans 
tešiť?

Súhlasím. Na šesť postupo-
vých miest vidím reálne deväť 
kandidátov, súťaž bude ešte 
ťažšia, ako minulého roku. 
Pripravujeme sa na ňu naozaj 
dôsledne, no nepríjemné je, 
že dva týždne pred súťažou 
ešte celkom  neviem, kto ju 
bude za nás hrať. Verím, že 
v priebehu nasledujúcich dní 
káder uzavrieme a budeme sa 
môcť koncentrovane pripra-
vovať na prvé zápasy tak, aby 
sme skvelým popradským 
fanúšikom robili opäť radosť. 

 (red)

Cyklistická verejnosť spozná 14. - 16. augusta majstrov Slo-
venska XCM v horskej cyklistike pre rok 2015 počas pretekov 
HORAL MARATÓN, ktorý je súčasťou trojdňovej etapovej 
HORAL TOUR. Dejiskom bude už tradične mesto Svit, Vy-
soké a Nízke Tatry.   

Hasičky z Dobrovoľného 
hasičského zboru a Základ-
nej školy Šuňava si opäť pri-
písali na svoje konto ďalší 
významný úspech. V tvrdej 
konkurencii najlepších z celej 
Európy na XX. medzinárod-
nej súťaži kolektívov mladých 
hasičov v poľskom Opole sa 
umiestnili na treťom mies-
te. Mladé hasičky zo Šuňavy, 
ktoré reprezentovali Sloven-
sko, preukazovali priprave-
nosť v súťažných disciplínach  
štafeta na 400 m s prekážka-
mi, kde dosiahli čas 71,90 s 
a v požiarnom útoku CTIF 
44,51 s. 

Na úspechu sa podieľali - 
Tatiana Hanulová (veliteľka),  
Timea Diabelková, Veronika 
Fridmanová, Emma Hanu-
lová, Mária Hurčalová, Lucia 

Chlebovcová, Gabriela Ku-
nová, Anna Lavková, Zuzana 
Legátová a Vanesa Smiková 
pod taktovkou dlhoročného 
trénera Jána Kallu. Úspech 
Šuňavy je výsledkom dlho-
ročnej systematickej práce s 
hasičskou mlaďou. Postup do 
Opole si vybojovali víťazst- 
vom v okresnom, krajskom i 
celoštátnom kole hry Plameň.

Ďalší zástupca Slovenska - 
chlapci ZŠ Hutnícka zo Spiš-
skej Novej Vsi skončili na 9. 
mieste, keď dosiahli čas v šta-
fete 65,11 s a v útoku 45,58 s. 
Šuňavčanky nadviazali na 
dobré výsledky svojich pred-
chodkýň z roku 2011, keď 
sa po prvýkrát prebojova-
li  víťazstvom v celoštátnom 
kole hry Plameň 2010 na 
XVIII. medzinárodnú súťaž 

Hasičky zo Šuňavy medzi najlepšími v Európe

v slovinskom Kočevje, kde 
obsadili piate miesto. Pred 
dvoma rokmi, ako celoslo-
venský víťaz, reprezentovali 
opäť Slovensko na ďalšom 
ročníku tejto prestížnej sú-
ťaže vo francúzskom Mul-
house, kde skončili na vy-
nikajúcom treťom mieste.  

Dievčatám zo Šuňavy a ich 
vedúcemu a trénerovi Jánovi 
Kallovi, ktorý družstvo prip- 
ravoval, patrí  vďaka za vzor-
nú reprezentáciu Slovenska. 
Želáme im, aby svoje úspechy 
zopakovali i v ďalšom roč-
níku medzinárodnej súťaže 
mladých hasičov.  (oko)

staviť multifunkčné ihrisko 
a opraviť chodníky v obci cez 
financie z EÚ.  (sps)    
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AOS klub Poprad v spolupráci 
s mestom Poprad a SAMŠ zorga-
nizovali uplynulý víkend 24. - 25. 
júla najstaršiu rely súťaž na Slo-
vensku - 42. ročník Rallye Tatry, 
ktorá bola zaradená do seriálu 
majstrovstiev Slovenska v rally 
(MSR), majstrovstiev Slovenska 
v rally historických automobilov, 
Slovenského rally pohára (SRP) 
a novej klasifikácie, tzv. Rally Le-
gend. Ich súčasťou bola aj Rally 
škola a zároveň išlo o národné 
podujatie s povolenou zahranič-
nou účasťou.

Tohtoročná Rallye Tatry praktic-
ky ničím nepripomínala predchá-
dzajúci ročník. Júlový termín zabez-
pečil teplé, až horúce počasie a or-
ganizátori pripravili novú trať. Teda 
až na mestský okruh, ktorý sa opäť 
uskutočnil pri popradskom Tescu. 
Štartovalo sa  v piatok neskoro ve-
čer a pri dĺžke 12,7 kilometra ho 
posádky nemohli len tak vypustiť. 
„Mestský okruh je dlhý, človek tam 
môže dostať 15 sekúnd a potom to 
bude ťažko dobiehať. Musíme sa naň 
poriadne sústrediť,“ povedal pred 
štartom Tomáš Kukučka (4).

V sobotu bolo na programe šesť 
rýchlostných skúšok, pripravených 
na úsekoch Šuňava a Bystré. „Trate 
sú veľmi zradné, lebo obsahujú veľa 
odbočiek. Mnohé sú ukryté za hori-
zontmi a nie je do nich vidieť. Teší 
ma, že rýchlostné skúšky sú vlastne 
nové, nik z nás ich nepozná,“ zhod-
notil Jozef Béreš junior. Harmo-
nogram 42. ročníka Rallye Tatry 
zahŕňal bezmála 224 kilometrov, z 
nich 87,4 km bolo meraných. Na 
trať sa vydalo spolu 68 posádok 
zo šiestich krajín Európy. V piatok 
popoludní síce spŕchlo, ale nočná 
rýchlostná skúška sa uskutočnila 
už na suchom povrchu. Ani štart 
po dvadsiatej druhej hodine neod-
radil fanúšikov, ktorých sa pri trati 
stretlo odhadom 10 tisíc. 

Videli pekné prejazdy i trápenie 
niektorých posádok s nefunkčnou 
technikou. „Urobili sme veľa chýb a 
úprimne neviem, ako na tom sme. 
Čas si vôbec netrúfam odhadnúť,“ 
konštatoval Poliak štartujúci na 
Forde Fiesta RS WRC. Bezmála tri-
násť kilometrov dlhú trať absolvo-
val za deväť minút a jednu sekundu, 
čo bol napokon najlepší čas večera. 
Mnohé posádky sa posťažovali na 
zdržanie pred štartom. Pneumatiky 
vychladli a na prvých kilometroch 

Víťazom Rallye Tatry Grzyb, premiérová účasť Nórov

„nedržali“ tak, ako by mali. S mini-
málnymi odstupmi sa za Grzybom 
s Hundlom (1) zoradili Jozef Béreš 
a Zoltán Repás (Mini JCW WRC), 
Jaro a Erik Melichárekovci (Ford 
Fiesta RS WRC) a Tomáš Ondrej, 
navigovaný Adamom Gömörim 
(Škoda Fabia WRC).

Ráno bol opäť najrýchlejší Grzyb 
a jeho náskok pomaly rástol. Polia-
kovi však výrazne uľahčili situáciu 
obaja najväčší súperi. Jaro Melichá-
rek neprekonal defektové prekliatie, 
ktoré ho tohto roku trápi. „Hneď v 
prvej rýchlostnej skúške sme dostali 
defekt na pravom prednom kolese. 
Nečakal som, že ho tam môžeme 
urobiť,“ konštatoval Melichárek, 
ktorý klesol na šieste miesto s viac 
ako minútovou stratou na lídra. Jo-
zef Béreš junior stihol hromžiť na 
nefungujúcu techniku, aj si zacvičiť 
pri výmene kolesa priamo na tra-
ti meraného úseku. „Asi v polovici 
RS 2 sa auto úplne vyplo. Musel som 
všetko vyresetovať a znova naštar-
tovať. Na druhej skúške som v prvej 
zákrute dostal defekt. Hneď bolo jas-
né, že do cieľa takto nedôjdeme, lebo 
poškodíme auto a nemáme tu diely 
na opravu. Za minútu som vymenil 
koleso, ale hneď ako sme sa rozbehli, 
auto začalo opäť štrajkovať. Uvoľni-
lo sa palivové čerpadlo. Opraviť to 
vieme, no váhame, či sa vôbec oplatí 
pokračovať. Máme už veľkú stratu,“ 
vravel Béreš. Rodák z Debrade pri 
Košiciach následne odjazdil ešte tri 
merané úseky a potom sa definitív-
ne vzdal.

Problémy súperov šikovne vyu-
žil Tomáš Ondrej. S obstarožnou 
Škodu Fabia WRC predvádzal veľ-
kolepý šport a posunul sa hneď za 
Grzyba. Na tretej priečke jazdila 
česká posádka Pavel Valoušek/Ve-
ronika Havelková (2). Ich Škode Fa-
bia S2000 rýchle trate síce nesedeli, 
ale skúsený jazdec nerobil chyby 
a nasadil dobré tempo. Valoušek 
napokon v cieli oslavoval striebro, 
keďže Ondrejovi najprv praskla 
poloos a v poslednej rýchlostnej 
skúške vypovedal službu alternátor. 
„Tento výsledok by sme pred štartom 
brali všetkými desiatimi,“ povedal 
spokojný Pavel Valoušek. O tretie 
miesto zviedli súboj Tomáš Kukuč-
ka s Radovanom Moznerom junio-
rom (Subaru Impreza WRC), bratia 
Melichárekovci a populárni Prešov-
čania Igor Drotár s Vladimírom Bá-

nocim (Citroën DS3 WRC). A bol 
to práve Kukučka, ktorý v cieli osla-
voval bronz. Situáciu mu čiastočne 
uľahčili Melichárek s Drotárom, 
keď chybovali na rovnakom mieste 
poslednej rýchlostnej skúšky. Výlet 
mimo trať tam dokonca predviedol 
aj Grzyb (3), no jeho víťazstvo os-
talo neohrozené. „Chcel som ísť pre 
divákov, ale auto sa skĺzlo viac, než 
som čakal. Vyzerá to tak, že prvé 
miesto sme získali bez veľkej náma-
hy, ale nie je to tak. Trať bola veľmi 
zradná, na početných retardéroch 
sme mohli poškodiť auto i získať pe-
nalizáciu. Teraz som veľmi šťastný,“ 
tešil sa v cieli Grzegorz Grzyb, kto-
rý opäť navýšil svoj náskok na čele 
priebežného poradia majstrovstiev 
Slovenska.

Medzi produkčnými vozidlami 
v piatok večer dominoval Tibor 
Cserhalmi, navigovaný Petrom 
Vejačkom (Mitsubishi Lancer Evo 
IX). Na druhý deň však už nesta-
čil tempu Vlastimila Majerčáka a 
Michaely Vejačkovej (Mitsubishi 
Lancer Evo IX). Cserhalmi v prie-
behu druhého dňa odstúpil a tak 
druhé  miesto obsadila nórska dvo-
jica Petter Kristiansen/Ole Kristian 
Brennum (Mitsubishi Lancer Evo 
IX). „Súťaž sa mi veľmi páčila. Opäť 
som si vyskúšal nový typ tratí a na-
bral nové skúsenosti. Vaši jazdci sú 
veľmi rýchli, dobre sme nepoznali 
podmienky a tak sme išli skôr opatr-
ne,“ uviedol mladý Nór. Za zmien-
ku stoja aj takzvané dvojkolky, 
teda hodnotenie vozidiel s jednou 
poháňanou nápravou. Dominovali 
tri Peugeoty 208 R2, pričom najlep-
šie začal slovensko-český tandem 
Rasťo Chvála/Libor Hlisnikovský. 
Lenže po prebrzdení v rýchlostnej 
skúške č. 5 sa ich bezmála polmi-
nútový náskok pred Pavlami Nagy-
om a Kušnierom zmenšil na štyri 
sekundy. Chvála v samom závere 
zabral a vyhral hodnotenie dvojko-
liek i triedu 6.

42. Rallye Tatry privítala aj 
účastníkov Slovenského rally pohá-
ra. Organizátori im pripravili trať 
dlhú vyše 86 kilometrov. Takmer 
38 z nich bolo meraných. Osem-
členné štartové pole bolo riedke, to 
ale nijako neznižuje výkon víťaznej 
dvojice Viliam Pavlinský/Radovan 
Plichta (Citroën C2). „Išlo sa nám 
bez problémov, rýchlostné skúšky 
boli aj rýchle aj technické. U nás 
vládne veľká spokojnosť,“ tešil sa 
Viliam Pavlinský.

42. Rallye Tatry – oficiálne výs- 
ledky MSR:

1. Grzyb/Hundla (PL) Ford Fies-
ta RS WRC 50:02,3 min., 2. Valou- 
šek/Havelková (ČR) Škoda Fabia 
S2000 +56,1 s., 3. Kukučka/Mozner 
(SR) Subaru Impreza WRC +1:15,5 
min., 4. Melichárek/Melichárek 
(SR) Ford Fiesta RS WRC +1:23,4, 
5. Drotár/Bánoci (SR) Citroën 
DS3 WRC +1:36,1, 6. Hadik/Ker-
tész (H) Ford Fiesta R5 +2:23,6, 7. 
Trencsényi/Verba (H) Ford Fiesta 
R5 +2:38,1, 8. Majerčák/Vejačko-
vá (SR) Mitsubishi Lancer Evo IX 
+3:13,3, 9. Gavlák/Horniaček (SR) 
Mitsubishi Lancer Evo IX +4:28,9, 
10. Barna/Pannuska (H) Mitsubis-
hi Lancer Evo IX +5:42,6.

42. Rallye Tatry - oficiálne výs- 
ledky SRP:

1. Pavlinský/Plichta (SR) Citroën 
C2 29:05,0 min., 2. Králik/Králik 
(SR) Škoda Felicia +4,0 s., 3. Leško/
Jankuliková (SR) Renault Mégane 
+19,1, 4. Polovka/Pitoňák (SR) Seat 
Ibiza +5:38,5 min., 5. Krišanda/Kri-
šanda (SR) Seat Ibiza +8:45,7 min.

Riaditeľ podujatia Stanislav Han-
zeli zhodnotil 42. ročník Rallye 
Tatry ako veľmi úspešný. “Celé pre-
teky boli bez mimoriadnych udalos-
tí, čo je myslím si najdôležitejšie. Po 
športovej stránke by som vyzdvihol 
výkon posádky Grzyb - Hundla a 
taktiež v absolútnom poradí druhú 
posádku a zároveň najlepšiu čes-
kú dvojicu Valoušek - Havelková,” 
konštatoval Hanzeli. Pre divákov 
podľa neho bola určite zaujímavá 
možnosť sledovať umenie nórskej 
posádky Kristiansen – Brennum. 
ktorá sa premiérovo predstavila 
pod Tatrami. 

Veľkú smolu mal vlaňajší víťaz 
Jozef Béreš, ktorý musel odstúpiť 
pre technické problémy. Tento rok 
posádky na náročných tratiach trá-
pili hlavne defekty a technické po-
ruchy. „Nezaznamenali sme žiadnu 
haváriu. Veľmi milo nás prekvapila 
hojná návšteva nočnej rýchlostnej 
skúšky v uliciach Popradu, na ktorú 
sa prišlo pozrieť odhadom asi 10 000 
ľudí a akreditovalo sa nám vyše 40 
novinárov a  fotoreportérov. Týmto 
nám návštevníci vyjadrili podporu, 
a to je pre nás akési zadosťučinenie. 
Na záver chcem poďakovať mestu 
Poprad za ústretovosť a podporu, 
rovnako aj polícii, ktorá organizá-
ciu dopravy počas pretekov zvládla 
veľmi dobre,“ uzavrel Hanzeli. (red)

Snímky D. Hlinka, S. Petrus
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