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Popradčanka Ella Franková sa 
kulturistike a fitnes súťažne venuje 
od sedemnástich rokov. Po titule 
majsterky Slovenska v roku 2003, ví-
ťazstve na Tatranskom pohári v roku 
2004 a 10. mieste na majstrovstvách 
sveta v  Španielsku prišiel v  roku 
2006 zisk veľkej medaily, bronzovej 
z majstrovstiev Európy v Taliansku. 
Vtedy si od súťaženia dala pauzu. 
Na súťažné pódia sa vrátila po de-
viatich rokoch a to vo veľkom štý-
le. Z nedávnych majstrovstiev sveta 
v naturálnej kulturistike v Dubaji si 
priviezla dve medaily. „Štartovala 
som v kategórii figure fitnes nad 40 
rokov, ale aj v klasickej kategórii bez 
rozdielu veku nad 165 cm,“ povedala 
matka 15-ročného syna. Práve on sa 
postaral o maminu motiváciu. „Vrá-
tila som sa na pódium po deviatich 

rokoch. K návratu ma 
vyprovokoval môj syn, 
ktorý tiež začal cvičiť,“ 
povedala Ella Franko-
vá, ktorá si v svojej ve-
kovej kategórii vybo-
jovala titul majsterky 
sveta. Veľmi si cení aj 
zisk striebra v konku-
rencii oveľa mladších 
kulturistiek.

Cvičenie je  pre 
Ellu Frankovú ži-
votným štýlom a  tak 
ani počas deväťročnej absencie 
súťaženia na posilňovanie neza-
nevrela. Na súťaž v Dubaji sa na-
plno začala pripravovať v  januá- 
ri tohto roka. „Začala som cvičiť 
dvojfázovo. Väčšinou cvičím doma, 
ale pred súťažou mi v  posilňovni 

pomohol tréner Ľubo 
Čapka,“ prezradila 
popradská kulturist-
ka, ktorá ani zďaleka 
neplánuje zavesiť čin-
ky na klinec. „V naj-
bližšej dobe ma čakajú 
majstrovstvá Európy 
v  talianskej Bologni. 
Tie sa uskutočnia 31. 
októbra a  dva týžd-
ne na to cestujem do 
USA, kde sa zúčast-
ním najväčšieho sviat-

ku kulturistiek, Miss  Olympia v Las 
Vegas,“ prezradila sympatická Po-
pradčanka, ktorá dokáže skĺbiť ná-
ročnú úlohu matky s tvrdou drinou 
v posilňovni a stáva sa tak inšpirá-
ciou pre mnohé ženy. Okrem cvi-
čenia musela i tvrdo pracovať, na-

koľko jej koníček je veľmi finančne 
náročný a sponzorov nemala žiad-
nych. „Mojím najväčším sponzo-
rom bol môj otec, za čo mu veľmi 
ďakujem. Verím však, že teraz, keď 
už som majsterka sveta, tak nejakí 
sponzori prídu. Už mám okolo seba 
tých správnych ľudí, tak verím, že 
ďalšiu métu zvládnem bez stresov,“ 
prezradila fitneska.

Olympia v  Las Vegas je podľa 
kulturistov viac ako majstrovstvá 
sveta. Ide o  vrchol súťaže, kde sa 
stretnú len tí najlepší z najlepších. 
„Zúčastniť sa jej bol môj sen od pät-
nástich rokov, keď som si vystriho-
vala obrázky z kulturistických časo-
pisov. A teraz sa mi splní,“ teší sa E. 
Franková, ktorá ani po tejto súťaži 
skončiť s fitnes a kulturistikou ne-
plánuje.   (sps)
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Nestville 
Chopper Rock Fest
Priaznivci silných strojov, vône 

benzínu, kože, gumy a  rockovej 
muziky  sa 7. a  8. augusta stretnú 
v  srdci severného Spiša, v  obci 
Hniezdne v Nestville Parku. V pia-
tok program začína o 15. h a v so-
botu o 10. h. Tento rok sa na Nest-
ville Chopper Rock Feste očakáva 
viac ako 400 motorkárov a päťtisíc 
návštevníkov. 

Počas dvoch dní festivalu choppe-
rov a milovníkov motocyklov Har-
ley-Davidson čaká na účastníkov 
a návštevníkov spanilá jazda motor-
károv, voľba MISS, voľba najkrajšej 
motorky Chopper Festu, rôzne sú-
ťaže a exhibícia skutočných majst- 
rov na dvojkolesových strojoch. 
Najväčším lákadlom bude výstava 
legendárnych „harlejov“, ktoré prí-
du ukázať členovia klubu H.O.G. 
Chapter Prešov a  H-D stacionár 
Jump Start. Návštevníci budú môcť 
z bezprostrednej blízkosti obdivovať 
desiatky zaparkovaných motoriek 
značky Harley-Davidson. Tí odváž-
ni, ktorí túžia zajazdiť si na tomto 
stroji, budú mať počas podujatia je-
dinečnú možnosť. Spolu s inštrukto-
rom sa posadia na Harley-Davidson. 
Potenciálny motorkár sa pokúsi 
naštartovať ho, vyskúša si radenie 
rýchlosti a vychutná si bublanie iko-
nického motora V-Twin. „Bude to 
skvelá príležitosť pre širokú verejnosť 
a našich priaznivcov, ktorí možno ešte 
nemajú potrebné vodičské oprávne-
nie, ale dozvedia sa niečo nové, zoz- 
námia sa s motocyklami a stretnú sa 
so skúsenými jazdcami,“ pozýva na 
podujatie Martin Vichrest z Harley-
-Davidson Prešov. 

Na tradičnom stretnutí motorká-
rov nikdy nechýba dobrá rocková 
hudba a v Nestville Parku to nebu-
de inak. Správnu atmosféru tvrdých, 
ostrieľaných mužov vytvoria revi-
val kapely Metallica, Deep purple, 
AC&DC, Kabát, Jon Bon Jovi a če-
rešničkou bude vystúpenie Ramm-
stein Revival. Okrem nich motor-
károm zahrá Cirkus, Sexit, Helenine 
oči, Grey Dogs a Metropolis. 

„Okrem dobrej hudby bude prip-
ravená aj fun zóna, kde sa návštevníci 
budú môcť zabaviť, odreagovať 
a športovo vyžiť. Nájdu tu obľúbené 
atrakcie, napr.  rodeo býka. Silní muži 
preukážu svoju odvahu pri dvíhaní 
sudov s  lahodnou whisky,“ pozýva 
František Strela, manažér Nestville 
Parku a dodal, že v sobotu sa v areáli 
uskutoční Východoslovenský pohár 
v motokrose, Hniezdne 2015. Súťaž 
organizuje Slovenská motocyklová 
federácia a  ide o regionálny pohár 
Slovenskej republiky v  motokrose 
jednotlivcov a  voľné preteky tried 
Mx1, Mx2, Mx4, MX1B, MX2B, 
Mx2 - junior, MX85, MX65. Orga-
nizátor počíta aj s medzinárodnou 
účasťou jazdcov.  (red)

Ellou Frankovou, 
kulturistkou, majsterkou SR

Knihu Františka Bardyho Spod Kráľovej hole, Povesti 
a historky z Liptovskej Tepličky uviedli do života staros-
ta obce Slavomír Kopáč v jedinečnom  tepličskom náre-
čí. Spolu s autorom knihu pokrstili pramenistou vodou 
z Liptovskej Tepličky, ktorá  prináša život celému pod-
tatranskému regiónu a jedľovou vetvičkou,  symbolom 
ťažkého života človeka, ktorého stáročia živila hora 
a nádherná príroda pod majestátnou Kráľovou hoľou.
 Viac na 2. strane

20. ročník slávností pod Kráľovou hoľou
Počas uplynulého víkendu sa 

v Poprade konalo Národné stretnu-
tie mládeže P15, ktoré nadväzuje na 
Svetové dni mládeže. Do Popradu 
pricestovali mladí ľudia z  celého 
Slovenska, hostia z Čiech, Poľska, 
Maďarska či Srbska.   Str. 2 - 3

Od stredy do nedele bude Ná-
mestie sv. Egídia v Poprade patriť 
festivalu Made in Slovakia. Domá-
ci návštevníci i zahraniční turisti, 
ktorí v meste i okolí v tomto čase 
sú, budú môcť všetkými zmyslami 
doslova ochutnať Slovensko. Vyše 
osemdesiat vystavovateľov vytvorí 
originálnu mozaiku farieb, tvarov, 
vôní a chutí. To všetko spestrí boha-
tý kultúrny program.   Str. 6       

Spoločnosť Tatrakon Poprad sa 
môže pochváliť 84-ročnou tradíciou 
konzervovania v  našom regióne. 
Jej začiatky sú spojené so spraco-
vaním  ovocia, zeleniny a  výrobou 
ovocných nápojov.  V súčasnosti sa 
firma zameriava na výrobu mäso-
vých konzerv, hotových jedál a ce-
reálií. Str. 7

Z nových hráčov sa v FK Poprad 
predstavia Erik Streňa, Ján Zápoto-
ka, Bogdan Rudiuk, Marek Lukáč 
a Rudolf Bilas. Odišli Erik Maliňák, 
Peter Melek, Lukáš Kubus a Tomáš 
Sedlák. Dlhodobo zranený je Milan 
Ondruš.  Str. 12
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Štátna políciaAdoptujte si

kríženca Dopravná kontrola v Pre-
šovskom kraji. Na teritóriu 
KR PZ Prešov uskutočnila 
polícia minulý utorok osobit-
nú kontrolu, zameranú na 
dodržiavanie ustanovených 
alebo obmedzených rýchlos-
tí jazdy vozidiel, dynamiku 
jazdy vozidiel v cestnej pre-
mávke, ako aj ostatných pra-
vidiel jej nemotorovými účast-
níkmi.121 policajtov dop- 
ravnej, poriadkovej a želez- 
ničnej polície zistilo 265 
priestupkov,  z ktorých  42 vyrie- 
šili napomenutím, 220 v blo- 
kovom konaní a na prísluš-
ný dopravný inšpektorát boli 
oznámené tri priestupky. Po-
žitie alkoholu bolo zistené u 
troch nemotorových účastní-
kov cestnej premávky. 

Aktuálna téma - obchodo-
vanie s ľudmi. V čase letných 
prázdnin, keď najmä mladí 
ľudia cestujú za prácou do 
zahraničia, je téma obchodo-
vania s ľuďmi vysoko aktuál- 
na. Obchod s ľuďmi je ce-
losvetovo tretí najvýnosnejší 
nelegálny obchod. SR je od 
roku 2011 zaradená medzi 
najlepšie štáty sveta v boji s 
obchodovaním s ľuďmi. Do 
programu Podpory a ochrany 
obetí obchodovania s ľuď-
mi MV SR bolo v roku 2014 
zaradených celkom 34 osôb. 
Ide o občanov SR, ktorí boli 
vykorisťovaní prevažne vo 
Veľkej Británii, Írsku, Holand-
sku, Nemecku a v ČR. 31 % 
obetí bolo vykorisťovaných na 
nútenú prostitúciu, 29 % na 
nútenú prácu, 22 % k uzat- 
voreniu sobáša, 14 % obe-
tí nútili žobrať a 2 % páchať 
trestnú činnosť. Veľa obetí 
však zostáva neodhalených a 
páchatelia nepotrestaní. Rizi-
ko, že sa niekto stane obeťou 
obchodovania s ľuďmi, sa dá 
minimalizovať. Pred odcho-
dom do zahraničia je predo-
všetkým potrebné dobre si 
preveriť agentúru alebo oso-
bu, ktorá prácu v zahraničí 
ponúka. Základné informácie 
o agentúre si môžete overiť aj 
na bezplatnej Národnej linke 
pomoci obetiam obchodova-
nia s ľuďmi 0800 800 818.

20. ročník slávností pod Kráľovou hoľou

Počas víkendu sa v Liptov-
skej Tepličke konal 20. roč-
ník folklórnych slávností Pod 
Kráľovou hoľou. Táto rázovitá 
a  jedinenčná obec privítala 
množstvo divákov a  účin-
kujúcich, pre ktorých ľudo-
vá pieseň, tance, nádherné 
kroje a k tomu bohaté zvyky 
a tradície, zdedené po svojich 
predkoch, sú tým najvzác-
nejším odkazom a posúvajú 
ho najmladším generáciám. 
Slávnosti pod Kráľovou ho-
ľou z roka na rok naberajú na 
kvalite i návštevnosti.

Jubilejný, 20. ročník bol 
slávnostný aj vďaka nedeľňaj-
šiemu krstu knihy Spod krá-
ľovej hole – Povesti a historky 
z Liptovskej Tepličky od Fran-
tiška Bardyho. Autor knihy 
František Bardy naplánoval 
jej vydanie a uvedenie do ži-
vota práve pri príležitosti ju-
bilejného ročníka folklórnych 
slávností. „Tak, ako sa práve 
ľudové zvyky a tradície viažu 
k tomuto prostrediu a vychá-

dzajú z každodenného života 
ľudu pod Kráľovou hoľou, také 
pozoruhodné a  vzrušujúce 
sú aj  príhody, ktoré predko-
via Tepličanov zažili a neraz 
obohatili vo svojej fantázii 
a rozprávali svojim potomkom 
v  takmer štyristoročnej his-
tórii tejto obce,“ povedal Ján 
Jankov Šefránik, moderátor 
slávností. 

Počas dvoch dní sa v Teplič-
ke predstavilo množstvo do-
mácich a zahraničných folk- 
lórnych súborov. V  sobotu 
sa predstavili FSk Batizovčan 
z Batizoviec FSk Osturňanka 
z  Osturne. V  programe za-
hraničných folklórnych sú-
borov vystúpili FS Čtyřlístek 
z  Nového Strašecí (ČR), FS 
Małe Harnasie a  Harnasie 
zo Suchého (PL) a FS Rain-
bow zo Szatmárcseku (HU).  
V programe venovanom 
20. výročiu slávností dostali 
priestor FSk Tepličan z Lip-
tovskej Tepličky, Trombitáši 
Štefánikovci, FS Podpoľanec 

z Detvy a ľudová hudba Kol-
lárovci. Večer potešil svojim 
vystúpením FS Magura z   
Kežmarku, nasledovala tom-
bola a  zábava so skupinou 
Diabelkovci. 

Nedeľňajší program začal 
sv. omšou, pokračoval tradič-
ným alegorickým sprievodom 
účastníkov cez obec. Na do-
mácich, ale i návštevníkov ča-
kala ochutnávka jedál, ukážky 
remesiel, krojov, záprahov. 
V programe vystúpili zahra-
ničné súbory FS Čtyřlístek 
z  Nového Strašecí (ČR), FS 
Małe Harnasie a Harnasie zo 
Suchého (PL), FS Rainbow zo 
Szatmárcseku (HU). Nasledo-
vali domáce skupiny a súbory 
DFS Turnička  a FSk Tepličan, 
ale oko a dušu diváka potešila 
i FSk Vikartovčan z blízkych 
Vikartoviec. Podvečer nasle-
dovali vystúpenia folklórnych 
súborov a sólistov FS Vranov-
čan z  Vranova nad Topľou. 
Večer patril pásmu Z tej do-
liny na tú a Zlatým husliam 

a sólistom Lúčnice. 
Počas folklórnych sláv-

nosti boli pripravené sprie-
vodné podujatia a výstavy 20 
rokov folklórnych slávností 
Pod Kráľovou hoľou, výstava 
fotografií Vladimíra Linde-
ra, Kasty a truhlice - výstava 
z regiónu, Naše talenty - výs- 
tava fotografií a  predmetov 
občanov obce, K posväteniu 
- výstava košíkov a dečiek na 
košíky ku sväteniu jedál, Sto-
dola Mikroregiónu Pramene 
Hornádu a  Čierneho Váhu, 
rezbári, stodola SAŽP a ďal-
šie. Počas dvoch dní boli prip- 
ravené aj expozície Teplický 
dom, Teplická izba, unikátne 
zemiakové pivnice, Stodo-
lištie, remeselný trh, konský 
povoz na Magadzine.  Dvoj-
dňovými slávnosťami hostí 
a  domácich sprevádzal mo-
derátor Ján Jankov Šefranik. 
O dobrú náladu sa postarala 
a v programe vystúpila ľudová 
rozprávačka Araňa z Jarovníc 
(Mária Triščová).  (pks)

Národné stretnutie mládeže

Počas uplynulého víkendu 
sa v Poprade konalo Národné 
stretnutie mládeže P15, kto-
ré nadväzuje na Svetové dni 
mládeže. Do Popradu pri-
cestovali mladí ľudia z celé-
ho Slovenska, hostia z Čiech, 
Poľska, Maďarska či Srbska. 

Počas trojdňového programu 
vystúpilo viac než tristo pro-
fesionálnych a  amatérskych 
hostí. 

Podujatie organizačný tím 
spolu s dobrovoľníkmi prip- 
ravovali jeden a  pol roka. 
Mladí ľudia zaplnili celé 

mesto. Najväčšia časť progra-
mu sa uskutočnila v  Aréne 
a v Konkatedrále Sedembo-
lestnej Panny Márie. Vyše 
3 500 zaregistrovaných ľudí 
bolo ubytovaných v šiestich 
základných, dvoch stred-
ných a vysokej škole v meste. 
V piatok program odštarto-
val v Aréne otváracím cere-
moniálom s  názvom 1984, 
po ktorom nasledoval sprie-
vod mestom ku konkatedrá-
le. V rámci akcie sa uskutoč-
nila zbierka šatstva, ktorou  
pomôžu rôznym sociálnym 
skupinám. Všetky vyzbiera-
né veci, ktoré priniesli mladí 
zo svojich domov z  celého 
Slovenska, ostanú v  regió-
ne. Prevzali ich zamestnanci 
charity, ktorí ich previezli do 
svojich skladových priesto-
rov, odkiaľ budú v nasledujú-
cich dňoch triedené a distri-
buované ďalej. Určené budú 
pre farské charity, ľuďom bez 
domova, chorým, sociálne 
odkázaným ľuďom a  rodi-
nám. Na zbierke spolupra-

covali viaceré dobrovoľnícke 
tímy P15. Mladí na určené 
miesto priniesli jeden kus 
oblečenia a pomocou štipcov 
ho zavesili na šnúry, ktoré 
nainštalovali dobrovoľníci 
P15 na Nábreží Jána Pavla II. 
Celkovo natiahli 2 650 met-
rov špagátov a šnúr.  Odha-
dom ide približne o pol tony 
tričiek, košelí, nohavíc, mi-
kín, búnd a  neraz prinášali 
úplne nové veci. 

Piatkový program pok- 
račoval pri konkatedrále, na 
ktorej odhalili pamätnú ta-
buľu pri príležitosti návštevy 
Jána Pavla II. pred dvadsia-
timi rokmi. Za myšlienkou 
osadiť ju, stojí bývalé vedenie 
mesta Poprad. Nové vedenie 
záväzok potvrdilo a vybralo 
návrh akademického sochára 
Štefana Hudzika, ktorý žije 
a  tvorí v  Spišskom Štiavni-
ku. Patrí k najvýznamnejším 
umelcom, ktorí ostali žiť 
a  pracovať v  regióne. Už 20 
rokov vyučuje dizajn a tvaro-
vanie dreva v Spišskej Novej 

Vsi. Študoval rezbárstvo na 
Strednej škole umeleckého 
priemyslu v  Bratislave a  fi-
gurálne sochárstvo na Vyso-
kej škole výtvarných umení 
v  Bratislave. Je nositeľom 
Ceny slovenského fondu výt- 
varných umení, Ceny Mar-
tina Benku a laureátom ceny 
Konferencie biskupov Slo-
venska Fra Angelico. Medzi 
jeho najznámejšie diela patria 
sochy v nadživotnej veľkosti 
- Cyrila a Metoda v Spišskom 
Štiavniku, sv. Michala v Spiš-
skom Bystrom, sv. Jozefa - ro-
botníka vo Svite, blahoslave-
nej sr. Zdenky Schelingovej 
v Krivej na Orave a Jána Pavla 
II. v Oravskej Polhore. 

Sobota sa niesla v znamení 
témy „poklady“ a na Námestí 
sv. Egídia sa konala prehliad-
ka povolaní. Prehliadkou ak-
tivít a činností reholí, hnutí, 
inštitútov a  prorodinných 
organizácií. Táto myšlienka 
sa po prvý raz uskutočnila 
na Svetových dňoch mládeže 
v Toronte (2002), na Sloven-

 Máme doma nového psí-
ka. V piatok mal rok a volá sa 
Teo. Ponúkli mi ho dievčatá 
zo združenia Cesta za domo-
vom, pretože po niekoľkých  
pokusoch v rôznych rodinách 
už nevedeli, čo s ním. Viacerí 
ľudia ho vrátili, pretože je živý, 
energický a robí si čo chce. 
Hop alebo trop, povedali sme 
si a tak sa s príchodom Tea 
začali nové časy. Je u nás dva 
mesiace. Po kuchynskej linke 
už nebehá, kuchynský stôl 
ho už tiež zaujíma menej a aj 
pocikáva sa už len výnimoč-
ne. Doteraz zlikvidoval päť 
naberačiek na granule, štvoro 
párov topánok, dvoje nohavi-
ce, matrac, spoločenskú hru 
Spoznaj krásy Slovenska, dve 
knihy a nespočet voľne po-
hodených novín a časopisov. 
Odhryzol nohu soške žirafy, 
obstrihal bonsaje a vyhrabal 
zem z kvetináčov v kúpeľni. 
Vonku zúrivo naháňa cyklistov, 
šteká na okoloidúcich a šprin-
tuje za autami. Vyžiera všetko 
čo vidí, najväčšou lahôdkou sú 
ľudské exkrementy a nedávno 
sme celú prechádzku strávili 
s obrovským mŕtvym potka-
nom bez hlavy v papuli. Piťo, 
náš vyše trinásťročný psík, sa 
s ním musí hrať vždy, keď ho 
prepadne chuť skákať a simu-
lovať psiu bitku, na okne každý 
deň preklápame lavicu na se-
denie, keď sa už Teove vybre-
chávanie na okoloidúcich nedá 
vydržať. Moju mamu na pre-
chádzke zamotal do vodítka 
a zhodil na zem, môjho muža 
vytočil do nepríčetna, keď sme 
po mesiaci dokončili plot okolo 
domu, aby tam mohli psy voľ-
ne behať, no už po desiatich 
minútach vychytralý Piťo na-
šiel skulinku, odvalil betónové 
kocky, pretlačil sa cez pletivo 
a vytvoril cestičku von aj pre 
mladého Tea. Našli sme ich 
šťastných pred plotom a Teo 
sa navyše spokojne olizoval, 
pretože objavil toaletu brigád-
nikov, ukrytú v neďalekých krí-
koch... Mali sme už viacerých 
psov a vyvádzali viac menej 
všetci. Najtraumatickejším zá- 
žitkom z detstva bolo, keď 
nám teta z Francúzska ešte 
za komáčov doniesla špič-
kové pravé barbiny – s lesk- 
lými blond a ako havran čier-
nymi vlasmi a naša štvorno-
há Azička ich oskalpovala 
a dohrýzla im tvár. Hoci zatiaľ 
všetky pokusy o Teov výcvik 
skončili rezignovaným máv-
nutím ruky,  teším sa z drob-
ností, keď namiesto desiatich 
kíl kryštálového cukru, rozne-
sených po kuchyni, zametám 
len rozhryzené vedierko od 
tvarohu a pár ešte neprečíta-
ných časopisov. Veci sú len 
veci a dajú sa nahradiť, no Teo 
je osobnosť. Keď sa teší, máte 
oňho strach, že sa prelomí 
v bokoch a chvostom vrtí tak, 
že už už každú chvíľu vzlietne. 
Ráno sa potichu vplíži do pos- 
tele a večer nežne zaspí na 
stehne. Neviem si predstaviť, 
čo má v hlave a srdci človek, 
ktorý toto milé stvorenie vy-
hodil pri lese, ale v koneč-
nom dôsledku spravil dobre. 
Teo rasy X, ktorý kamošom 
pripomína najmä šarpeja, je 
zdravý a múdry, nie ako preš- 
ľachtené psy od množiteľov 
a aj keď o preteky vyvádza, 
vždy sa nás drží na dohľad, 
pretože už vie, že je náš.  (pva)         
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Explózia a požiar vozidla

Pozitívny vývoj nehodovosti

23. výročie vyhlásenia zvr-
chovanosti slovenského ná-
roda si pripomenuli vlastenci  
v Štrbe 25. júla.  Pri tejto prí-
ležitosti  štrbský odbor Ma-
tice slovenskej,  obec Štrba, 
urbár, hasiči, opäť pripravili 
Vatru zvrchovanosti, ktorá sa 
aj napriek dažďu  rozhorela. 
Vatru zapálil starosta obce 
Michal Sýkora, generálny 
manažér SNS Stanislav Kmec 
a  riaditeľ ústredia Matice 
slovenskej v  Martine PhDr. 
Martin Fejko. Pri tejto prí-
ležitosti odovzdal starostovi 
Štrby najvyššie vyznamena-
nie -  Zlatý odznak Matice 
slovenskej.

Pre výdatný dážď sa účast-
níci podujatia uchýlili pod 
strechu. Štrbská Matica slo-
venská pripravila bohatý 
program, v  ktorom účinko-
vala ženská spevácka sku-
pina s  národnými piesňami 
a veršami Ľudmily Podjavo-
rinskej. Michal Pavela, pred-
seda MO MS v Štrbe privítal 
hostí, predstaviteľov SNS 
a  matičiarov z  Batizoviec, 
Levoče, Popradu a  Veľkej 
Lomnice. V  príhovoroch sa 
hostia  prihlásili k  význam-
nej  Deklarácii  o zvrchova-
nosti slovenského národa 
zo 17. júla 1992, k dejinným 
udalostiam SR a k osobnos-
tiam, ktoré projektovali našu 
národnú existenciu. K  nim 
patrí Ľudovít Štúr, ktorého 
200. výročie si pripomenieme 
28. októbra a Milan Rastislav 
Štefánik a jeho nedávne 135. 

Vatra zvrchovanosti v Štrbe  

výročie narodenia (21. júla 
1880). Medzitým utíchla búr-
ka a spoza mrakov sa vynori-
la panoráma Tatier a Kriváň, 
náš národný symbol. Zaznela 
fujara v podaní bratov Petra 
a Juraja Marecových, ľudová 
pieseň Kopala studienku po-
zerala do nej, ktorá sa stala 
nápevom slovenskej štátnej 
hymny, spievala aj batizov-
ská folklórna skupina Lajblik, 
po čom sa rozprúdila družná 
zábava. Rodili sa aj spoločné 
plány, ako  znova vztýčiť na 
Trigane na Štrbskom Plese 
slovenský dvojkríž, násilne 
odstránený v  roku 1960 na 
pokyn Antonína Novotného, 
vtedajšieho prezidenta ČSR. 
Ako oživiť a starostlivo  ucho-
vať hodnoty národného bytia 
v podtatranskom kraji ožive-
ním matičných odborov.

Okolo gulášu sa už usilova-
li dobrovoľní kuchári v mod-
rých matičných tričkách. 
S pribúdajúcim večerom vat-
ra naberala silu,  žiaru a svoje 
mystické čaro. Tak ako v mi-

nulosti, keď v nej naši otcovia 
nachádzali nádej na prajnej-
šie časy bytia v rokoch neslo-
body. Aj dnes potrebujeme 
rovnako čerpať  silu z kore-
ňov svojho národného by-
tia, z dedičstva našich otcov. 
Úctu si nezískame  nekritic-
kým prispôsobovaním sa cu-
dzím, zaliečaním sa, stratou 
vlastnej tváre, ale pevnosťou, 
sebavedomým zotrvaním na 
svojich pôvodných hodno-
tách a na ich ochrane. 

 Ľudmila Hrehorčáková

Na cestách Slovenskej republiky sa v prvom polroku 2015 
stalo 6 232 dopravných nehôd (DN), čo predstavuje pokles 
oproti minulému roku o 120. Pri DN bolo usmrtených 114 
osôb, čo je o 14 menej, ťažko sa zranilo 465 (menej o 56) a 
pokles o 128 bol zaznamenaný aj u ľahko zranených osôb, 
ktorých bolo 2 444. Vodiči pod vplyvom alkoholu zavinili 642 
DN, čo je o 149 menej ako v rovnakom období vlani.

Policajný zbor hodnotí ako pozitívnu nielen dopravnú ne-
hodovosť za prvý polrok, ale aj na začiatku letnej turistickej 
sezóny 2015 (od 1. do 28. júla). V tomto období zaevido-
val 1 047 dopravných nehôd (-5), 14 usmrtených osôb 14 
(-3), 70 ťažko (-25) a 500 ľahko zranených (+26). Polovi-
ca z usmrtených osôb je z kategórie najzraniteľnejších - 
2 chodci, 2 cyklisti a 3 motocyklisti. Viacerí z nich (okrem 
jedného chodca a cyklistu) si smrť zapríčinili nedisciplino-
vaným správaním na ceste. Policajný zbor SR dohľad nad 
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zameriava 
aj na týchto účastníkov, avšak bez pomoci a tolerancie ich 
samotných to nie je možné.

Pád vojenského vrtuľní-
ka. Pri páde vrtuľníka Mi-17 
pri obci Geraltov pomáhali 
tri posádky Vrtuľníkovej zá-
chrannej zdravotnej služby 
ATE Poprad. Pri ich prílete 
už boli na mieste zasahujúci 
hasiči. Vrtuľník previezol do  
prešovskej nemocnice muža 
s polytraumou. Košickí leteckí 
záchranári ošetrili a previezli 
do nemocnice v Košiciach 
druhého, 38-ročného zrane-
ného muža. Na pomoc bol 
vyslaný aj vrtuľník VZZS ATE 
z Banskej Bystrice. Tretí člen, 
ktorý sa nachádzal na palube 
havarovaného vrtuľníka, žiaľ, 
nehodu neprežil. 

Zásah na Zamkovského 
chate. V popoludňajších ho-
dinách 28. júla zasahovali 
záchranári HZS z Vysokých 
Tatier na Zamkovského cha-
te. Slovenská turistka si pri 
zostupe z Téryho chaty, pora-
nila dolnú končatinu a podari-
lo sa jej v sprievode rodinných 
príslušníkov zostúpiť na niž-
šie položenú chatu. Záchra-
nári ju ošetrili, končatinu jej 
zafixovali a transportovali na 
nosidlách k Rainerovej chate. 
Odtiaľ ju previezli terénnym 
vozidlom k Domu HZS v Sta-
rom Smokovci, kde bola za-
bezpečená posádka RZP.

Záchranár ošetril 3-roč-
ného chlapčeka. V ústí 
Žiarskej doliny v Západných 
Tatrách ošetril záchranár 
HZS minulý utorok 3-ročného 
českého chlapčeka. Chlapec 
bol na prechádzke so svoji-
mi rodičmi, keď im odbehol 
k potoku. Pri skákaní medzi 
kameňmi sa pošmykol a spô-
sobil si tržnú ranu na hlave. 
Malý pacient bol krátko po 
ošetrení odovzdaný posád-
ke RZP, ktorá ho odviezla do 
nemocnice.

Túra mladej Slovenky sa 
skončila tragicky. Od ran-
ných hodín v sobotu pátrali 
záchranári po 27-ročnej Slo-
venke. Podľa informácií, kto-
ré poskytol jej otec HZS, mala 
isť predošlý deň na túru do 
Vysokých Tatier. Jej cieľom 
mohli byť vrcholy Furkotský, 
Hrubý alebo Štrbský štít. Čle-
novia HZS prepátrali výstu-
pové trasy na tieto štíty, ale 
neúspešne. V podvečerných 
hodinách bol uskutočnený aj 
prieskumný let vo vytypovanej 
oblasti, ktorý skončil opäť bez 
úspechu. V nedeľu pokračo-
valo pátranie vo Furkotskej,  
Mlynickej, Mengusovskej do-
line a aj na hrebeňoch, ohra-
ničujúcich tieto doliny. 2. au-
gusta popoludní bolo nájdené 
telo nezvestnej Slovenky pod 
stenou Satana v Mlynickej 
doline. Slovenka utrpela pri 
páde z výšky poranenia, ne-
zlučiteľné so životom. Teles-
né pozostatky transportovali 
záchranári pozemne do Sta-
rého Smokovca. Do pátracej 
akcie boli zapojení záchranári 
HZS, dobrovoľní záchranári a 
pomáhala aj široká verejnosť.

V Pieninách sa zranila 
cyklistka. Dvadsaťšesťročná 
poľská cyklistka si v nedeľu 
pri páde na cyklotrase nad 
obcou Lesnica poranila dolnú 
končatinu. Záchranári HZS jej 
poskytli neodkladnú zdravot-
nú starostlivosť a následne 
ju transportovali na štátnu 
hranicu, kde ju prevzali poľskí 
záchranári.  (red)

Horských záchranárov minulý pondelok požiadal o po-
moc dobrovoľný záchranárom HZS, ktorý pracuje na Chate 
pri Zelenom plese pre českého turistu. 67-ročný muž stratil 
vedomie a pravdepodobnou príčinou zástavy krvného obe-
hu bol infarkt myokardu. Na mieste bola úplnou náhodou 
lekárka, ktorá okamžite začala s resuscitáciou a z chaty jej 
doniesli  AED defibrilátor. U pacienta sa podarilo obnoviť 
vitálne životné funkcie, začal spontánne dýchať a pri prílete 
vrtuľníka VZZS bol už pri vedomí. Posádka vrtuľníka mu 
poskytla neodkladnú lekársku pomoc a po preložení na pa-
lubu ho previezla do popradskej nemocnice. 

Pri záchrane života pomohol AED defibrilátor. Tie sú na 
vybraných chatách vo Vysokých Tatrách ako súčasť pro-
jektu medzi spoločnosťou ENEL, Asociáciou horských 
záchranárov a Horskou záchrannou službou. Zámerom 
tohto projektu je vybaviť všetky horské chaty na Slovensku 
defibrilátormi AED. Vo Vysokých Tatrách sú na siedmich 
miestach - Chate pri Zelenom plese, Zamkovského, Téryho 
a Zbojníckej chate, Chate pod Rysmi, Chate pod Soliskom 
a na vstupe do Belianskej jaskyne. V Západných má AED 
defibrilátor Žiarska chata.

sku po prvýkrát v roku 2013 
na Národnom stretnutí mlá-
deže R13 v Ružomberku. Na 
Liptove sa predstavilo okolo 
250 rehoľníkov. Na P15 boli 
zástupcovia a zástupkyne 33 
ženských a 20 mužských re-
holí, troch sekulárnych inš- 
titútov a  štyroch komunít. 
Po prvýkrát sa k  nim ten-
to rok pripojilo 5 prolife a 9 
prorodinných hnutí a orga-
nizácií. Spolu vyše 400 ľudí. 
Sprievodnými aktivitami boli 
open air koncert, divadelné 
predstavenia, športové a od-

dychové aktivity. Sobotňajší 
program vyvrcholil vigíliou 
s biskupom Žilinskej diecézy. 

V nedeľu sa spustili i príp- 
ravy na Svetové dni mláde-
že,  ktoré sa uskutočnia o rok 
v  Krakove.  Z  toho dôvo-
du mal nedeľňajší program 
poľskú príchuť. V programe 
zazneli piesne poľského skla-
dateľa Piotra Rubika. Pred-
stavil sa aj klavírny virtuóz 
Richard Rikkon. Bez náro-
ku na odmenu na príprave 
podujatia pracovalo vyše 
400 dobrovoľníkov.  (pks)  

Popradskí hasiči zasa-
hovali v noci zo štvrtka na 
piatok na Sobotskom ná-
mestí v Poprade-Spišskej 
Sobote. Plamene pohltili 
zaparkované vozidlo pred 
jednou hodinou. K zrane-
niam pri požiari nedošlo. 
Predbežná škola bola vyčís-
lená na 15 000 eur. Príčiny 
a okolnosti vzniku požiaru 
sú v štádiu vyšetrovania. 
Tragickejšie sa skončil po-
žiar v Spišskonovovesskom 
okrese. V obci Spišský Hru-

šov v stredu explodovalo 
a následne začalo horieť 
osobné motorové vozidlo 
Škoda Favorit v garáži pri 
rodinnom dome. Pri požiari 
bola jedna osoba usmrtená 
a jedna utrpela popáleniny 
I. stupňa horných končatín 
a šok. Škoda, ktorá vznikla 
majiteľovi garáže bola pred-
bežne vyčíslená na 500 €. 
Príčinou vzniku požiaru bola 
neodborná manipulácia 
s otvoreným ohňom a vznie-
tenie paliva.
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Letný tábor pre deti zo 
sociálne slabších rodín za-
darmo organizuje Minister-
stvo vnútra SR v  súvislosti 
s  druhým sociálnym balíč-
kom vlády SR  v  štátnych 
zariadeniach (ubytovanie, 
strava a cestovné poistenie). 
Dopravu do a zo zariadenia 
zabezpečujú rodičia na vlast-
né náklady.

Letný tábor je určený pre 
deti vo veku od 8 – 12 rokov. 
Pre deti z Popradu je určené 
zariadenie Granit Smrekovi-
ca, Ružomberok. 

Žiadateľ musí splniť nas- 
ledujúce podmienky: mini-
málne 1 člen spoločne posu-
dzovanej domácnosti je zá-
robkovo činný (je v pracov-
nom vzťahu, podniká a vyko-
náva samostatnú zárobkovú 
činnosť, poberá predčasný, 
starobný, invalidný alebo 
výsluhový dôchodok). Cel-
kový príjem spoločne po-
sudzovanej domácnosti za 
posledný kalendárny mesiac 
nepresahuje 800 €  (všetky 
hrubé príjmy všetkých členov 
domácnosti zo zárobkovej 
činnosti, výživné, rodičov-
ský príspevok, nemocenské, 

materské, invalidný, pred-
časný, starobný, výsluhový, 
vdovský, vdovecký, sirotský, 
podpora v nezamestnanosti, 
dávky v hmotnej núdzi, s vý-
nimkou prídavku na dieťa). 
Dieťa spĺňa vekové kritérium 
v  čase nástupu do tábora 
a nevyžaduje špeciálnu zdra-
votnú alebo psychologickú 
starostlivosť. Rodič podáva 
žiadosť o  zaradenie dieťaťa 
do tábora na predpísanom 
tlačive, priamo určenému 
zariadeniu (Granit Smreko-
vica, Smrekovica 7784, 034 
01 Ružomberok) pre  každé 
dieťa samostatne. Na pobyt 
od 21. augusta do 28. augusta 
musí byť žiadosť doručená do 
7. augusta 2015. Bližšie infor-
mácie o tábore a tlačivá pos- 
kytnú pracovníci sociálneho 
odboru MsÚ Poprad, pra-
covníci Úradu práce, sociál-
nych vecí a rodiny v Poprade 
v oddelení služieb občanom, 
oddelení sociálno právnej 
ochrany, na recepcii a v kan-
celárií č. 51 Okresného úradu 
v  Poprade. Kontaktný mail 
pre verejnosť: tabory@minv.
sk, bezplatné číslo call centra 
MV SR: 0800 222 222.  (pks)

Letný tábor pre deti
Spolu 860 žiakov prvé-

ho a  druhého stupňa na   
8 zahraničných základných 
školách vyučujú slovenskí 
učitelia. Slovenský jazyk 
prinášajú do Maďarska, 
Rumunska a na  Ukrajinu. 
Robia tak v  rámci podpo-
ry vzdelávania Slovákov, 
žijúcich v  zahraničí, ktorú 
zabezpečuje Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu 
a športu SR. 

Pedagóg, ktorý prejde 
výberovým konaním, od-
chádza do zahraničia vždy 
na jeden rok. Ak minister 
schváli výnimku, je mož-
né, aby v krajine zotrval až 
štyri roky. V školskom roku 
2014/2015 bolo vyslaných 13 
slovenčinárov, v  Maďarsku  
v 5 školách pôsobili 6 učitelia 

a zabezpečovali vzdelávanie 
pre 528 žiakov, v  Rumun-
sku v 2 školách v Bihorskej 
a  Aradskej župe dvaja pre 
128 žiakov a  na Ukraji-
ne v  Zakarpatskej oblasti 
v Užhorode 5 učitelia zabez-
pečovali vzdelávanie pre 204 
žiakov v jednej škole. 

Vzdelávanie v školách 
prebieha bilingválne a  to 
v  štátnom jazyku kraji-
ny a  v  slovenskom jazyku, 
v  niektorých prípadoch 
iba vyučovanie slovenské-
ho jazyka a  tzv. slovenskej 
vzdelanosti v  slovenčine 
a ostatné predmety škola za-
bezpečuje v štátnom jazyku. 
V mnohých prípadoch slú-
žia učiteľom ako učebná po-
môcka slovenské učebnice. 
Väčšinou ich poskytuje na 

základe požiadaviek škol-
ských knižníc Ministerstvo 
školstva SR. 

Jedným z príkladov akti-
vít slovenských učiteľov je 
situácia v  Užhorode. Do-
posiaľ výsostne tradičným 
ukrajinským učebniciam 
prírodovedy, matematiky, 
informatiky z dôvodu zme-
ny starej koncepcie na novú 
dali vyslaní učitelia sloven-
skú podobu. Aj keď ide na 
jednej strane o veľmi nároč-
nú, odborno-prekladateľskú 
prácu, na strane druhej je 
to pre žiakov veľmi prínos-
né, pretože i  predmety sa 
učia v  slovenskom jazyku, 
pod vedením slovenského 
učiteľa, ktorý má bezchyb-
ný rečový i písomný prejav. 
 (bdk)

Slovenskí učitelia v zahraničí

 Často sa stáva, že nepredvídateľná situácia ohrozí občanom 
či podnikateľom plnenie si daňových povinností. Daňovník 
by mal komunikovať so svojím daňovým úradom, v ideálnom 
prípade už v momente, keď sa jeho finančná situácia zhoršila 
a vie, že nebude môcť daň zaplatiť v lehote splatnosti.  

Daňovník môže písomne požiadať o odklad platenia dane, 
alebo zaplatenie dane v splátkach a k žiadosti priloží kolok vo 
výške 9,50 eur. Podnikateľ vypracuje aj analýzu svojej finanč-
nej a ekonomickej situácie, ktorú priloží k žiadosti. Daňový 
úrad odklad platenia alebo splátky môže povoliť, ak bude dlž-
ná suma zabezpečená záložným právom. 

Ešte predtým, ako je daňový nedoplatok odstúpený na vy-
máhanie, daňový úrad môže vyzvať daňovníka, aby daňový 
nedoplatok zaplatil v náhradnej, 15-dňovej lehote. Vyhýbať 
sa odpovediam na výzvu daňového úradu sa neoplatí. Ak je 
nedoplatok odstúpený na vymáhanie, daňový exekútor začne 
zisťovať majetkové pomery dlžníka. Po ich preverení vydá roz-
hodnutie o začatí daňového exekučného konania. Rozhodnu-
tie nemusí vydať v prípade, ak očakáva úhradu zo strany dlž-
níka. Nasleduje zaslanie daňovej exekučnej výzvy dlžníkovi. 
Posledným krokom je vydanie daňového exekučného príkazu, 
proti ktorému nie je možnosť odvolania. 

Povinnosťou daňových úradov je nedoplatky vymáhať. Da-
ňoví exekútori vymáhajú všetky nedoplatky bez ohľadu na ich 
výšku. Čím skôr daňovník osloví daňový úrad, tým väčšia je 
šanca, že nebude ohrozená jeho ďalšia existencia.    (pma)

Máte daňový nedoplatok?

Páni Spiša i Natalis
Vystúpenie skupiny his-

torického šermu Páni Spiša 
môžete počas dňa zažiť 
v sobotu 8. a nedeľu 9. au-
gusta na  Spišskom hrade. 
Začiatok nočnej prehliadky 
v sobotu je o 20.30 h. Tajom-
nou nocou na hrade bude 
návštevníkov sprevádzať 
vystúpenie humorno-diva-
delného združenia Natalis. 
Nedeľňajšie popoludnie je 
vyhradené pre deti. Diva-
delné predstavenie Janko 
Hraško začne o 14.30 h.

Vežové koncerty
Každý piatok o 11. h sa 

na radnici v Levoči konajú 
vežové koncerty Brass Col-
legia. V altánku mestského 
parku sú piatky o 16. h vy-
hradené koncertom Dycho-
vej hudby mesta Levoča.

Prvá polovica tohtoroč-
ných prázdnin je už za nami 
a nielen deti si užívajú čas od-
dychu, relaxu a voľných dní. 
Mimoriadne vysoké teploty aj 
pod Vysokými Tatrami, až 32 
stupňov si užívajú nielen do-
volenkári a prázdninové dni 
prinášajú so sebou množst- 
vo alternatív, ako tráviť voľný 
čas. 

 Mesto Poprad prišlo s ini-
ciatívou Popradské tenisové 
prázdniny, v  rámci ktorých 
sprístupnilo mestské teni-
sové kurty na Ulici Boženy 
Nemcovej, vedľa areálu NTC,  
aj deťom, študentom a mla-
dým ľuďom do 25 rokov. 

„Len nedávno sa na mest-
ských kurtoch predstavili hrá-
či z celého sveta na tenisovom 
turnaji POPRAD –TATRY 
ATP CHALLENGER. Bola 
to dobrá propagácia pre celé 
mesto i samotné mestské špor-
tovisko. Chceme to využiť 
a  ponúkame preto mestské 
tenisové kurty  k  dispozícii, 

za zvýhodnených podmienok, 
aj deťom a  mladým ľuďom 
z  Popradu. Sú prázdniny, je 
leto a  my budeme len radi, 
ak budú deti a mládež tráviť 
čas radšej aktívne a pri športe, 
ako by mali sedieť niekde pri 
počítači,“ konštatoval primá-
tor Popradu Jozef Švagerko. 
Až do 15. septembra sa tak 
môžu mladí zapojiť do Pop- 
radských tenisových prázd-
nin a zahrať si tenis. 

Okrem samotných antu-
kových tenisových kurtov 
je k  dispozícii aj požičovňa 
tenisových rakiet a loptičiek 
a  špeciálny režim pre pop- 
radské deti, študentov a mla-
dých ľudí, ktorý môžu vyu- 
žívať denne od 9. do 15. h. 

„Akcia sa stretla s  pozi-
tívnou odozvou a  kurty sú 
vďaka nej najmä v dopolud-
ňajších hodinách využívané 
našou mládežou,“ zhodnotil 
Marián Galajda, komunikač-
ný manažér mesta Poprad. 
 (pks)

Popradské tenisové prázdniny
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Národná kultúrna pamiat-
ka Červený Kláštor v tomto 
ročnom období láka viac tu-
ristov, ako v iných mesiacoch. 
Počas tohtoročnej letnej tu-
ristickej sezóny do kláštora 
zavítalo rekordné množstvo 
návštevníkov. Do polovici 
júla ich prišlo 22 tisíc, čo je 
potešiteľné a  svedčí o  tom, 
že aj tohto roku bude možné 
hovoriť o rekordoch v návš- 
tevnosti. Veď v  roku 2013 
múzeum po prvýkrát na-
vštívilo cez 50 tisíc ľudí a v 
roku 2014 to bolo už 53 tisíc. 
Tento rok múzejníci veria, 
že sa im tento počet podarí 
prekonať. 

Prostredie, v  ktorom sa 
kartuziánsky kláštor nachá-
dza, poskytuje v  týchto, na 
naše pomery až nezvyčajne 
teplých mesiacoch, príjemné 
osvieženie a priam až idylic-
ký pokoj. Červený Kláštor sa 
stal terčom oddychu a relaxu 
nielen domácich, ale i zahra-
ničných návštevníkov a  to 
hlavne z Poľska, ktorí sa sem 
z roka na rok vracajú. 

„Teší nás vzrastajúci záujem 
o náš región a naše múzeum. 
A čo je najpozitívnejšie, návš- 
tevníkov mávame aj počas 
zimných mesiacov. Snažíme 
sa turistom pobyt u nás zat- 
raktívniť a priniesť im každo-
ročne niečo nové. A  aj tento 
rok sme pripravili niekoľko 
noviniek,“ povedala riaditeľ-

Dravce nad kartuziánskym kláštorom

ka múzea Jana Sofková (na 
snímke dole).

Veľkou tohtoročnou let-
nou atrakciou sú sokoliari 
z Banskej Bystrice so svojimi 
operenými zverencami, ktorí 
dokážu svojimi predstavenia-
mi pritiahnuť nielen deti, ale 
i  dospelých divákov. „Roz-
hodli sme sa program ozvlášt-
niť. Sú zmienky o  tom, že 
sokoliarstvo v kláštoroch pat-
rilo k obľúbeným činnostiam 
a mnísi sa venovali chovu dra-
vých vtákov. Pohrali sme sa 
s  touto myšlienkou a pozvali 

sme sokoliarov do kláštora. 
Nikde sme sa síce nedopátrali, 
že aj konkrétne v tomto kartu-
ziánskom kláštore sa mnísi ve-
novali sokoliarstvu, ale my ich 
tu máme,“ s úsmevom hovorí 
Jana Sofková. 

Skupinu Sokoliarov kráľa 
Svätopluka pôvodne do Čer-
veného Kláštora múzeum 
pozvalo na dva týždne. Pre 
veľký záujem a  radosť náv-
števníkov sa rozhodli ich 
pobyt predĺžiť do polovice 
augusta.

Letnú turistickú sezónu 
otvorili koncerty vážnej hud-
by Barokové explorácie 2015, 
ktoré odzneli v neopísateľnej 
atmosfére Kostole sv. Antona 
Pustovníka a zožali obrovský 
úspech u divákov. 

Už po štvrtýkrát múzeum 
v spolupráci so Správou PIE-
NAPu a  Spoločnosťou pre 
ochranu netopierov na Slo-
vensku pripravilo predminu-
lú nedeľu Noc netopierov. Na 
druhom nádvorí boli nielen 
pre deti pripravené animačné 
hry a prednášky na tému ne-
topiere. „Návštevníci si mohli 
zblízka pozrieť netopiere, kto-
ré sa nám podarilo odchytiť 
a  ktoré sme samozrejme aj 
pustili. A  preto už po štvr-
týkrát netopiere, pretože sa 
k nám do pivničných priesto-
rov kláštora nasťahovalo prib- 
ližne 350 netopierov –  pod-
kovárov malých, ktorí k nám 
stále prichádzajú z neďalekej 
jaskyne pri Haligovciach. Je to 
veľká zvláštnosť a zrejme je im 
tu dobre, pretože v pivniciach 

majú rovnakú 
celoročnú tep-
lotu a obľúbili 
si kláštorný ži-
vot,“ smeje sa 
Jana Sofková. 

M ú z e u m 
spolu s ochot-
níkmi z divad-
la Ramagu zo 
Spišskej Starej 
Vsi pripravili 
letný kultúr-
ny program. 
„Ide o  podu-
jatia v  rámci 
Kláštor ného 
k u l t ú r n e h o 
leta, ktoré sú 
pripravené po-
čas víkendov. 
V piatky večer-
né premietanie 
pod holým ne-
bom a nedeľné 
predstavenia 

venované deťom s  rôznymi 
animačnými atrakciami,“ ob-
jasnila riaditeľka múzea. 

Múzeum je spolu s desiati-
mi inými múzeami zapojené 
do hry Legendarium, ktoré 
pripravil Prešovský samo-
správny kraj. Je určená pre 
deti a ich rodiny a Prešovský 
kraj prezentuje prostredníc-
tvom legiend z desiatich lo-
kalít severovýchodu. 

Každoročne sa v Červenom 
Kláštore zapájajú aj do celo-
slovenskej akcie Noci múzeí 
a galérií. V auguste ešte návš- 
tevníkov čaká pokračovanie 
Kláštorného kultúrneho leta 
a na konci sezóny, v polovici 
septembra, múzeum pripra-
vilo Kláštorný deň, spojený 
s Hubertovskými slávnosťa-
mi. „Kláštorný deň sa začne 
tradične svätou omšou v Kos-
tole sv. Antona Pustovníka. Po 
omši je pripravený kultúrny 
program, na ktorý sú pozvané 
folklórne súbory zo Zamagu-
ria. Nasledovať budú vystú-
penia poľovníkov ukážkou 
vábenia a trúbenia a počas ce-
lého dňa budú môcť návštev-
níci ochutnať typickú goralskú 
kuchyňu. Na záver sme prip- 
ravili predstavenie skupiny 
Drak s dvanástimi známymi 
pesničkami z  muzikálu Na 
skle maľované,“ ukončila poz- 
vánkou Janka Sofková.   

Počas celého leta je pre fo-
tografov či už amatérskych, 
rodinných, detských alebo 
profesionálov vyhlásená fo-
tografická súťaž pod názvom 
Červený Kláštor tvojimi oča-
mi. Súťaž je pre všetkých, 
ktorí navštívili múzeum 
a majú fotografie, s ktorými 
sa chcú podeliť s ostatnými. 
Konečný výber výherných 
fotografií urobí porota a ví-
ťazná fotografia bude vybra-
ná podľa najvyššieho počtu 
kliknutí na FB „Páči sa mi“. 
Každý súťažiaci môže na-
hrať do FB profilu maximál-
ne 3 fotografie, na ktoré má 
neobmedzené autorské práva 
a práva na použitie. Fotogra-
fie je možné nahrať do 31. au- 
gusta. Múzeum spolupracuje 
s obcou a organizáciami, pô-
sobiacimi v cestovnom ruchu 
v  celom Zamagurí, pretože 
vedia, že iba  spoločne sa im 
podarí región oživiť. 

V prípade záujmu si môžu 
návštevníci vystúpenia soko-
liarov pozrieť do 16. augusta 
vždy o 11. o 13. a o 17. h.

    (pks)

Pozvánky
Trhy umenia a zábavy

Smokovecké trhy umenia 
a zábavy potrvajú vo V. Tat- 
rách do 9. augusta. Návš- 
tevníkom chcú organizátori 
sprostredkovať ukážky ume-
leckej a remeselnej tvorby 
a predaj umeleckých výrob-
kov (OC Mladosť), podvečer 
a večer ponúkajú umelecký 
program na pódiu kaviarne 
a čajovne U vlka. Dnes o 19. h 
Kriváňu, Kriváňu do ďaleka 
hľadíš - rozprávanie Ida Maťu-
gová, spev Anička Budáčová, 
vo štvrtok 6. augusta Čarovný 
Hrebienok, účinkujú Anička J. 
a Markéta - spev, gitara, v pia-
tok 7. augusta Indiánske leto 
- film ČR, v sobotu 8. augus-
ta galavečer Ruže pre Prahu 
a v nedeľu 9. augusta Liu Bao 
čaj a Vlčí bôb - čajový večie-
rok a poézia Tatier. Začiatky 
programov o 19. h, vstupné 
4 €.

Letná čitáreň
V letnej čitárni Podtatran-

ského múzem v Poprade-Sp. 
Sobote v stredu 5. augus-
ta o 20. h PhDr. Jozef Lenč, 
PhD. z Univerzity sv. Cyrila 
a Metoda v Trnave vystúpi 
s prednáškou Ničenie a ska-
za v Sýrii a Iraku: Ideológia 
nenávisti versus učenie isla-
mu, v ktorej priblíži aktuálne 
udalosti na Blízkom východe.

Rebel - Jiří Načeradský
Rozsiahlu výstavu jedného 

z najvýraznejších figuralistov 
a najosobitejších českých 
maliarov povojnovej generá-
cie Rebel - Jiří Načeradský 
v zbierke Ivana Melicherčíka 
otvoria v Tatranskej galérii 
v Poprade vo štvrtok 6. augus-
ta. Potrvá do 27. septembra.

Tatranské kino
Prvé filmy Tatranského let-

ného kina premietnu vo Vyso-
kých Tatrách v piatok a sobotu. 
V areáli Kúpeľov Nový Smo-
kovec je 7. augusta o 20. h 
na programe český film Vejš- 
ka a v altánku v parku v Tat-
ranskej Lomnici 8. augusta 
o 20. h 12 rokov otrokom 
(USA/Veľká Británia). 

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.

Made in Slovakia
Námestie sv. Egídia v Pop- 

rade ožije v stredu 5. augusta 
podujatím Made in Slovakia. 
Jeho cieľom je prezentovať 
domácim i zahraničným návš- 
tevníkom čím je Slovensko 
charakteristické a výnimočné. 
IV. ročník festivalu privedie do 
Popradu originálne a autentic-
ké slovenské výrobky a ľudo-
vo-umeleckú tvorbu. V uply-
nulých troch ročníkoch medzi 
vystavovateľmi nechýbali vi-
nári, výrobcovia syrov, výrob-
covia piva, rezbári, košikári, 
medári, medovnikári, pekári, 
maliari, výrobcovia odevov či 
šperkov. Súčasťou podujatia 
je pestrý kultúrny program. 
Na Nám. sv. Egídia vystúpia 
Lavagance, Perpetuum Mobi-
le, Dominika a Matej, 3TT, No 
Name a Samo Tomeček. Pred 
koncertmi sa uskutoční hodi-
nový detský program Dorotky 
z Fidorkova. Podujatie Made 
in Slovakia s ochutnávkou slo-
venských výrobkov potrvá do 
9. augusta. Stánky budú v pre-
vádzke denne od 10. do 19. h.

Art show 21
Ľubovnianske osvetové 

stredisko organizuje v Ľu-
bovnianskych kúpeľoch od 
1. – 10. augusta 2. ročník me-
dzinárodného výtvarného ple-
néra Art show 21.  V nedeľu 9. 
augusta otvoria v galérii Pro-
vinčný dom v Starej Ľubovni 
výstavu zúčastnených výtvar-
níkov z Arménska, Chorvát-
ska, Poľska, Ruska, Španiel-
ska a Slovenska, ktorá potrvá 
do 30. septembra.

Kúzelné popoludnie
V Stredovekom vojens-

kom tábore v Starej Ľubovni 
bude v nedeľu 9. augusta od 
14. h Kúzelné popoludnie. 
V programe vystúpi kúzelník 
Wolf s jeho šou a pre návš- 
tevníkov budú pripravené 
jazda na koni, trampolína, 
streľba z luku a kuše, mini-
zoo, maľovanie na tvár a mi-
nidisko. Vstupné dospelí 2 € a 
deti 1 €.

Z liptovskej kuchyne
Milovníci syrov, žinčice 

a ďalších výrobkov z ovčie-
ho mlieka si prídu na svoje 
v nedeľu 9. augusta v Múzeu 
liptovskej dediny v Pribyline. 
Z liptovskej kuchyne je názov 
podujatia, na ktorom budú 
ponúkať jedlá z bačovského 
kotlíka.

Operné gala 2015
Drevený evanjelický artiku-

lárny kostol v Kežmarku bude 
18. augusta o 17. h miestom 
benefičného koncertu Oper-
né gala 2015. Účinkujú Šte-
fan Kocán, sólista svetových 
operných scén, Patrícia Ja-
nečková, úspešná mladá ta-
lentovaná speváčka, Peter 
Kellner, sólista opery v Gratzi, 
Titusz Tóbisz, sólista opery 
Štátneho divadla Košice a Jú-
lia Grejtáková, klavírny do-
provod. Koncert sa uskutoční 
pod záštitou Petra Dvorské-
ho. Vstupné 12 €. Predpredaj 
ticketportal.sk a hodinu pred 
koncertom priamo v kostole.

Deň obce
V Šuňave sa v nedeľu 16. 

augusta o 13. h uskutoční na 
Trojičnom námestí program 
ku Dňu obce. Vystúpia FSk 
Šuňavček, Kandráčovci, Ján 
Ambróz, FSk Šuňava a Dia-
belkovci. Súčasťou osláv 
bude otvorenie Šuňavskej 
pamätnej izby, súťaže pre deti 
i dospelých a tombola.

Observatórium otvára 
dvere  

Astronomický ústav a Ústav 
experimentálnej fyziky SAV 
usporiadajú v sobotu 8. au-
gusta od 9.30 do 16. h Deň 
otvorených dverí na Lomnic-
kom štíte. V rámci prehliadky 
pod vedením vedeckých pra-
covníkov observatória uvidia 
návštevníci moderné prístroje 
pre výskum Slnka a detektor 
častíc kozmického žiarenia. 
Organizované vstupy každých 
20 minút. Vstup do priestorov 
observátoria je zdarma.

Fotografie i maľby
Do konca augusta je v Mú-

zeu Tatranského národného 
parku autorská výstava fo-
tografií Tona Haratyka Tatry 
mojimi očami. V galérii Encián 
v budovej visutej lanovky na 
Skalnatom Plese vystavuje 
maľby Paľo Susa a trojica ne-
pálskych umelcov s tematikou 
Himalájí. Výstava je otvorená 
denne od 10. do 15. h a vidieť 
ju môžete do 31. augusta. 
Vstup voľný.

Pozvánky
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Slovakia sa osvedčil a podarilo 
sa nám z neho spraviť tradíciu. 
Našou prioritou je umožniť 
autentickým a  originálnym 
výrobkom domácich reme-
selníkov, umelcov a majstrov 
prezentovať sa na centrálnom 
námestí regiónu Vysokých Ta-
tier, ktorým sa Námestie sv. 
Egídia v  Poprade už poma-
ličky stáva,“ uviedol hlavný 
organizátor IV. ročníka festi-
valu, predseda združenia Pre 
mesto a poslanec Mestského 
zastupiteľstva v Poprade Ing. 
Ondrej Kavka. 

Tohtoročný kultúrny prog- 
ram vďaka partnerskej spo-
lupráci združenia Pre mesto 
s mestom Poprad a Oblast-
nou organizáciou cestovného 
ruchu Vysoké Tatry uspokojí 
i  najnáročnejších divákov 
všetkých vekových kategórií. 
V  stredu 5. augusta festival 
odštartuje domáca hudobná 
energická lahôdka Perpetu-
um Mobile, vo štvrtok večer 
si nenechajte ujsť kvalit-
nú slovenskú indiepopovú 
kapelu Lavagance, v piatok 

Made in Slovakia Nestville Park pozýva  
V Nestville Parku v Hniezd-

nom sa 7. a 8. augusta usku-
toční Nestville Chopper Rock 
Fest 2015. Okrem festu spes-
tria program rôzne fun zóny 
a strašidelné prehliadky v du-
chu Adams Family. Vstup do 
expozície počas Chopper Fes-
tu je s 50 % zľavou v piatok od 
12. do 18. h a v sobotu od 9. 
do 18. h, na strašidelné oba 
dni 50 % zľava od 20. h a pre-
hliadky končia pred polnocou.

 Prešporskí junáci
V hoteli Hviezdoslav v Kež-

marku sa v piatok 7. augusta 
o 19. h uskutoční open-air 
koncert bratislavského zosku-
penia Prešporskí junáci. Vstup 
voľný.

Neprebudený
V rámci Kláštorného kultúr-

neho leta v Červenom Klášto-
re vystúpi v piatok 7. augusta 
o 20.30 h divadlo Commedia 
Poprad s hrou na motívy rov-
nomennej poviedky Martina 
Kukučína Neprebudený. Účin-
kujú: M. Novák, V. Benko a D. 
Kubaň.

Zázračné kapsy
Divadlo Cililing z Prešova 

uvedie v nedeľu 8. augusta 
o 10. h na Nám. sv. Egídia 
v Poprade rozprávkovú hru 
Zázračné kapsy na motívy P. 
Dobšinského

Koncerty Mixtape
Koncert dievčenskej sku-

piny z Rožňavy Mixtape sa 
uskutoční vo Vysokých Tat-
rách v sobotu 8. augusta. 
V altánku v parku v Tatranskej 
Lomnici začne o15. h a v areá- 
li Kúpeľov Nový Smokovec 
o 17.30 h.

Jumping fitnes
Aréna Poprad bude v sobo-

tu 8. augusta miestom fitnes 
programu na profi tranpolín-
kach. Jumping program potrvá 
od 14. do 18. h.

Goralské slávnosti
V areáli Ski centra Stred-

nica sa 8. a 9. augusta usku-
toční 21. ročník Goralských 
folklórnych slávností. V so-
botňajšom večernom progra-
me o 20. h vystúpi Martin 
Harich s kapelou a o 21.30 
h skupina Traky. Vozový 
sprievod obcou začne v ne-
deľu 9. augusta o 12.30. 
h. 21. ročník Goralských 
slávností otvorí vystúpenie 
FS Maguranka zo Spišs- 
kej Starej Vsi o 13.30 h. Ďalší 
program vyplnia vystúpenia 
FS Mali Bialcanie z Bialky Tat-
rzanskej z Poľska, FS Ostur-
ňanka, FS Zespol IM. Klimka 
Bachledy zo Zakopaneho, FS 
Ždiaranček a Goral zo Ždiaru, 
FS Frankovčan z Malej Fran-
kovej a FS Ľubovňan zo Sta-
rej Ľubovne. O 17. h vyžre-
bujú tombolu a o 19. h začne 
veselica. Vstupné dospelí 2 €, 
deti od 6 do 12 rokov 1 €.

Cesty svetla
V Galérii mesta Levoča je 

od 3. augusta otvorená výs- 
tava Petra Župníka Cesty 
svetla. Pozrieť si ju môžete do  
2. októbra.

Koncerty ZUŠ
Na Hlavnom námestí v 

Kežmarku sa v prípade priaz-
nivého počasia uskutoční 5. 
- 7. augusta (ZUŠ Petržalská) 
a 10. - 14. augusta (ZUŠ A. 
Cígera) hudobný program pe-
dagógov a žiakov základných 
umeleckých škôl. Koncerty 
budú o 16. h na malom javis-
ku pri radnici.  (red)

Koncert na kolonáde
Na kolonáde pod Bielym 

domom vo Vyšných Ružba-
choch vystúpi v rámci Kultúr-
neho leta 2015 v nedeľu 9. au- 
gusta o 15. h súbor UZ AUGŠ- 
HU z Lotyšska. Vstup voľný. 
V prípade nepriaznivého po-
časia sa koncert uskutoční  
v kaviarni.

Ružbašské trhy folklóru
Na kolonáde pod Bielym do-

mom vo Vyšných Ružbachoch 
sa v nedeľu 9. augusta usku-
toční 7. ročník Ružbašských 
trhov folklóru. V programe od 
14. h bude účinkovať ľudová 
hudba bratov Jendrichov-
ských, deti Základnej školy 
Vyšné Ružbachy, folklórne 
skupiny Marmon z Chmeľnice 
a Taľar z Novej Ľubovne, FS 
Kalina z Plavča, folklórna 
spevácka skupina Skalka zo 
Šambronu a hosť programu 
folklórna skupina Raslavičan 
z Raslavíc.  

Mariachi Sin Fronteras
Hudobná skupina Mariachi 

Sin Fronteras, ktorá hrá tra-
dičné mexické piesne a hud-
bu štýlu mariachi, vystúpi na 
Námestí sv. Egídia v nedeľu 9. 
augusta o 15. h.

Bažant kinematograf
Letné kino na kolesách Ba-

žant kinematograf zavíta aj do 
Popradu. V rámci 15. ročníka 
premietania českých a sloven-
ských filmov uvedie aj snímku 
38, ktorá mapuje život sloven-
skej hokejovej legendy Pavla 
Demitru. Program – pondelok 
10. augusta Díra u Hanuo-
vic (čierna česká komédia), 
utorok 11. augusta Zakázané 
uvoľnenie (ČR), streda 12. au-
gusta 38 (SR), štvrtok 13. au-
gusta Trabantom až na koniec 
sveta (ČR) a piatok 14. augus-
ta Traja bratia (ČR/Dánsko). 
Začiatok o 21. h.

Jááánošííík
Obnovenú, najslávnejšiu 

hru s pôvodnými textami a sú- 
časným obsadením Jáááno-
šíík v podaní Radošinského 
náivného divadla môžete vi-
dieť v Dome kultúry vo Svite  
7. septembra o 19. h. Vstup-
né 15 €, predpredaj MsÚ Svit,  
č. dv. 116, t. č. 052/787 51 14, 
Um. agentúra Bell Canto, t. č.  
0903 966 327 a kníhkupect- 
vo Christiania Poprad, t. č. 
052/772 29 74.

Kino na hradnom nádvorí  
Mestské kultúrne stredisko 

v Kežmarku – kino Iskra, fil-
mový klub Iskra a Múzeum 
v Kežmarku organizujú Letné 
kino na hradnom nádvorí. Za-
čiatok premietaní bude o 21. h 
a vstupné na filmový večer sú 
2 €. Program – piatok 7. au-
gusta Amy (V. Británia), sobo-
ta 8. augusta Päťdesiat odtie-
ňov sivej (USA), nedeľa 9. au-
gusta Suri (SR) – film uvedie 
režisér Pavol Barabáš, ponde-
lok 10. augusta Rukojemník 
(SR/ČR), utorok 11. augusta 
Annabelle (USA), streda 12. 
augusta Sex v Paríži (Fran-
cúzsko), štvrtok 13. augusta 
Hodinový manžel (ČR), piatok 
14. augusta Socialistický zom-
bi mord (SR) – film uvedie re-
žisér Rastislav Blažek, sobota 
15. augusta Lásky čas (USA) 
a nedeľa 16. augusta Teória 
všetkého (V. Británia). 

Výstavy v galérii
V Galérii umelcov Spiša 

otvoria 5. augusta výstavy 
Slavomíra Durkaja Tiene v raji 
a Martina Imricha FÍ/Φ. Obe 
potrvajú do 4. októbra.     (red)

si zakrepčíme na notoricky 
známe hity skupiny No 
Name a v sobotu na pódiu v 
srdci Popradu so svojou ka-
pelou zaspieva superstarista 
Samo Tomeček. Aby to však 
nebolo len o hudbe, malých 
i veľkých bude od štvrtka do 
soboty, každý deň o  16. h, 
svojimi zábavnými príbeh-
mi a  strelenými kostýma-
mi baviť veselá a originálna 
Dorotka z Fidorkova. A pre-
miérovo v našich končinách 
v piatok o 18. h vystúpi di-
vadelno-improvizačná sku-
pina troch hercov, ktorí si 
na javisku užívajú adrenalín 
z improvizácie a interakcie 
s divákmi 3T - Tri Tvorivé 
Tvory zo Žiliny. Pre deti sú 
opäť pripravené skákacie 
hrady i veľmi obľúbený aqu-
azorbing. „Snažili sme sa po-
zvať žánrovo rôznych umel-
cov z rôznych kútov Sloven-
ska a zároveň zapojiť domácu 
kvalitu. Sme radi, že sa nám 
darí splniť aj najnáročnejšie 

požiadavky interpretov a do 
Popradu tak pritiahnuť aj 
skutočné hviezdy slovenskej 
scény,” doplnil O. Kavka.    

Domáci návštevníci i za-
hraniční turisti, ktorí v meste 
i okolí v tomto čase sú, tak 
budú môcť všetkými zmysla-
mi doslova ochutnať Sloven-
sko. Vyše osemdesiat vysta-
vovateľov vytvorí originálnu 
mozaiku farieb, tvarov, vôní 
a  chutí. Tešiť sa môžete na 
rôzne druhy syrov, mäsových 
výrobkov, korenia, včelích 
produktov, vín a  alkoholov, 
sladkostí či napríklad aj pra-
vé halászle a  trdelník podľa 
originálnej receptúry. Príde 
aj množstvo šperkárov, me-
dovníkárov, hrnčiarov, drotá-
rov či rezbárov, na pamiatku 
si môžete kúpiť obraz podľa 
vlastného výberu, ručne uši-
tú kabelku, drevený tulipán, 
alebo sa nechať namaľovať 
šikovným portrétistom. 

Festival Made in Slova-
kia zvyšuje podľa O. Kavku 

Pomáhajú zvieratám v núdzi

Aj tento rok prostredníct- 
vom Československého kas-
tračného programu prichá-
dza aktívna pomoc zviera-
tám v  núdzi. „Tam, kde štát 
nepomáha, pomáhame my, 
dobrovoľníci,“ povedala Len-
ka Zolnierčíková z OZ Cesta 
za domovom. Od štvrtku do 
nedele sa v Hranovnici a Spiš-
skom Štiavniku uskutočnila 
11. kastračná akcia zvierat 
v  rómskych osadách. „Pods- 
tatou akcie je odchyt psov 
a mačiek a ich prevoz k veteri-
nárom, kde sa vykastrujú a zo-
tavujú do druhého dňa. Potom 
ich vypustíme späť do osady. 
Šteniatkam, psom a mačkám, 
ktoré sú vážne choré a nemôžu 
sa vrátiť, hľadáme už vopred 
dočasné opatery na Slovensku 
a neskôr aj v Čechách.  Zabrá-
nime tak neželanému množe-
niu, napádaniu ľudí a hlavne 
pomôžeme obciam, ktoré majú 
neustále problémy s  veľkým 
počtom túlavých psov,“ vys- 
vetlila Lenka  Zolnierčiková. 

Kastračný program funguje 
od roku 2012 a odvtedy ruka-
mi dobrovoľníkov prešlo viac 
ako 800 kastrovaných a  550 
odobratých zvierat, ktoré 
dostali šancu na lepší život. 
Mesiac pred akciou si situáciu 
zmapovali a počítali s desiat-
kami zvierat na kastráciu, či 
odobratie. 

Život zvierat v  osadách je 
neznesiteľný. Príšerné pod-
mienky v akých zvieratá žijú, 
si človek nedokáže predstaviť 
a  ani sa nedajú dosť dobre 
opísať. Špina, odpadky, ne-
dostatok jedla a vody sú iba 
vrchol ľadovca. Zvieratá trpia 

rôznymi chorobami a dôsled-
kom zlého zaobchádzania sú 
zmrzačené, či zomierajú bez 
kúska zľutovania. 

„Ľudia nechcú toľko zvierat, 
uvedomujú si, že zvieratá šíria 
rôzne choroby. Veľa zvierat ne-
majú preto, že by ich chceli, ale 
preto, že ich tu niekto vyhodí. 
Sú radi, že ich tu nebude tak 
veľa,“ povedala Diana Truch-
líková, predsedníčka Združe-
nia za práva zvierat. 

Členovia Československého 
kastračného programu a dob-
rovoľníci po príchode do osa-
dy ľuďom vysvetlia, prečo pri-
šli a čo bude nasledovať. Ich 
cieľom je psíkov, ktorí majú 
majiteľov, ošetriť, vykast- 
rovať a následne im ich vrátiť. 
Tých, ktorí majiteľov nemajú, 
alebo sú v zúboženom stave 
a potulujú sa, odoberú a späť 
sa už nevrátia. V  lokalitách 
osád sú miestni zvyknutí, 
že príde niekto z odchytovej 
služby, vezme psy a  už ich 
nikdy nevráti späť. Aj to je 
dôvod, prečo ich skrývajú. 
„Na druhý deň im psíkov vra-
ciame ošetrených späť a tým si 
získavame dôveru. Keď im ich 
vrátime, tak potom nemajú 
problém dať nám ďalších. Na-
ozaj tu nie je problém s komu-
nikáciou,“ zdôraznila Truchlí-
ková. V prípade obce Spišský 
Štiavnik ich oslovila obec, aby 
prišli a pomohli riešiť situáciu 
s premnoženými psíkmi. Bež-
nou praxou je, že pri osadách 
psíkov vyhodia ich majitelia. 
Okoloidúce auto zastaví, dve-
re sa otvoria, nechcené zviera  
vyhodia, dvere sa rýchlo za-
tvoria a auto odíde. Na ceste 

ostane bezbranné opustené 
zviera, márne čakajúce na 
svojho majiteľa. Hlavne také-
to psy bez majiteľov sa stávajú 
hrozbou nielen pre osadníkov. 
V susednej obci Hranovnica 
prišli na to, že majú rovna-
ký problém ako v  Spišskom 
Štiavniku a túto obec oslovili 
dobrovoľníci. Ústretový krok 
privítala. 

„Toto nie je problém iba 
podtatranských osád, je to 
celoslovenský fenomén, len 
sa o tom nehovorí a nie je ho 
vidieť. Občas to funguje tak, že 
nás osloví priamo obec alebo 
obyvatelia a niekedy sami náj-
deme zanedbaný stav. Máme 
spätnú väzbu hlavne tam, kde 
sú útulky, tie to pociťujú okam-
žite. V  priebehu roka majú 
menší prísun psíkov. Samozrej-
me, že ľudia neprestanú zvie-
ratá vyhadzovať z áut, ale je to 
menej a nie sú to šteňatá, ktoré 
sa tam rodia, pretože so šteňa-
tami majú najväčšie problémy 
kvôli chorobám,“ vysvetlila 
Diana Truchlíková. 

Samotná kastrácia fenky 
trvá 15 až 20 minút, u psa je to 
kratšie. Akcia sa uskutočňuje 
v  spolupráci so Združením 
za práva zvierat, Slovenskou 
alianciou ochrancov zvierat 
a  občianskym združením 
Cesta za domovom z Popra-
du, ktoré na tento alarmujúci 
stav upozornilo a  niekoľko 
zvierat z osady už odobralo. 
15-člennému tímu dobrovoľ-
níkov pomáhajú veterinári 
z  Nitry, Lučenca či Bratis- 
lavy. „Máme tu rôznych pa-
cientov, ktorých ale dokážeme 
zvládnuť. Agresia je väčšinou 

povedomie o kvalite sloven-
ských výrobkov. „Aj vďaka 
festivalom ako je ten náš, 
ich ľudia objavia a spoznajú. 
Množstvo návštevníkov stá-
le prekvapuje rozmanitosť 
ponuky i skutočnosť, že tieto 
výrobky následne nachádzajú 
aj v kamenných obchodoch. 
Minulý rok takto zarezono-
vali najmä výrobcovia syrov 
či piva. Festivaly ako je ten 
náš, tak všeobecne pomáha-
jú predávať viac slovenských 
výrobkov nielen Slovákom, 
ale i zahraničným turistom. 
Na druhej strane však  z neho 
profitujú i obchodníci v celom 
regióne, pretože množstvo vys- 
tavovateľov sem prichádza aj 
so svojimi rodinami a okrem 
festivalu svoj čas trávia a svo- 
je úspory trovia aj počas spoz- 
návania prírodných krás a tu-
ristických atrakcií v okolí.“  

Tohto roku organizátori 
na Námestí sv. Egídia počas 
štyroch dní festivalu Made in 
Slovakia, ktorý je po prvýkrát 
oficiálne aj súčasťou Poprad-
ského kultúrneho leta, očaká-
vajú až 40 000 ľudí.  (pvč)

spojená so strachom. Sú to 
tie najmenšie problémy. Zo 
zdravotného hľadiska je to už 
horšie,“ smutne konštatoval 
Roman Kučera, dobrovoľný 
veterinárny lekár. 

Veterinárni lekári sa stre-
távajú s  ošetrením rôznych 
chorôb, pri ktorých pomôžu 
lieky, ale pri inom ublížení, 
ktoré napácha človek, je to 
už horšie. „V krku zarastené 
reťaze, špagáty, potrhané uši, 
vytečené oči, odtrhnuté a polá-
mané chvosty. Videli sme deti, 
ktoré psov topili, bili, kopali. 
Sú to katastrofálne veci. Šte-
niatka sa odčervujú, odblšujú, 
dávajú sa im prípravky proti 
parvoviróze, aby sa zamedzilo 
šíreniu infekčných chorôb. Tiež 
sa kastrujú, aby sa nemnožili,“ 
uzavrel Roman Kučera z Bra-
tislavy. Z Popradu sa zapojili 
traja dobrovoľníci z Občian-
ského združenia Cesta za 
domovom.  V dvoch osadách 
počas 4 dní vykastrovali 140 
psov.  (pks)
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Spoločnosť TATRAKON ponúka bohatý sortiment výrobkov 

Spoločnosť TATARKON Poprad sa môže pochváliť 84-ročnou tradíciou konzer-
vovania v našom regióne. Začiatky Tatra továrne sú spojené so spracovaním ovo-
cia, zeleniny a výrobou ovocných nápojov. Dnes už málokto vie, že pod Tatrami 
sa kedysi vyrábala aj známa Marka, jeden z najpopulárnejších a obľúbených 
osviežujúcich nealkoholických nápojov na Slovensku. Až v 80-tych rokoch 
sa zmenil výrobný program bývaleho podniku Frucona a fabrika sa zamera-
la na výrobu mäsových konzerv.  , ktorým sa môže TATARKON pochváliť je, 
že firma ani po privatizácii nezanikla a ako jedna z mála konzervárni zostala v slo-
venských rukách. To jej umožnilo pokračovať v tradícii slovenského konzervárenstva 
a v roku 2001, ako prvá na Slovensku, získala certifikát EN ISO 9001:2000. Pri vstu-
pe do Európskej únie splnila prísne požiadavky pre výrobu pasterizovaných a steri-

lizovaných mäsových výrobkov v hermeticky uzavretých obaloch, ich skladovanie 
a uvádzanie na trh. V roku 2005 sa stala víťazom súťaže Zamestnávateľ ústretový 

k rodine, o dva roky neskôr víťazom súťaže Národnej ceny SR za kvalitu podľa 
modelu výnimočnosti EFQM, v roku 2011 získala certifikát IFS – Internatio 
nal Food Standard, ale aj ďalšie ocenenia na výrobky – národnú Značku kvali-
ty SK za plnenie nadštandardných kvalitatívnych ukazovateľov a iné. V súčas-

nosti sa firma zameriava na výrobu mäsových konzerv, hotových jedál a cereálií. 
TATRAKON má dve prevádzky, v popradskom závode sa vyrábajú mäsové konzervy 
a hotové jedlá, v prevádzke v Hranovnici zase sladké a slané cereálie, od kakaových gu-
ličiek, mušličiek, až po tradičné arašidové chrumky, ktoré sa na Slovensku predávajú 
dlhodobo, rovnako ako solené Hamky. 

„V roku 1984 sme zača-
li s  výrobou nátierky Pali 
a o rok neskôr to bola dodnes 
neprekonaná zmes na špagety 
Morca-della. Oba tieto vý-
robky vznikli vo vývojovom 
pracovisku našej firmy a oba 
získali ocenenie Značka kva-
lity SK.  Sú to naše top výrob-
ky a  sú súčasťou výrobného 
programu Natur. Pripome-
niem len, že viac ako 70 per-
cent sortimentu vyrábame 
bez akejkoľvek chémie, len na 
prírodnej báze,“ uviedla Ing. 
Ivana Kacvinská, manažér-
ka marketingu a  obchodu. 

bez prídavných látok, tzv. „é-čok“  z rady NATUR

TATARKON sa však môže 
pochváliť aj ďalšími vynika-
júcimi výrobkami, ovenče-
nými Značkou kvality SK, 
ako je napríklad Májka zlatá 
rada, Pali zlatá rada, Gaz-
dovská pochúťka, Tatárska 
zmes, Chilli tousty, Salato 
Primavera, Salsa a Pikant, ale 
aj lahôdkový bravčový krém 
Májka či novinky roku 2014 
Pečeňový syr, Gazdovská tla-

čenka a Šunková pena Paľko.
Ale nie iba samotná výroba 

zamestnáva ľudí v  TATRA-
KONE. Po viacerých prenáj-
moch penziónu v Ždiari, kto-
rého vlastníkom je spoloč-
nosť TATARKON, ho pred 
šiestimi rokmi zrekonštruo-
vali a začali prevádzkovať vo 
vlastnej réžii. „Náš penzión 
ponúka ubytovanie pre 33 
hostí a samozrejme, aj reštau-
račné služby. Je zameraný na 
domácu i  zahraničnú klien-
telu a prevádzkujeme ho celý 
rok. V zime ho využívajú naj-
mä lyžiari, v lete turisti a tiež 

ho môžu využiť i záujemcovia 
z  blízkeho či vzdialenejšie-
ho okolia na menšie rodinné 
oslavy. Okrem chutného jedla 
ponúkame, ako ináč, aj vý-
robky TATRAKONU. Na na-
šich nátierkach či chrumkách 
a Hamkách si môžete pochut-
nať ráno i večer. Dôležité pre 
nás je, že aj keď prevádzkovať 
penzión v tejto lokalite je ná-
ročné, prácu u nás našli štyria 

ľudia,” predstavil manažér 
penziónu Róbert Dický.

Okrem toho našlo prácu 
v  štyroch podnikových pl-
nosortimentných predajňach 
v  Poprade 19 ľudí z  nášho 
regiónu. 

Mnohí si ešte pamätáme 
na prvú maličkú podnikovú 
predajňu výrobkov TATRA-
KON, ktorá bola súčasťou 
areálu firmy v Poprade. Dnes 
sa zmenila na nepoznanie 
a  pribudli k  nej i  ďalšie tri 
predajne v Poprade, zamera-
né na výrobný program spo-
ločnosti, obohatený o  rôzny 
sortiment ďalších, väčšinou 
slovenských výrobcov. „Idea 
podnikových predajní vznikla 
približne pred piatimi rokmi, 
keď sme sa rozhodli rozšíriť 
existujúcu prevádzku, ktorá 
tu bola už desaťročie predtým. 
Z pôvodných približne 60 m2 
sme ju rozšírili na 120 m2 

a snažili sme sa doplniť sorti-
ment pre bežného zákazníka 
a  zatraktívniť našu ponuku. 
Chceli sme si odsledovať reál-
ny vývoj na trhu, aby sme si 
vedeli porovnať naše výrobky 
versus ostatné produkty,“ vys- 
vetlila Ing. Kacvinská. 

Rozšírenie podnikovej 
predajne sa stretlo s veľkým 
ohlasom u zákazníkov a pri-
nieslo až nečakaný úspech. 
Aj preto sa vedenie spoloč-
nosti rozhodlo ísť aj na iný 
segment, inú zákaznícku 
základňu a porovnať si svoje 
produkty aj za iných pod-
mienok. „Na Námestí sv. 
Egídia sme otvorili menšiu 
predajňu, ktorá slúži aj ako 
večierka cez piatky a soboty. 
Je zameraná viac na turis-
tov, kde sa vo zvýšenej miere 
predáva sortiment pre zákaz-
níkov, ktorí prišli do Popradu 
na kratšie pobyty,“ povedal 
Štefan Palenčár, manažér 
maloobchodu a  doplnil, že 
záujem o  tieto predajne ich 
viedol k rozhodnutiu urobiť 
prvú predajňu potravín na 
Tomášikovej ulici. „Je to pre-
dajňa, ktorá má približne 300 
m2, disponuje 210 m2 predaj-
nej plochy priamo pre zákaz-
níka a 100 m2 slúži ako záze-
mie predajne s  kanceláriou. 
V tejto predajni už  dokážeme 
uspokojiť všetkých zákazní-
kov, ktorí ju navštevujú. Ide 
o prvé takéto potraviny a učí-
me sa pracovať aj s  takýmto 
formátom predajne. Už teraz 
sa nám to začína odzrkadľo-
vať aj v číslach a tí zákazníci, 
ktorí k  nám chodia, sú spo-
kojní, vracajú sa k nám a na 
tieto potraviny máme dobrý 
ohlas,“ zhodnotil Š. Palenčár 
a doplnil, že zatiaľ sa nestalo, 
aby nastal vážnejší problém. 
Ako v prvej predajni tu začali 
predávať aj mäsové výrobky 
a  na mäsovom pulte dosa-
hujú obraty bežných predaj-

ni mäsa. „Je to spôsobené aj 
tým, že sa snažíme dať zá-
kazníkom kvalitu a  nepoze-
ráme len na kvantitu v rámci 
tržieb. Zameriavame sa práve 
na rozširovanie ponuky kva-
litných produktov, napríklad 
šuniek so zvýšeným obsahom 
mäsa na úrovni až 96 percent 
a  podobne. Darí sa nám to 
na základe dohôd s  našimi 
obchodnými partnermi, ktorí 
nám dodávajú suroviny aj pre 
výrobu. Do tejto spolupráce 
je vlastne premietnutá poin-
ta slovenského poľnohospo-
dárstva a  jeho udržateľnosti 
v spolupráci s našimi predaj-
ňami. Snažíme sa obchodovať 
výhradne, alebo v prvom rade 
so slovenskými dodávateľmi, 
pretože všetci veľmi dobre vie-
me, že dane, ktoré platí Slovák 
a  dane, ktoré platí naprík- 
lad Angličan, sú diametrálne 
odlišné. A z tých našich daní 
žijeme vlastne všetci,“ dodal 
manažér maloobchodu.

Štvrtá podniková predajňa 
na Bajkalskej ulici bola otvo-

rená pred približne tri a pol 
rokom a má 120 m2, z  toho 
predajná plocha predstavuje 
cca 80 m2. V súčasnosti sa aj 
tu pripravujú zmeny, ktoré 
by sa mali urobiť v  priebe-
hu septembra –  októbra so 
zámerom zvýšiť počet polo-
žiek, vystavených na regá-
loch a rozšíriť o ponuku mä-
sových výrobkov. 

Na našu otázku, či pod-
nikové predajne nie sú kon-
kurenciou práve domácich 
predajcov, Ing. Kacvinská 
konštatovala, že ich sna-
hou bolo odskúšať si vlastný 
sortiment a hlavne to, či má 
zmysle umiestňovať výrobky 
TATRAKONU v predajniach 
zahraničných sieti, ale aj do-
mácich predajcov, ktorí od 
výrobcov vyžadujú  nemalé 
poplatky za umiestňovanie 
produktov na ich pultoch. 
„Podľa našich predajni vidí-
me, či má zmysel „púšťať“ ur-
čitý výrobok teraz, alebo seg-
mentovať v určitých dávkach.  
A to je náš primárny cieľ, nie 
robiť konkurenciu. A poviem 
úprimne, nikdy sa našim za-
meraním nesnažíme vytláčať 

domácich predajcov. Pre nás 
sú konkurenciou zahranič-
né reťazce, ktoré mnohokrát 
dávajú priestor zahraničným 
dodávateľov, a vytláčajú tým 
slovenské produkty. Naším 
cieľom je mať zákazníka, kto-
rý bude spokojný. S kvalitou 
našich výrobkov, ale aj s kva-
litou predajni, kde si naše vý-
robky môže kúpiť,“ doplnila.

Spokojnosť zákazníka je vo 
veľkej miere podmienená aj 

spokojnosťou zamestnankýň 
predajni. „Filozofia prístu-
pu k zamestnancom je u nás 
postavená nie na minimál-
nej mzde, ale na sociálnych 
benefitoch, dovolenkových či 
ďalších platoch, ale aj inom 

zhodnotení práce našich pre-
davačiek. Myslíme si, že keď je 
spokojný zamestnanec, v na-
šom prípade predavačka, tak 
aj zákazník bude spokojný, 
pretože u nás nechceme mať 
nahnevanú predavačku, ktorá 
tam len „musí byť”. Osobný 
prístup našich predavačiek je 
do značnej miery cítiť a  zá-
kazník to vie oceniť,” skonšta-
toval Štefan Palenčár.

Sieť podnikových predaj-
ni spoločnosti TATRAKON 
nájdeme pod označením FO-
ODY a cieľom vedenia bolo 
odlíšiť predajne od firmy, aby 
v rámci siete, ktorú vytvárajú 
v Poprade, mali vlastný ná-
zov. Obchodným partnerom, 
s ktorými spolupracujú, po-
núkli možnosť dodávať svoj 
tovar do podnikových pre-
dajni a mnohí ju aj využívajú. 
Našou najväčšou konkurenč-
nou výhodou sú naše výrobky 
Natur, ktoré naši konkurenti 
vôbec neponúkajú. Naše vý-
robky Natur sú bez prídav-
ných látok. Konzervujeme 
sterilizáciou a vďaka vysokej 
teplote máme trojročnú zá-
ručnú dobu. Takže nepotrebu-
jeme predĺžovať dobu trvanli-
vosti a  v našich výrobkoch 
predávať aj prídavné látky, 
tzv. é-čka,” dodala na záver 
Ing. Ivana Kacviská.   (reš)

Predajňa na Námestí sv. Egídia.

Podniková predajňa na Alžbetinej ulici.

Predajňa na Tomášikovej ulici.

Ing. I. Kacvinská

Š. Palenčár
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PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

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

 ◉ 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.

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 
2012 a 2013, centrálne vy-
kurovanie plynom, ale aj 
alternatívne drevom. V je-
dálni a obývačke drevené 
parkety, kúpeľňa a kuchy-
ňa keramická dlažba, spál-
ňa a detská izba drevené 
parkety, druhá kúpeľňa 
keramická dlažba. Náklady 
na bývanie 140 € mesačne 
+ spotreba cca 20 m3 dreva. 
Cena dohodou. T. č.: 0908 
327 288. Predám záhra-
du s murovanou chatkou 
v lukratívnej obci Gánovce, 
treba vidieť. Cena dhodou. 
Tel. kontakt: 0911 444 645. 

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.

Verejné vysoké školy vy-
platili v  roku 2014 svojim 
študentom takmer 24 milió- 
nov eur na sociálnych šti- 
pendiách. Peniaze dostalo 
viac ako 16 400 osôb. Ďalších 
780 študentov súkromných 
škôl si rozdelilo  necelých 850 
tisíc eur. Maximálna výška 
štipendia, na ktoré poskyt-
lo finančné prostriedky mi-
nisterstvo školstva, bola na 
úrovni 275 eur. Najviac po-
berateľov štipendií študovalo 
na Univerzite Komenského 
v Bratislave (1 835) a na Tech-

Sociálne štipendiá pre vysokoškolákov

Renault MÉGANE GRANDTOUR

* Uvedená štvrtinová cena platí pri fi nancovaní na 1/4 s Renault Finance od 1. 7. do 31. 8. 2015 a už zahŕňa zľavu 2 000 € a letný bonus 400 €. Reprezentatívny príklad Renault Mégane Grandtour Authentique Energy TCe 115: cenníková cena: 15 690 €, cena po zľave: 13 290 €. 
Pri fi nančnom lízingu na 36 mesiacov a fi nancovanej hodnote 9 967,50 € zaplatíte 3 ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 3 360,02 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 37,92 € mesačne. Poplatok za spracovanie 
obchodného prípadu je 398,70 €, predajná cena je 1,20 €, poplatok pri ukončení lízingovej zmluvy je 60 €, RPMN = 9,42 %. Celková čiastka, ktorú 36 splátkami zaplatíte, bude 11 791,32 €. Údaje v reprezentatívnom príklade sú uvedené s DPH. Renault Finance znamená 
fi nancovanie poskytované spoločnosťou UniCredit Leasing Slovakia, a.s. Zmluvná záruka Renault 5 rokov alebo 100 000 km (podľa toho, ktorá z podmienok nastane skôr) sa riadi konkrétnymi záručnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky.

Renault doporučujeRenault odporúča renault.skrenault.czrenault.cz

Už od 3 329 € pri fi nancovaní na štvrtiny*

5-ročná záruka

S letným bonusom 

MENO ALEBO LOGO DEALERA, Ulica, Mesto, 
Tel.: +421 123 456 789, Fax: +421 123 456 889
www.renaultdealer.sk

SKindiMeganeGrandTourBonus-A4horiz.indd   1 02.07.15   10:46

EUROCAMP s.r.o., Dlhé Hony 4597/4, Poprad
Tel.: +421 52/77 24 086, Fax: +421 52/77 24 086
www.renault-eurocamp.sk

nickej univerzite v Košiciach 
( 1  772). Za nimi nasledujú 
Slovenská technická univer-
zita v Bratislave (1 653), Uni-
verzita Mateja Bela v Banskej 
Bystrici (1 354) a Prešovská 
univerzita (1  347). Naopak 
najnižší počet štipendistov 
evidujú medzi svojimi štu-
dentmi na Vysokej škole výt- 
varných umení (75), Akadé-
mii umení v Banskej Bystrici 
a  Vysokej škole múzických 

umení v Bratislave (112). 
Sociálne štipendium je 

určené pre študentov prvého 
štúdia v dennej forme s trva-
lým pobytom na území SR. 
Môže ho dostať študent, kto-
rého štúdium neprekročilo 
štandardnú dĺžku a mesačný 
príjem spoločne posudzo-
vaných osôb nie je vyšší ako 
hranica príjmu, stanovená na 
základe životného minima.   

(bkd)

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  nehnuteľ-

ného majetku  obchodnou verejnou súťažou v katastrál-
nom 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 dňa 14. 8. 2015 o 12. hod.
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20:25  Najlepšie počasie
20:30  Noc v múzeu 2
22:45  Tri dni k slobode
01:45  Hory majú oči
03:40  Noviny TV JOJ

05:05  Drišľakoviny
06:15  Správy RTVS
07:00  Góly - body - sekundy
07:15  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Blanche
07:40  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:55  Veselá farma
08:15  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
14:10  Na krok od neba
16:20  Apači
17:55  Postav dom, 
 zasaď strom
18:25  Nebíčko v papuľke
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Carl a Bertha
21:50  Zbohom, Harry!
23:25  Elisa z Rivombrosy
01:05  Toskánska vášeň
02:30  Zbohom, Harry!

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
09:00  Universum: Na rieke 
 v Írsku (1/2)
09:50  Kvarteto
10:20  Nebojme sa slovenčiny
10:35  Superhrdinovia
11:05  Superhrdinovia
11:35  Púšťou a pralesom
12:25  Mokrade - Ramsarské 
 lokality na Slovensku
13:10  Drahí príbuzní
14:35  Jarmek aneb pokračovat 
 a vydržet
15:20  Farmárska revue
15:40  Horí
16:40  Dievčatko z predmestia
18:10  Návraty k hereckým 
 legendám
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  Čierne slnko 
 nad Hirošimou
20:50  Anjeli strážni
21:25  Prvá veľká vlaková 
 lúpež
23:10  Československý filmový 
 týždenník
23:25  Pralesy Európy
00:10  Správy RTVS

05:05  Televízne noviny
06:00  Space Jam
07:15  Scooby Doo, kde si?!

06:00  Teleráno
08:45  Varte s nami
09:00  Rodinné prípady
09:55  Kobra 11
10:55  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
15:00  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  Veľká svadba
23:45  Myšlienky vraha
00:40  Kobra 11
01:45  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:30  Psych, s. r. o.
03:10  Superkočky v akcii
03:50  Kobra 11

04:05  Krimi
04:30  Aféry
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:25  Súdna sieň
09:30  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:35  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
14:45  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
00:05  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
01:05  Modrí templári
02:05  Prvé oddelenie
03:05  Krimi
03:30  Súdna sieň

04:00  Križovatky medicíny
04:45  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  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
13:40  Tajomstvo mojej
 kuchyne
14:35  Komisár Manara
15:30  Tv šanca

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS
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
10:45  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:35  Slovensko chutí
14:10  Slovensko v obrazoch
14:40  Komisár Manara
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Príroda zblízka
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
23:35  Nash Bridges
00:15  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:00  Bez hraníc
01:50  Bez hraníc
02:40  Grand hotel

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Lap a Hopko detektívi
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný miniateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:25  Mozart a jeho skupina
09:50  UFO - v archívoch 
 ZSSR
10:35  Koniari sveta
11:05  Vat
11:35  Portréty vedcov: 
 Vedecko-technický tím
11:50  Živá panoráma
12:25  Siesta
12:45  Sabrina
14:35  Zborovňa
15:10  Gen.sk
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Odkrývanie minulosti
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  Slovenské kino
21:00  Smiešna tvár
22:40  Polícia
22:55  Profesionál
23:10  Cassovia jazz 1998

04:15  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
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Štvrtok
6. 8. 2015

16:00  Správy RTVS
16:25  Príroda zblízka
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  Tootsie
22:10  Koniec prehliadky
23:40  Nash Bridges
00:25  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:10  Tootsie
03:00  Grand hotel

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Na dvore a na pažiti
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný miniateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:25  Leto s Katkou
09:55  Slovenské kino
10:50  Odkrývanie minulosti
11:20  Vat
11:55  Živá panoráma
12:15  Siesta
12:40  Smiešna tvár
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  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  Z mesta do mesta
20:30  Z mesta do mesta
21:00  Skutočná guráž
23:05  Nesmrteľní
00:35  Cassovia jazz 1994
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
12:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:10  Odložený prípad
14:05  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa VIII
16:00  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Zámena manželiek
22:00  Mušketieri
23:00  Lovci pokladov

00:00  Škorpión
01:00  Myšlienky vraha
02:00  Kobra 11
02:45  Psych, s. r. o.
03:30  Superkočky v akcii

04:15  Aféry
05:00  Noviny TV JOJ
05:40  Krimi
06:10  Noviny TV JOJ
07:05  Súdna sieň
08:15  Súdna sieň
09:20  Kutyil s.r.o.
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:25  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
14:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:45  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  Kuriér 2
22:40  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
23:40  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:40  Modrí templári
01:35  Kutyil s.r.o.
02:25  Prvé oddelenie
03:55  Aféry

04:20  Križovatky medicíny
05:05  Správy RTVS
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
12:20  Grand hotel
13:40  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
14:35  Komisár Manara
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Príroda zblízka
17:00  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  NAJ dedinka Slovenska
21:25  Radosť zo života
22:00  Čata
23:55  Nikto nie je dokonalý
01:05  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
01:50  Čata
03:45  Grand hotel

06:30  Profesionál
06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Na dvore a na pažiti
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka

Piatok
7. 8. 2015

08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný miniateliér
09:20  V oku mora
09:25  Trpaslíci
09:30  Leto s Katkou
09:55  Záchranári - pomoc 
 v núdzi
10:20  Z mesta do mesta
10:45  Z mesta do mesta
11:15  Vat
11:50  Živá panoráma
12:25  Siesta
13:00  Akcia D
13:35  Bakalárske návraty 1997
14:00  Bakalárske návraty 1997
14:20  Zborovňa
14:55  Stopy dávnej minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Televíkend
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  Universum: Na rieke 
 v Írsku (1/2)
20:55  Tromfové eso
22:55  Festivaly 2014

04:15  Kobra 11
05:05  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:45  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa VIII
11:10  2 baby na mizine
11:40  Mike a Molly
12:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:00  Odložený prípad
14:00  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa
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  Vesničko má 
 středisková
22:45  Bojovník: 
 Brat proti bratovi
01:30  Šiesty zmysel
02:25  Bostonské vraždy
03:05  Superkočky v akcii
03:50  Kobra 11

04:40  Noviny TV JOJ
05:20  Krimi
05:45  Noviny TV JOJ
06:40  Súdna sieň
08:50  Kutyil s.r.o
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:45  ČESKO SLOVENSKO 
 MÁ TALENT
14:50  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:50  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:40  Extrémne prípady
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport

Sobota
8. 8. 2015
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07:40  Kung Fu Panda II
08:10  Túžba po slobode
09:50  Mušketieri
11:00  Mušketieri
12:15  Riskni to s Polly
14:15  Veľká svadba
16:00  Zita na krku
16:45  Sekerovci
17:20  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Nástroje smrteľníkov: 
 Mesto kostí
23:10  Constantine
01:45  Nástroje smrteľníkov: 
 Mesto kostí
03:40  Superkočky v akcii

04:20  Extrémne prípady
05:20  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
08:35  Penelope
10:50  Najlepšie slovenské 
 torty
12:25  Inkognito
13:45  Bučkovci 2 - Slnko, 
 seno, dedina
15:25  Zamilovaný profesor
17:30  Rodinné záležitosti
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Poklad Vikingov
22:40  Výchovný tábor
01:00  Luxusná spoločníčka
02:35  Výchovný tábor

04:05  Elisa z Rivombrosy
05:45  Drišľakoviny
06:30  Správy RTVS
07:20  Počasie
07:25  Levík Raa Raa
07:35  Blanche
07:45  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
08:00  Veselá farma
08:05  Veselá farma
08:15  Hrdinovia mýtov 
 a legiend
08:40  Zázračný ateliér
09:05  60 zabijakov divočiny II
09:35  Jazdi Hlavou
09:45  Čarovné miesta 
 Zeme III
10:35  Slovensko v obrazoch
11:00  Svet v obrazoch
11:30  Carl a Bertha
13:05  Agatha Christie : Poirot
14:55  Keby som mal pušku
16:25  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Rómeo a Júlia
21:55  Rómeo a Júlia
23:35  Na krok od neba
00:30  Na krok od neba
01:40  Agatha Christie : Poirot
03:20  Čarovné miesta 
 Zeme III

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Jarmek aneb pokračovat 
 a vydržet
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma

Nedeľa
9. 8. 2015

08:35  Kapura
09:15  Farmárska revue
09:35  Čierne slnko 
 nad Hirošimou
10:25  Nastúpiť na svoj vlak
11:25  Chichôtka
12:25  Família
12:55  Senior klub
13:35  Dozrievanie
15:05  Folklórna festival 
 Heľpa 2015
16:25  Ktosi je za dverami
17:25  Pralesy Európy
18:10  Návraty k hereckým 
 legendám
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  Dokumentárny klub
21:15  Filmoviedky
22:45  Noc v archíve
23:50  Prvá veľká 
 vlaková lúpež
01:35  Správy RTVS

04:20  Superkočky v akcii
05:05  Televízne noviny
06:00  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
06:45  Zajac Bugs a priatelia
07:05  Scooby Doo, kde si?!
07:30  Kung Fu Panda II
08:20  Tom a Jerry
08:35  Teória veľkého tresku
09:00  Teória veľkého tresku
09:30  Škorpión
10:25  Škorpión
11:25  Lovci pokladov
12:25  Lovci pokladov
13:25  Žandár 
 a mimozemšťania
15:25  Vesničko má 
 středisková
17:40  Susedia
18:25  Kredenc
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Na úteku
22:40  Špión
00:50  Na úteku
02:45  Špión

04:10  Rodinné záležitosti
05:10  Krimi
05:35  Noviny TV JOJ
06:25  Krimi
06:55  Noviny TV JOJ
07:50  Timon a Pumbaa II
08:50  Rodinné záležitosti
10:15  Nová záhrada
11:10  Otec nevesty 2
13:35  Noc v múzeu 2
15:50  Poklad Vikingov
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  Oceľová päsť
23:25  New Kids Turbo
01:15  Oceľová päsť
03:30  Krimi
03:50  Nové bývanie

04:15  Križovatky medicíny

04:55  Správy RTVS
05:45  Počasie
05:50  Príroda zblízka
06:20  Berlin, Berlin
07:10  Križovatky medicíny
07:55  Správy RTVS
08:40  Góly - body - sekundy
09:05  Berlin, Berlin
10:00  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:15  Grand hotel
13:45  Postav dom, 
 zasaď strom
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  Na hrane
22:05  Policajti z centra
23:00  Banditi
23:50  Nash Bridges
00:30  Policajti z centra
01:30  Na hrane
03:15  Grand hotel

07:30  Profesionál
07:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
08:00  Živá panoráma
08:30  Na dvore a na pažiti
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný miniateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:30  Leto s Katkou
09:55  Mikrokozmos
11:10  Vat
11:50  Živá panoráma
12:25  Siesta
12:45  Dnes večer hrám ja
13:20  Bakalárske návraty 1997
13:40  Osem a pol
14:20  Zborovňa
14:55  Stopy dávnej 
 minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Vašimi očami
17:30  Jedenáste prikázanie
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie 
 o víle Amálke
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
20:50  Tiene zabudnutých 
 predkov
22:25  Colnica
22:55  Cassovia jazz 1995
23:30  A predsa sa točí
00:15  Správy RTVS

04:25  Superkočky v akcii
06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:40  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa IX
11:10  2 baby na mizine
11:35  Mike a Molly
12:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:00  Odložený prípad
14:00  Monk

15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa IX
16:00  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne 
 noviny
17:25  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:00  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Vo štvorici 
 po Slovensku vlakom
21:35  Tisíc slov
23:35  Sekerovci
00:15  Zita na krku
01:00  Kobra 11
02:05  NCIS: Námorný 
 vyšetrovací úrad
02:50  Psych, s. r. o.
03:30  Superkočky v akcii

04:40  Noviny TV JOJ
05:20  Krimi
05:45  Noviny TV JOJ
06:40  Súdna sieň
07:45  Súdna sieň
09:00  Kutyil s.r.o
11:00  Life: Najbohatší 
 policajt
12:00  Noviny o 12:00
12:55  Česko Slovensko 
 má talent
14:40  Hotelové Áno, šéfe!
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Ako som prežil
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
23:30  C.S.I.: Kriminálka 
 Las Vegas
00:30  Modrí templári
01:30  Kutyil s.r.o.
02:15  Prvé oddelenie
03:15  Noviny TV JOJ
03:55  Aféry 2

04:45  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:55  Príroda zblízka
06:25  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
14:35  Komisár Manara
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Príroda zblízka
16:55  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:45  Duel
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Superpohár UEFA
23:05  Komisár Montalbano
01:00  Nash Bridges
01:45  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
02:30  Grand hotel
03:55  Križovatky medicíny

06:45  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:55  Správy - Hírek
07:05  Extrémni experti
08:00  Živá panoráma
08:30  Na dvore a na pažiti
08:35  Dobrodružstvá 
 Bolka a Lolka
08:45  Dráčik Tabaluga
09:10  Zázračný miniateliér
09:15  V oku mora
09:20  Trpaslíci
09:30  Pesničky z Hviezdičky
09:35  Leto s Katkou
10:05  Vynálezy, ktoré 
 zmenili svet
10:50  Vašimi očami
11:20  Vat
11:55  Živá panoráma
12:30  Siesta - Cesty 
 za folklórom
12:50  Zborovňa
13:20  Tiene zabudnutých 
 predkov
14:55  Stopy dávnej 
 minulosti
15:25  Ambulancia
15:55  Extrémni experti
16:50  Správy - Hírek
17:00  Koniari sveta
17:30  Jedenáste prikázanie
18:45  Večerníček
18:50  Rozprávanie 
 o víle Amálke
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  Útok z internetu
20:50  Farba granátového 
 jablka
22:05  Taktici, večne živí
22:55  Cassovia jazz 1996
23:40  Správy RTVS

04:15  Kobra 11
05:05  Televízne noviny

06:00  Teleráno
08:45  Rodinné prípady
09:40  Kobra 11
10:45  Dva a pol chlapa IX
11:10  2 baby na mizine
11:35  Mike a Molly
12:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
13:00  Odložený prípad
14:00  Monk
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa IX
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  Škorpión
23:55  Zámena manželiek
01:20  Kobra 11
02:20  Psych, s. r. o.
03:05  Superkočky v akcii
03:50  Teória veľkého tresku

04:40  Noviny TV JOJ
05:20  Krimi
05:45  Noviny TV JOJ
06:35  Súdna sieň
09:00  Kutyil s.r.o
11:00  Life: Najbohatší policajt
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Česko Slovensko 
 má talent
14:40  Hotelové Áno, šéfe!
15:40  Nákupné maniačky
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Ako som prežil
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
02:05  Kutyil s.r.o.
02:50  Vinári
03:55  Aféry 2Utorok

11. 8. 2015

Pondelok
10. 8. 2015
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Na tri päťky hrajúci Po-
prad poriadne potrápil oce-
liarov z majstrovských Košíc. 
Až gólmi v  závere zápasu 
„kamzíci“ napokon prehrali 
1:3. Tímy už viac-menej týž-
deň trénujú na ľade, testujú 
svoje nové veci z výstroje po 
dlhšej dovolenke a  posled-
ný júlový deň prišla pre nich 
ideálna možnosť, vyskúšať si 
to aj v zápase. Majster z Ko-
šíc a  ani Poprad, ktorý pre-
došlú sezónu obsadil v  lige 

štvrtú priečku, nemali za 
sebou ešte ani jeden príprav-
ný zápas. Väčšina priazniv-
cov oboch klubov bola preto 
zvedavá, ako si ich obľúbený 
tím bude počínať v  prvom 
prípravnom zápase pred 
novou sezónou 2015/2016. 
HK Poprad –  HC Košice 
1:3 (0:0, 1:1, 0:2). Góly: 35. 
Jabrocký (Vosyka) – 40. Ma-
túš Chovan (Sojčík, Pavúk), 
52. Bortňák (Hrnka), 60. Soj-
čík (Češík, Matúš Chovan).

V príprave prehra s majstrom
HK Poprad: Kostúr (Sed-

lačko) – Malina, Kasík, Din-
da, Ťavoda, Gáborčík, Šter-
bák –  Štrauch, Paukovček, 
Kadura – Krasničan, Kroták, 
Gápa –  Števuliak, Jabrocký, 
Vosyka – Pitka. Tréner: Pavel 
Paukovček.

HC Košice: Riečický (Me-
licherčík) –  Philipp, Šedivý, 
Dudáš, Cebák, Macejko, Pa-
vúk, Hreha, Varga – Bartánus, 
Suja, Bicek – Hrnka, Bortňák, 
Lelkeš –  Sojčík, Chovan, 
Češík – Hričina, Boltun, Šol-
tés. Tréner: Peter Oremus.

Vzhľadom na to, že išlo 
o prvý prípravný zápas pred 
novou sezónou pre obidva 
kluby, bolo sa na čo pozerať, 
hoci prvá tretina bola bezgó-
lová. Zakričať gól si mohli di-
váci na popradskom štadióne 
v 35. minúte, kedy sa nič ne-
tušiaca akcia nakoniec skon-
čila vedením domácich. Vo-
syka zaviezol puk do útočné-
ho pásma, prihral ho do me-
dzi kruhy Jabrockému, ktorý 
šikovnou strelou k  pravej 
žrdi potešil domáce tribúny. 

Oceliari vyrovnali gólom do 
šatne. Matúš Chovan využil 
nepozornosť domácich hoke-
jistov, získal puk v strednom 
pásme a mieril na bránu. Jeho 
svižnú strelu k pravej žrdi už 
Kostúr nedokázal zachytiť. 
V 52. minúte sa Košice dostali 
do vedenia. Hrnka sa s  pu-
kom prebojoval do útočného 
pásma, spoza brány prihral 
Bortňákovi, ktorý ani sám 
nevedel, ako pretlačil puk do 
popradskej brány. Hostia po-
istili svoje vedenie a mohli si 
tak povedať, že prvý príprav-
ný zápas už majú vo vrecku. 
S prehľadom sa na pravý kruh 
dostal Sojčík, ktorý si spra-
coval prihrávku od Chovana 
a Kostúra prekvapil jednodu-
chým blafákom na bekhend 
medzi nohy. V  samotnom 
závere zápasu dostal dve mi-
núty košický obranca Varga, 
čo využili Popradčania na 
odvolanie brankára Kostúra. 
V strednom pásme puk získal 
Štrauch, ktorý sa natlačil po 
ľavej strane a strieľal, ale puk 
lízol ľavú žrď.  (sps)

Je to po 20-krát, čo sa vod-
covia, ich príbuzní a priatelia 
stretli v Smokovci na oslavách 
sviatku horských vodcov. 
S  myšlienkou pravidelných 
osláv prišiel jeden z najskú-
senejších, Pavol Rajtár. Pe-
ter Tomko, bývalý predseda 
Asociácie horských vodcov 
na Slovensku povedal: „His-
tória našich stretnutí začala 
v roku 1995. Bolo to rok pred-
tým, ako sme boli prijatí do 
medzinárodnej únie UIAGM. 
Začali sme budovať pocit spo-
lupatričnosti, inak nazývaný 
aj stavovskou hrdosťou. Je po-
trebné, aby verejnosť vedela 
o ľuďoch, ktorí chodievajú do 
hôr a vezmú si na seba zodpo-
vednosť za iných návštevníkov 
horstiev, ktorých vedú.“ Sviat-
kom si chcú pripomenúť po-
čin Dávida Fro-
licha, študenta 
a  priekopníka 
horolezectva, 
ktorý ako prvý 
zaznamenal ho-
rolezecký výstup 
na Kežmarský 
štít. Bol to mla-
dý človek, kto-
rý svoje zážitky 
opísal v cestopi-
se. Dá sa pove-
dať, že Frolich 
položil základy 
sprievodcovstva. 
Popísal cestu, aby ostatní po 
ňom vedeli, kam majú ísť. 
„Kežmarský štít by som za-
radil medzi top 3 vrcholy vo 
Vysokých Tatrách, pretože 
na jeho južnej stene sa každá 
generácia snažila skúsiť niečo 
iné, výnimočné. Či už to bolo 
v roku 1930, kedy sa vytýčila 
prvá cesta v južnej stene Kež-
marského štítu alebo Arno 
Puškáš, ktorý vyliezol popu-
lárnu cestu. Južná stena je veľ-

Oslava vodcovstva a prvej zmienky 
o horolezeckom výstupe v Tatrách

Prvý augustový víkend sa vo Vysokých Tatrách tradične 
niesol v znamení vodcovstva.  Horskí vodcovia si v roku 
2015  pripomínajú 50.  výročie vzniku Medzinárodnej 
asociácie horských vodcov UIAGM. Ďalším významným 

výročím je prvý zaznamenaný turistický výlet, ktorý sa 
uskutočnil pred 450 rokmi z Kežmarku na Chatu k Ze-
lenému plesu. Pred 400 rokmi bol zaznamenaný prvý vý-
stup na tatranský štít.

Turnaj majstrovstiev SR 
v plážovom volejbale mužov 
a  žien sa po roku opäť ko-
nal 1. a  2. augusta v  areáli 
AquaCity Poprad. Na podu- 
jatí, ktorého generálnym 
partnerom je spoločnosť Slo-
vanet, sa predstavila sloven-
ská beachvolejbalová špička, 
vrátane našej najskúsenejšej 
dvojice Dominika Nestarcová 
– Natália Dubovcová, ktoré si 
v Poprade zahrali exhibičný 
zápas spolu s  popradskými 
hokejistami Arne Krotákom, 
Ľubošom Bartečkom, Ra-
doslavom Suchým a vedením 
mesta Poprad, primátorom 
Jozefom Švagerkom a vicep-
rimátorom Igorom Wzošom. 

Pripomenieme, že slov-
enské reprezentantky počas 
uplynulého víkendu na maj-
strovstvách Európy získali 
pre Slovensko doposiaľ naj-
vyššie umiestnenie. Po dra-
matickom zápase o  bronz 
proti Poľkám obsadili napo-
kon 4. miesto, čo je doposiaľ 
najväčší úspech v ich hráčskej 
kariére. Je milé, že si na druhý 
deň našli cestu do Popradu 
a  ukázali niečo zo svojho 
umenia aj podtatrancom.

„Je príjemné vrátiť sa naspäť 
pod Tatry. Blízko, v  Spišskej 
Teplici som vyrastala, je tu vý-
borná atmosféra. Koučovala 
som v tíme primátora aj ho-
kejistov, takže bola to zmena. 
Chalani boli výborní, aj keď 
sme si vyberali do družstva, 
ako sa povie, mačku vo vreci. 
Tento rok sme sa majstrovstiev 
Slovenska nezúčastnili, predsa 
len, zisk 4. miesta z majstrovs- 
tiev Európy naklonili misky 
váh viac, ako účasť na turnaji 
v Poprade,“ skonštatovala Na-
tália Dubovcová. 

Množstvo piesku pod no-
hami nie veľmi vyhovovalo 
Radovi Suchému, ktorý sa 
cíti ako ryba vo vode na ľade: 
„V mojom veku som dosť po-
malý na ľade a v piesku mi to 
išlo ešte ťažšie. Zahrali sme si 
zchuti a hneď po zápase sme 
s chalanmi zhodnotili, že ten 
„piesok“, resp. plážový volej-
bal by sme mohli zaviesť do 

mi pekná, ale zároveň aj veľmi 
ťažká,“ opísal začiatky zdo-
lávania Kežmarského štítu P. 
Tomko (na snímke). 

Medzinárodná asociácia 
horských vodcov 
vznikla v  roku 
1992,  Sloven-
sko prijali v roku 
1996.  Muselo 
dokladovať spl-
nenie všetkých 
podmienok a kri-
térií, v  ktorých 
sa presne stano-
vuje, kto môže 
byť členom aso-
ciácie horských 
vodcov. „ Stať sa 
ním môže človek, 
ktoré má potreb-

né množstvo vysokohorských 
výstupov a  úspešne zvládol 
predpísanú záverečnú skúšku. 
Tým, že je členom medziná-
rodnej asociácie, všetci jeho 
kolegovia v hociktorej krajine 
na svete vedia, že tento člo-
vek splnil všetky podmienky 
a  má rovnaké „horolezecké“ 
vzdelanie ako ja,“ dodal Peter 
Tomko. Členstvo v  UIAGM 
oprávňuje horského vodcu 
vykonávať vodcovstvo kde-

koľvek na svete. Medzi naj-
viac žiadané výstupy na Slo-
vensku patrí Gerlach, Ďum-
bier a Chopok. Rovnako je to 
aj inde vo svete, najviac na-
vštevované sú naj-
vyššie štíty v loka-
lite. Momentálne 
sa na Slovensku 
pripravuje k  bu-
dúcoročným záve-
rečným skúškam 
9 kandidátov, kto-
rí by radi rozšírili 
56-člennú základ-
ňu horských vod-
cov na Slovensku. 
Ide o niekoľkoroč-
né štúdium, ktoré 
končí záverečnou 
skúškou.  Noví 
prichádzajú, star-
ší prestávajú vo-
diť, ale do života 
horských vodcov 
niekedy zasiahne 
aj krutá udalosť. Deň pred 
výročím sviatku horských 
vodcov sa stretávajú na cinto-
ríne v Novom Smokovci, kde 
si uctia pamiatku zosnulých 
členov horskej služby a hor-
ských vodcov. „Život horské-
ho vodcu vždy prináša riziko 

a niekedy je to riziko tak veľké, 
že prináša koniec. Pred piati-
mi rokmi zahynul v lavíne pri 
výstupe na Satan aj so svojim 
klientom náš kolega Michal 
Hnidka a pred dvoma týždňa-
mi zahynul v Slovenskom raji 
pri páde vrtuľníka aj horský 
záchranár a  zároveň horský 
vodca Dušan Leskovjanský. 
Slzy sa mi tisnú do očí vždy, 
keď si na neho spomeniem. 
Duško bol pred štyrmi rokmi 
na našom plagáte a včera sme 
mu položili pri pamätníku 
spomienkový veniec,“ dodal 
na záver jeden z  najskúse-
nejších aktívnych horských 
vodcov na Slovensku Peter 
Tomko. Organizátori sviatku 
horských vodcov v spoluprá-
ci s OOCR Vysoké Tatry Pod-
horie sa rozhodli za sprievo-

du kamery zrealizovať re-
konštrukciu výstupu na Kež-
marský štít. Túra bola akousi 
sondou nielen do histórie 
vysokohorskej turistiky, ale 
zaznamenávala aj zvyklosti 
ľudí, štýl odievania sa, spôsob 
výstupu a iné.  (sps)

Slovanet Tatra Beach 2015

Účastníci exhibičného zápasu, dole počas autogramiády.

letnej prípravy. S  Ľubošom 
sme radi privítali možnosť 
zahrať si spolu s našimi naj-
lepšími volejbalistkami, aj keď 
by si niekto mohol povedať, že 
ostatní drú na ľade a  my si 
hráme beachvolej. Do prípra-
vy sa zapojíme o čosi neskôr, 
teraz majú priestor na ľade 
chlapci, ktorí bojujú o miesto 
v  zostave.“ Len pred troma 
dňami sa Ľuboš Bartečko 
vrátil z Ameriky a za dva dni 
stihol golf vo Veľkej Lomnici 
a dnes beachvolejbal. „Takéto 
akcie sa mi veľmi páčia. Sle-
dujem na internete naše vo-
lejbalistky a veľmi im fandím. 
Štvrté miesto z majstrovstiev 
Európy je úžasný výsledok 
a pohľad na ich hru, ale aj na 
to, ako vyzerajú je veľmi prí-
jemný,“ zložil poklonu repre-
zentačnému duetu Nestarco-
vá - Dubovcová útočník HK 
Poprad. 

S  priebehom a  návš- 
tevnosťou turnaja bol spo-
kojný aj zástupca hlavné-
ho sponzora podujatia Ján 
Michlík zo Slovanetu: „Som 
veľmi radi, že sme mohli opäť 
po roku prísť do Popradu 
a zorganizovať turnaj zo sé-
rie majstrovstiev Slovenska. 
Veľmi ma potešila prítomnosť 
našich reprezentantiek, ktoré 
si našli čas, prišli nás podporiť 
a ukázať návštevníkom aqua-
parku ako hrá európska špička 
v plážovom volejbale.“  Mo-
mentálne figurujú slovenské 
reprezentantky vo svetovej 
pätnástke, čo by im zaručilo 
postup na olympiádu 2016 
do Ria.    (sps) 

Dominika Nestarcová a Na-
tália Dubovcová.
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Dva dni pred prvým zá-
pasom futbalovej DOXXBet 
ligy prezradilo novinárom 
vedenie FK Poprad na čele 
s prezidentom klubu Roma-
nom Dvorčákom zloženie 
kádra a ciele v novej sezóne. 
Počas prípravných zápasov 
bolo v Poprade na skúške 16 
hráčov, ale iba piati z nich ob-
stáli a budú hájiť modrobiele 
farby klubu. Podotýkame, že 
všetci hráči a realizačný tím 
budú profesionáli. Prezident 
klubu R. Dvorčák počas mi-
nuloročnej sezóny avizoval, 
že ak mužstvo postúpi do 
nadstavbovej časti ligy, dosta- 
nú všetci hráči profesionálne 

zmluvy. Sľub splnil, čo zna-
mená, že všetci hráči, ktorí 
budú obliekať popradský 
dres, si futbalom zarobia na 
svoje živobytie. 

Účinkovanie v minuloroč-
nej sezóne hodnotí prezident 
klubu pozitívne. „Sme spo-
kojní s  hrou a  umiestnením 
nášho klubu v minulej sezóne, 
Chcem sa poďakovať všetkým 
hráčom a  trénerom. Počas 
sezóny sme si dali za cieľ postup 
medzi šesticu najlepších, 
čo znamenalo postup do 
nadstavbovej časti. Do kádra 
sa dostali mladí hráči a veľmi 
ma potešili naši chlapci do 
17 rokov, ktorí vyhrali 2. 

ligu. Práve na nich 
chceme stavať káder 
v  najbližších rokoch 
a  nebudem teraz 
preháňať, ak poviem, 
že našim cieľom je 
do troch rokov hrať 
najvyššiu slovenskú 
súťaž. Myslím si, že 
máme na to dostatok 
kvalitných hráčov,“ 
prezentoval smelé 
ciele R. Dvorčák. 

Veľkou zmenou je 
fungovanie B  muž-
stva Popradu. Od 
novej sezóny budú 
za popradskú rezer-

vu hrať juniori FK Poprad, 
čo podľa slov Dvorčáka zna-
mená, že za mužstvo, ktoré 
odohrá svoje domáce zápasy 
v Poprade –Veľkej, budú nas- 
tupovať hráči do 24 rokov, 
hráči po zraneniach a  re-
konvalescencii z  A mužst- 
va a  najlepší dorastenci. 
Trénovať ich budú Stanislav 
Koch a  Milan Ondruš. 
Posilou na trénerskej lavičke 
pri popradskom „áčku“ bude 
Pavol Mlynár, ktorý bol na-
posledy asistentom trénera 
v Sigme Olomouc a od tejto 
sezóny ho uvidíme po boku 
Vladimíra Lajčáka, ktorý 
bude aj naďalej hlavným tré-
nerom mužstva. 

O  zmenách v  hráčskom 
kádri informoval V. Laj-
čák: „Takú pestrú letnú príp- 
ravu sme už dlho nemali. 
V minulosti sme hráčov pro-
sili, aby už začali trénovať, 
teraz sme skúšali až 16 no-
vých hráčov. Na skúške uspeli 
piati, naopak piati už s nami 
pokračovať nebudú. Z nových 
hráčov sme si nechali Erika 
Streňa, ktorý prišiel z  MFK 
Zemplín Michalovce, Jána Zá-
potoku z Partizána Bardejov, 
Bogdana Rudiuka, ktorý hral 
za FK Bodva Moldava nad 
Bodvou, ďalej Marka Luká-

ča zo ŽP Šport Podbrezo-
vá a  Rudolfa Bilasa z  MŠK 
Tesla Stropkov. Odišli Erik 
Maliňák, Peter Melek, Lukáš 
Kubus a Tomáš Sedlák. Dlho-
dobo zranený je Milan Ond- 
ruš,“ avizoval zmeny v hráč-
skom kádri tréner V. Lajčák.

Kompletný káder FK Po-
prad tvoria brankári - Hus-
zárik a  Malec, obranco-
via - Bendík, Biskup, Tropp, 
Šuľa, Rudiuk, Jurčo, Janigloš, 
stredoví hráči  -  Palutka, 
Rams, Gallovič, Zápotoka, 
Ferenc, Bilas, útočníci – Uj-
č í k ,  D u r k o t ,  S t r e ň o 
a Lukáč. Dve miesta sú ešte 
neobsadené. 

V nasledujúcej sezóne ich 
čaká 22 zápasov, polovicu 
odohrajú na domácom ih-
risku. „Vstupné na zápasy sa 
bude meniť. Lístok bude stáť 
dve eurá, zľavnený 1,50  eur. 
Cena permanentky bude 30 
eur s tým, že platiť bude ako 
na stretnutia A mužstva, tak 
i na zápasy vo Veľkej,“ uviedol 
manažér klubu Roman Pazúr.

Prvý zápas odohrali Po-
pradčania vonku na ihrisku 
Bardejova, kde prehrali 1:2. 
Doma sa fanúšikom predsta-
via  v sobotu 8. augusta o 19. 
hodine proti FC VSS Košice. 
 (sps)

V drese FK Poprad päť nových mien

Dolina Kežmarskej Bielej vody a Chata pri Zelenom plese 
budú 10. – 16. augusta miestom 91. ročníka tradičného ho-
rolezeckého týždňa JAMES. V piatok 14. 8. položia účastníci 
veniec k pamätnej tabuli zakladateľov spolku pri Horskom 
hoteli Popradské pleso a o 13.30 h sa uskutoční pietna spo-
mienka na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou. V sobotu 
15. 8. sa uskutoční 6. ročník Boulder Blast – tatranský bo-
uldering a preteky v lezení škáry Singing Rock na rýchlosť.

Medzinárodné stretnutie Rysy 2015
Vysoké Tatry budú 6. – 9. 

augusta hostiť účastníkov 
59. ročníka Medzinárodné-
ho stretnutia mládeže Rysy. 
V areáli Inter Campu Tatranec 
v Tatranskej Lomnici je zraz 
vo štvrtok, v piatok a sobotu 
sa o 6. h vydajú skupiny zdo-
lať vrchol Rysov ( 2 499 m), 
hraničný štít medzi SR a Poľ-

skom v hlavnom hrebeni Ta-
tier. V kempe sa počas oboch 
dní uskutočnia rôzne súťaže, 
populárne Najzdatnejší rysák, 
rysáčka, preťahovanie lanom, 
hod vajcom. Večer v  piatok 
a sobotu sú v programe disko 
zábavy. Vstup len na účastníc-
ku kartu (bližšie informácie 
na www.rysy.sk).

Memoriál Františka Mizdoša
Klub volejbalu MŠK Oktan 

Kežmarok a volejbaloví vete-
ráni Kežmarku v spolupráci 
so Slovenskou volejbalovou 
federáciou a  mestom Kež-
marok usporiadajú 6. ročník 
medzinárodných majstrov-
stiev SR veteránov mužov 
a žien vo volejbale a súčasne 
XIX. ročník Memoriálu Fran-
tiška Mizdoša. Uskutoční sa 
v sobotu 8. augusta od 7.30 h  

v areáli ZŠ, Nižná brána 
2 Kežmarok za účasti vyše 30 
družstiev zo Slovenska, Čiech 
a Ukrajiny. V prípade priazni-
vého počasia sa bude hrať na 
antukových kurtoch a  ihris-
kách s umelou trávou a v telo-
cvični školy a v MŠH V. Jan- 
čeka. V  prípade nepriazni-
vého počasia sa bude hrať 
v MŠH V. Jančeka a v ostat-
ných telocvičniach ZŠ a SŠ.

Horolezecký týždeň JAMES

Jazdecký záprahový klub 
Equs Poprad, LaTerra, s. r. o. 
a obec Veľká Lomnica uspo-
riadali v  nedeľu 26. júla 
v jazdeckom areáli vo Veľkej 
Lomnici pri ČOV 13. roč-
ník záprahových pretekov 
o Cenu firmy LaTerra a Cenu 
obce Veľká Lomnica. Okrem 
súťaže záprahov sa v  areáli 
uskutočnili preteky v parkú-
rovom skákaní v skokoch Z, 
ZL a mini-maxi.

V  hlavných pretekoch, 
klasickom parkúre záprahov 
s  osemnástimi prekážkami 
a  šírkou prekážky 180 cm, 
zvíťazil Kristián Borosz 
s  koňmi Jatagan a  Čerbaľ 
zo Slovenského hucul klu-
bu Lom nad Rimavicou. 
Druhé miesto obsadil s dvoj-
záprahom Favory -  Pluto 
domáci jazdec Pavol Ba-
láž (na snímke). Na treťom 
mieste skončil Milan Gajan 
z  Boborovca s  párom koní 
Alegra Favory -  Kaprio- 
la Silvary. Aj rýchlostný par-

Najrýchlejší záprah mal Kristián Borosz z Horehronia

Zľava: Roman Dvorčák, Vladimír Lajčák a Roman Pazúr. Zľava: Pavol Mlynár, asistent trénera s päticou nováčikov.

Dobrovoľný hasičský zbor 
v Hranovnici usporiadal 
ďalšiu súťaž zo seriálu Pod-
tatranskej hasičskej ligy. Vo 
výcvikovom priestore DHZ 
v obci zvanom Lúčka sa na 
15. ročníku o Pohár obce 
Hranovnica stretlo 33 hasič-
ských družstiev. Víťazom 
mužskej kategórie sa stala 
Šuňava s časom 16,87 s pred 
Kravanmi (16,93) a Stra- 
tenou (17,53). U žien bola 
najlepšia Sp. Sobota s časom 
19,26 s, ktorý znamenal re-
kord  súťaže v tejto kategó-
rii. Druhá priečka patrila 
úradujúcim vicemajsterkám 
SR zo Sp. Bystrého (21,22) 
a tretia skončila Liptovská 
Teplička (21,46). V osobitnej 
kategórii, v ktorej súťažili 
muži nad 35 rokov, bola prvá 
Liptovská Teplička (23,25 
s), druhá skončila Sp. Sobo-
ta (24,01) a tretie Batizovce 
(44,37). Medzi dorastencami 
zvíťazili strieborní medailisti 
z majstrovstiev SR zo Sp. So-
boty (18,27) pred Sp. Štiav-
nikom (19,85) a Sp. Bystrým 
(22,62). U dievčat sa z prvé-
ho miesta radoval Sp. Štiav-
nik (24,24) a druhá bola Hra-
novnica (45,09). Na záver sa 
predstavili hasiči z družobnej 

poľskej obce Szaflare, kto-
rých výkon bol ocenený veľ-
kým aplauzom prítomných. 
V Hranovnici preukazovali 
svoju pripravenosť pred súťa-
žou dospelých a dorastu i mla- 
dí hasiči vo veku 5 až 15 
rokov. V hasičskom útoku s 
vodou bola medzi chlapcami 
prvá Hranovnica  pred Štr-
bou a Sp. Bystrým, u diev- 
čat Sp. Bystré pred Sp. Štiav- 
nikom a Sp. Sobotou. Ha-
sičská mlaď sa najbližšie 
stretne v hasičskom areáli 
Kubašok v Sp. Bystrom v so-
botu 8. augusta o 10. hodine.  
21. ročník Podtatranskej 
hasičskej ligy vedú priebež-
ne muži z L. Tepličky pred 
Štôlou a Kravanmi, u žien 
je najlepšia Šuňava, druhá je 
Sp. Sobota a tretia L. Teplič-
ka. Aj medzi dorastencami 
prebieha tvrdý boj o ligové 
body medzi prvým Sp. Štiav-
nikom a druhou Sp. Sobotou, 
tretia je Štrba. Medzi doras-
tenkami zase medzi prvou 
Hranovnicou a druhým Sp. 
Štiavnikom, tretia priečka 
patrí Vikartovciam. Dobro-
voľných hasičov čaká ešte 
osem súťaží, takže o koneč-
nom umiestnení nie je zďale-
ka rozhodnuté.  O. Klimo

Podtatranská liga pokračovala

kúr so šírkou prekážok 190 
cm vyhral Kristián Borosz 
pred Milanom Gondom zo 
Slov. hucul klubu a  tretím 
Pavlom Balážom.

Víťazom parkúrového sko-
ku ZL (110 cm) a rovnako aj 
súťaže mini-maxi (nad 110 
cm) sa stala Viktória Jurčová 
na koni Casio z  MŠK Ranč 

Čajka Kežmarok. V  skoku 
Z  (100 a  110  cm) zvíťazila 
Zuzana Zemanová na koni 
Limba 2 z Jazdeckého oddie-
lu Spišská Sobota.         (sps)    

DHZ Hranovnica.


