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Študentská 
protidrogová míľa

Ing. Vladimírom Kleinom, 
poľovníkom a spisovateľom

Na výstave poľovníckych trofejí, 
ktorá sa uskutočnila pri príležitosti 
5. výročia vzniku Obvodnej poľov-
níckej komory v Kežmarku, uzrela 
svetlo sveta aj mikroknižôčka Vladi-
míra Kleina Poľovnícke zvyky a tra-
dície a poľovnícka zábava pod Tatra-
mi. Ide o príručku pre poľovníkov, 
ktorá je rozdelená na dve časti. Prvá 
hovorí o tradičných zvykoch a tra-
díciách, ktoré sa spomedzi mladých 
členov poľovníckych zväzov poma-
ly vytrácajú. Druhá časť je vtipnou 
pomôckou nielen pre začínajúcich 
poľovníkov, ale i pre tých skôr na-
rodených. „Išlo mi hlavne o to, aby 
sa poľovníci oboznámili so zvykmi, 
lebo nie všetci a nie všade ich dodr-
žiavajú. V poľovníckych učebniciach 
sú náznaky, ale nie sú presné a nie 
sú podrobne opísané. Knihy v tomto 
duchu na Slovensku chýbajú a  už 

dávno nevyšli,“ hovorí 
autor knihy. 

Vladimír Klein sa 
poľovníctvu venuje od 
roku 1977 a  ako sám 
hovorí „...som skôr 
pozorovateľ a milovník 
prírody, ako poľov-
ník“. Vyštudoval ag-
ronómiu a  poľovníc-
tvo bolo jeho veľkou 
vášňou. Je rodákom 
z  Turca a  celý život 
žije v  Spišskej Belej. 
Bol autorom viacerých 
publikácií s poľovníc-
kou tematikou a článkami prispieva 
do odbornej poľovníckej literatúry. 
„Mal som myšlienku a  vydal som 
ďalšiu knihu hlavne preto, aby sa po-
ľovnícke zvyky nevytrácali a neupad-
li do zabudnutia. Veľa času človek 

venuje uloveniu 
zveri. Zver si za-
slúži úctu a je to aj 
v  knihe popísané, 
čo sa má, pri akej 
príležitosti robiť,“ 
poznamenáva 
autor. 

V   k ni he  sú 
rozpísané rôzne 
témy. Čo, kedy 
vykonávať a  pri 
ktorej príležitos-
ti, čo robiť, aby si 
poľovníci uctili 
zver, les a prírodu.

Napr. pri prijímaní nového člena za 
poľovníka, pri prvej ulovenej zveri, 
pri odovzdaní zálomku, o zástave, 
o  signáloch, ale i  ako sa dôstojne 
rozlúčiť s  poľovníkom v  prípade 
pohrebu. „Mnohé témy som mal 

popísané v  článkoch a  veľa v  po-
známkach. Trvalo mi zhruba rok, 
kým som to dal celé dokopy. Poviem 
pravdu, ani sa mi nechcelo, ale priš-
lo piate výročie a pri tejto príležitosti 
mi napadlo, že by bolo dobré niečim 
ho ozvláštniť. Pustil som sa do písa-
nia a podarilo sa mi presne, skoro na 
deň, uviesť knihu do života,“ skon-
štatoval s úsmevom Vladimír Klein. 

Najlepšie sa mu písalo večer 
a  podľa jeho slov, keďže si užíva 
dôchodok, má dosť času. Okrem 
poľovníctva sa venuje aj včelárstvu. 
„Človek musí niečo robiť, nedá sa len 
behať po hore. Manželka mi to toleru-
je a je dobrá kuchárka,“ s úsmevom 
dodáva Vlado Klein.  Kniha je vtip-
ným darčekom nielen pre poľovníc-
keho fajnšmekra. Môžete si ju zakú-
piť v kancelárii Obvodnej poľovníc-
kej komory v Kežmarku.  (pks)

Európska noc výskumníkov
Posledný septembrový piatok 

patrí za ostatné roky výskumníkom 
a vedcom na celom svete. 

Noc výskumníkov je paralelne 
organizovaná v 33 štátoch Európy 
a hlavnou snahou Európskej ko-
misie je pod mottom „Researchers 
are among us“ – Výskumníci sú 
medzi nami, priblížiť verejnosti vý-
skumníkov ako „obyčajných“ ľudí s 

neobyčajným povolaním. Vysvetliť, 
čo ich priviedlo k práci výskumní-
ka, čo ich motivuje neustále bádať,  
aké otázky si najčastejšie kladú,       
k čomu ich ich práca priviedla a 
ako je možné výsledky ich výsku-
mu uplatniť aj v bežnom živote. 

Minulý rok sa do festivalu za-
pojilo viac ako 1 000 vedcov a 
výskumníkov, vyše 22 000 žiakov 

a študentov a všetkých poduja-
tí sa zúčastnilo dovedna 177 000 
návštevníkov. 

V piatich mestách na Slovensku  
vedci priblížili a poodkryli tie naj-
zaujímavejšie výsledky slovenskej 
vedy a osobnosti, ktoré sa vďaka 
svojmu výskumu presadili aj za 
hranicami nášho štátu. 

 Pokračovanie na 7. strane

Dobrovoľníci vyčistili 
Tatry od odpadkov

Čisté hory 2015

Napriek nepriaznivému počasiu 
sú po roku značkované turistické 
chodníky v Tatrách opäť zbavené 
aspoň časti odpadkov. Postaralo sa 
o to uplynulú sobotu počas akcie 
Čisté hory približne šesťsto dobro-
voľníkov. Tí z Tatranského národ-
ného parku a Pieninského národ-
ného parku vyniesli viac ako sto ki-
logramov odpadkov. „Pod pomerne 
nízky počet účastníkov a málo ki-
logramov vynesených odpadkov sa 
podpísalo chladné počasie, vietor a 
dážď. Napriek tomu sa na Štrbskom 
Plese akcie zúčastnilo viac ako dve-
sto dobrovoľníkov, na Hrebienku asi 
stopäťdesiat, v Tatranskej Lomnici 
päťdesiat a na ostatných nástup-
ných miestach zvyšný počet dob-
rovoľníkov,“ povedal Igor Stavný, 
koordinátor 37. ročníka akcie Čisté 
hory zo Štátnych lesov TANAPu. 
Najväčšími pomocníkmi boli žiaci 
základných škôl - Základnej školy 
Letná Poprad, Francisciho Poprad, 
ZŠ zo Spišskej Teplice, Lendaku, 
Vyšných Hágov a Dolného Smo-
kovca. Aj v ich plastových vreciach 
sa zhromaždil najmä komunálny 
odpad a obaly z potravín. Najväč-
šou kuriozitou pritom boli vianoč-
né ozdoby, rozvešané na jednom zo 
živých stromčekov.

Akciu Čisté hory organizujú 
Štátne lesy TANAPu, a tak boli na 
jedenástich nástupných miestach 
v teréne v tento deň desiatky les-
níkov. Dobrovoľníkmi v liptovskej 
časti Tatier boli strážcovia prírody 
zo Správy TANAPu, v Pieninskom 
národnom parku členovia stráže 
prírody zo Správy PIENAPu. Po-
máhali aj členovia Základnej orga-
nizácie Slovenského zväzu ochran-
cov prírody a krajiny (SZOPK) 
Vysoké Tatry. Desaťčlenná skupina 
dobrovoľníkov z Popradu čistila 
od odpadkov aj Symbolický cinto-
rín, kde s ich pomocou pracovníci 
Štátnych lesov TANAPu zároveň 
vymenili štyri drevené lavičky pod 
kaplnkou a päť detvianskych krí-
žov, poškodených zubom času za 
nové, zrenovované.

Počas 37 rokov odbremenilo viac 
ako 41-tisíc dobrovoľníkov zo Slo-
venska i zahraničia územie Tatran-
ského národného parku o viac ako 
60-tisíc kg rôzneho komunálneho a 
stavebného odpadu, v posledných 
rokoch najmä od odpadu z po-
travín. Pritom rekordným bol rok 
1980, v ktorom 1 400 ľudí znieslo z 
turistických chodníkov až 7 655 kg 
odpadkov. Najznečistenejšie tohto 
roku bolo Skalnaté Pleso, kde sa 
vyzbieralo 3 700 kg odpadu.  (lbd)

Annogallery realizuje projekt 
v mesiacoch september a október, 
do ktorého sa v tomto roku zapojili 
zariadenia Senires-nezisková or-
ganizácia z Popradu–Veľkej, Klub 
dôchodcov z  Hôrky a  Sabinova, 
Domov pre seniorov Golden Age 
z  Liptovskej Ondrášovej a  Náruč 
z Prešova.  Str. 4

Poprade sa vo štvrtok 29. sep-
tembra 2005 konalo Sympózium 
o Vysokých Tatrách, ktorého som sa 
aktívne zúčastnil. Práve vtedy sa mi 
v telefóne ozvalo: „...našli sme stud-
ňu alebo bunker.“ Volal zodpovedný 
vedúci výstavby Priemyselného par-
ku v Poprade-Matejovciach.   Str. 7

HARMÓNIA. Festival zdravia 
a krásy je podujatím zdravého ži-
votného štýlu, prepojenie zdravia 
a krásy, krásy tela i duše, osob-
nostného i duchovného rozvoja. 
Táto širokou verejnosťou obľúbe-
ná víkendová akcia opäť prichá-
dza pod Tatry aj túto jeseň.   Str. 8

Vo štvrtok minulého týždňa sa 
v  rámci protidrogového projektu 
odohrali zápasy v streetballe pod náz- 
vom Ber loptu, neber drogu. Street-
ballu sa zúčastnili štyri kežmarské 
základné a dve stredné školy, ktoré 
vytvorili 12 družstiev.   Str. 12
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Keďže mainstreamové mé-
dia  neinformujú  objektívne 
a už vôbec nie vyčerpávajú-
co, väčšinu informácii o sú-
časnom dianí doma i vo svete 
získavam z internetu.  Z do-
mácich  i  zahraničných  strá-
nok. Ešte vždy v nemom úža-
se pozerám, aký dokáže byť 
výber spravodajstva účelový. 
Máme plné televízie a novi-
ny informácií o migrantoch, 
o  tom,  akí  prospešní  budú 
utečenci nielen pre Nemcov, 
Francúzov,  Švédov,  Britov, 
ale aj pre nás, vo východnej 
Európe a akí sme xenofóbni 
a  rasistickí,  keď  utečencov 
z inej kultúry u nás nechceme. 
Veľká časť z nich prichádza 
do Európy bez registrácie, ta-
kže vôbec nevieme, kto to je. 
V prípade migrantov prestali 
platiť  akékoľvek  pravidlá 
o ochrane hraníc Schengenu. 
Koľko  peňazí  len  Sloven-
sko stála hranica s Ukrajinou 
a  tak  sa  treba  opýtať,  kvôli 
komu  a  kvôli  čomu  sme  ju 
robili,  keď migranti  do Eu-
rópy neprichádzajú, oni sa do 
Európy valia. Načo je komu 
Schengen  a  reči  o  ochrane 
hraníc  a  obyvateľov  únie, 

keď státisícom migrantov bez 
dodržiavania  akýchkoľvek 
pravidiel dovolíme korzovať 
krížom-krážom po všetkých  
štátoch  únie?  Vraj  utekajú 
pred vojnou! Ale veď vojna 
v  krajinách,  odkiaľ  prichá-
dzajú,  je  už  celé  roky  a  ta-
kúto pohromu sme nezažili. 
Tak prečo práve teraz? Jedna 
vec  je  súcitiť  s migrantami, 
s  ľuďmi  utekajúcimi  pred 
vojnou a druhá, čo tu s nimi 
urobíme? Ako sa o nich po-
staráme, keď sa nedokážeme 
postarať o svojich vlastných 
občanov?
Nakoniec, Slovákom vždy 

ktosi nadával do rasistov, 
keď sme sa napríklad čo i len 
zmienili  o  spôsobe  života 
niektorých Rómov, ktorí ne-
pracujú a žijú zo sociálnych 
dávok. Žiaľ, prevažná väčši-
na Rómov, rodín, v ktorých 
rodičia pracujú za minimálnu 
mzdu, ale aj dôchodcov, žijú 
aj bez vojny v chudobe ne-
hodnej Európy 21.  storočia. 
A táto chudoba bohaté štáty 

Ako uviaznutý tatranský tchor zvíťazil
Európy  25  rokov  nemrzí? 
Mimochodom – Rómovia. 
Tých sme sa celú totalitu sna-
žili  integrovať, potom prišli 
o prácu, o ľudskú dôstojnosť 
a  vďaka  ľudským  právam 
sme  ich  nechali  žiť  takým 
spôsobom života, akí si zvo-
lili. Tak nám na Slovensku 
vznikli celé getá chudoby, 
Rómovia  sú  bez  práce,  sú 
nevzdelaní a len málokto-
rí  z  nich majú  ešte  silu  do-
stať  sa  z  prepadliska biedy. 
Napriek  všetkému  ovládajú 
jazyk väčšiny, nemajú prob-
lém  s  náboženstvom  a  veľ-
kej časti svojej identity sa už 
vzdali. O Rómoch hovorím 
preto, lebo aj migranti, ktorí 
už dlhé roky žijú v krajinách 
západnej Európy a väčšina, aj 
keď netvrdím že všetci, žijú 
podobne ako naši Rómovia. 
Už dávno majú štátne občian-
stvo krajiny, do ktorej ako 
migranti prišli, len dnes ich 
je už stonásobne viac, mnohí 
z nich neovládajú jazyk kra-
jiny,  v  ktorej  žijú  a  svojho 

náboženstva a identity sa ne-
vzdajú za žiadnu cenu. Väč-
šina vykonáva málo platenú 
a  najšpinavšiu  prácu,  ktorú 
domáci odmietajú. Geta chu-
doby a kriminality si povy-
tvárali na okrajoch najväčších 
miest,  kde  sa  boja  vkročiť 
nielen domáci, ale aj polícia. 
Stačí  sa  pozrieť  do  Paríža, 
Marseille, Londýna, Kodane 
a ďalších miest, z ktorých pô-
vodní obyvatelia odchádzajú, 
pretože  z  vyčíňania  svojich 
spoluobčanov  majú  strach 
a  nikto  ich  nevie  zastaviť. 
Ak by sa ozvali, okamžite by 
ich obvinili z rasizmu, poru-
šovania ľudských práv a tak 
postupne prenechávajú svoje 
domovy migrantom žijúcim 
zo sociálnych dávok. A nie 
iba domovy, všetci sa musia 
prispôsobovať  kultúre mig-
rantov a  Francúzsko je toho 
živým príkladom.     Ale  žiť 
celé generácie zo sociálnych 
dávok a teda na okraji spo-
ločnosti,  s  tým nemôžu byť 
spokojní nielen naši Rómo-

via, ale ani títo udomácnení 
Francúzi,  Taliani, Angliča-
nia, Holanďania, Švédi, Dáni 
a čím ďalej,  tým viac sú zo 
svojho života v biede frustro-
vaní. Z viacerých sa stávajú 
radikáli a teroristi a pridáva-
jú sa k Islamskému štátu. Pri 
obrovskom počte migrantov, 
ktorí len za ostatný polrok 
prekročili hranice Schengenu 
i napriek protestom domáce-
ho  obyvateľstva,  napríklad 
aj v samotnom Nemecku, 
vysnívanom raji migrantov 
(o protestoch sa „nepatrí“ 
informovať) musíme počítať 
okrem terorizmu aj so sociál-
nymi revolúciami. Ale o tom 
sa „nepatrí“ hovoriť a strašiť 
ľudí.

Ani jediná naša televízia 
či noviny neprinesú reportáž 
o  spolunažívaní  domácich 
obyvateľov a migrantov, kto-
rí štátne občianstvo majú už 
desaťročia. O spôsobe života 
týchto ľudí sa nesmie ani len 
„pípnuť“  rovnako,  ako  pý-
tať sa, kto je zodpovedný za 

Za balík až 10 rokov. Col-
ný úrad Bratislava v spolu-
práci s Kriminálnym úradom 
finančnej správy zadržali mi-
nulý pondelok 16 kg psycho-
tropnej drogy. Tú následne 
odovzdali polícii. Na čiernom 
trhu by látka mala hodnotu 
viac ako 11 000 €. Na úze-
mie Slovenskej republiky 
dorazil 14. septembra podo-
zrivý balík z Etiópie. V dvoch 
kartónových škatuliach bolo 
zabalených osem plastových 
vreciek so sušenou rastlinou. 
Kriminalistickí experti skúma-
ním zistili, že ide o 16 kg katy 
jedlej, ktorá je na zozname 
zakázaných látok. V ponde-
lok 21. septembra si zásiel-
ku prišli vyzdvihnúť Rakúšan 
Adam A. I. (35), pôvodom 
zo Somálska a Čech David 
U. (25). Z pošty, kde ich ča-
kala polícia, odchádzali bez 
balíka a s putami na rukách. 
Psychotropný účinok drogy 
sa im teraz môže postarať 
o trestné stíhanie. V prípade, 
ak ich vyšetrovateľ Národnej 
kriminálnej agentúry obviní, 
hrozí im za drogovú trestnú 
činnosť trest odňatia slobody 
na tri až  desať rokov. Dro-
ga by na čiernom trhu mala 
podľa odhadov CÚ hodnotu 
11 428 €. 

Celokrajská akcia. Na 
cestách Prešovského kraja 
v piatok 25. septembra po-
poludní vykonali policajti 
celokrajskú dopravnú akciu. 
Zamerali sa na kontrolu do-
držiavania pravidiel cestnej 
premávky nemotorovými 
účastníkmi cestnej pre-
mávky a ustanovených ale-
bo obmedzených rýchlostí 
jazdy vozidiel. Zistili celkovo  
179 priestupkov, z ktorých 
146 vyriešili v blokovom 
konaní, 27 napomenutím  
a 6 priestupkov oznámili na 
príslušný Okresný dopravný 
inšpektorát. Požitie alkoho-
lu bolo zistené u 4 nemoto-
rových účastníkov cestnej 
premávky. Policajti zadržali 
3 vodičské preukazy za in-
solventnosť a 1 osvedčenie 
o evidencii vozidla.

 Za ostatných desať rokov sa v  Tat-
ramate udiali veľké zmeny. Spoločnosť 
začínala ako výrobca ohrievačov vody, 
no dnes majú v produktovom portfó-
liu elektrické a kombinované ohrievače 
vody i ohrievače s nepriamym či solár-
nym ohrevom. Vyrábajú ich v rozličných 
objemoch od 5 do 500 litrov. Postupne 
sa sortiment výrobkov rozširoval a v sú-
časnosti sú aj renomovaným výrobcom 
tepelných čerpadiel a centrálnych systé-
mov pre vykurovanie či rekuperáciu.

„V popradskom závode máme vlastné 
oddelenia vývoja. Rovnako teda vyvíja-
me, a aj vyrábame najnovšie modely te-
pelných čerpadiel, či jedinečné kompaktné 
jednotky LWZ.  Medzi najmodernejšie 
produkty patrí na Slovensku vyvinuté te-
pelné čerpadlo pre prípravu teplej vody, 
s  ktorým máme veľký úspech a posúva 
nás ďalej nie len v technologickej oblasti, 

ale i v oblasti know-how. 
K   základu, ktorým je 
výroba ohrievačov vody, 
sa teda pridali i  tepel-
né čerpadlá a  na tom 

vieme stavať aj v  bu-
dúcnosti,“ povedal 
Ralf-Rainer Nolte, 
konateľ spoloč-
nosti. Inovatív-

ny produkt, výsledok vlastného vývoja, 
je kombináciou zásobníka a  tepelného 
čerpadla pre prípravu teplej vody TEC 
220 TM alebo TEC 300 TM, ktorý v sebe 
skĺbil najmodernejšie technológie, zna-
losti a chuť napredovať. Za tento výro-
bok získal Tatramat už v minulom roku 
ocenenie Strojársky výrobok roka, ktorý 
udeľuje Zväz strojárenského priemyslu 
SR za kvalitné slovenské výrobky. Zďale-
ka však nie je jediné. Spoločnosť sa môže 
pochváliť i  viacerými oceneniami za 

ohrievače vody, ako napríklad inteligent-
ný ohrievač vody EO EL, ktorý získal 
ocenenie Strojársky výrobok roka 2012 
či inými cenami nielen v produktovej, ale 
i enviromentálej oblasti a oblasti prínosu 
produktov spoločnosti k ochrane a zlep-
šeniu životného prostredia.

V ostatnom období sa v  závode ob-
jem výroby tepelných čerpadiel zvyšuje 
a v  tomto roku už predstavuje takmer 
50 percent z obratu. Tepelné čerpadlá z 
Tatramatu možno nazvať spotrebičmi 
budúcnosti a  spoločnosti sa tak otvá-
ra veľká perspektíva. Aj z tohto dôvodu 
firma neustále investuje do technológií 
s cieľom optimalizovať výrobné postupy. 
Veľké investície smerovali do kontroly a 
servisu výrobkov, v rámci čoho vyškolili 
zamestnancov, ktorí sú schopní samo-
statne servisovať a  kontrolovať všetky  
tepelné čerpadlá. Stále viac a viac sa po-
súvajú do hĺbky a zlepšujú či už kvalitu 
výroby alebo aj servis. „Nie sme len vý-
robný závod, vieme plánovať a optimali-
zovať výrobu, jednotlivé procesy, vyrobiť, 
skontrolovať, vylepšiť a hlavne zabezpečiť 
odbyt,“ doplnil R. R. Nolte.

Na Slovensku v  súčasnosti Tatramat 
predáva cca 10 – 15 percent vyrobených 
produktov,  ostatné výrobky smerujú na 
trhy v Českej republike pod značkou Tat-
ramat a cez Nemecko sa výrobky z Tat-
ramatu dostávajú do celej Európy. Do 
Holandska, Maďarska, Poľska, Bulhar-
ska, na Ukrajinu, do pobaltských štátov, 
štátov bývalej Juhoslávie, ale aj do USA, 
Kanady a krajín Ázie. „V súčasnosti  Tat-
ramat ponúka  prácu viac ako 250-tim 
zamestnancom, ale už začiatkom budúce-
ho roka, v súvislosti s rozvojovými progra-
mami, by sme mali prijímať ďalších ľudí. 
Spoliehame práve na rozvojové programy 
pre materskú spoločnosť“, prezradil kona-

teľ Ing. Peter Štrbian.
Neustále inovácie, 

vývojová práca nie 
len v  produktovej, 
ale i  technologickej 
oblasti, neprestajná 
aktivita pri získavaní 
nových odbytových 
možností,  vysoké 
pracovné nasa-
denie a  angažo-
vanosť zamest-
nancov tvorí vynikajúci základ pre bu-
dúcnosť spoločnosti. Tatramat  má do-
statočn pestrý sortiment výrobkov, ktoré 
môže ponúknuť zákazníkovi a disponuje 
výrobnou aj technickou základňou pre 
splnenie ďalších požiadaviek zákazníkov.

„Nie sme hrdí len na to, že robíme pod 
značkou Tatramat, ale aj na to, že vyrába-
me pre materskú spoločnosť Stiebel Eltron, 
kde sa produkujú značky AEG či Tecalor. 
Sme hrdí, keď vieme, že naše tepelné čer-
padlo sa predáva aj v USA, čo je pravde-
podobnosť veľkého rastu, pretože tam je 
obrovský trh. Rovnako naše produkty náj-
dete aj v Austrálii, vlastne po celom svete 
a je na nich uvedené Made in Slovakia,“ s 
hrdosťou konštatoval R. R. Nolte. 

Bokom neostáva ani oblasť starost-
livosti o  zamestnancov a rôzne firem-
né akcie, ako bolo  napríklad nedávne 
stretnutie Rodinný deň Tatramatu s bo-
hatým kultúrnym programom, v ktorom 
vystúpil Štefan Skrúcaný, Dušan Grúň 
a ďalší. Pripravené boli aj zaujímavé sú-
ťaže pre deti. Na podujatí sa stretlo viac 
ako 500 zamestnancov a rodinných prí-
slušníkov. Manželky, manželia a deti si 
mohli pozrieť pracoviská, kde partneri 
či rodičia pracujú. „Sme radi, že i napriek 
veľkým horúčavám boli všetci spokojní,“ 
konštatoval Ing. P. Štrbian.  (reš)

Tatramat s ocenením Strojársky výrobok roka
Udeľovanie licencií posky-

tovateľom spotrebiteľských 
úverov a zverejnenie ich zo-
znamu na stránke NBS malo 
byť zavŕšením koncepcie 
ochrany spotrebiteľa na fi-
nančnom trhu. Médiá zaplnili 
optimistické vyhlásenia zá-
stupcov ministerstva financií 
i poslancov o sprísnení pod-
mienok prečistení trhu a lep-
šie chránenom spotrebiteľo-
vi. Do boja proti úžere! Opäť 
to však bolo len veľa kriku 
pre nič. Licenciu po cirkuse 
s murovaním Hlinu dostali aj 
spoločnosti, ktoré dlhodobo 
nerešpektovali  slovenskú 
a európsku legislatívu. Pro-
ces licencovania veriteľov 
iniciovala aj spoločnosť, ktorá 
slovenské súdy ochromila ti-
síckami odvolaní, keď jej od-
mietali schvaľovať exekúcie. 
Pre neetické správanie ju vy-
lúčila i Asociácia poskytova-
teľov spotrebiteľských úverov. 
Európska komisia dokonca 
na jar 2013 začala vyšetro-
vať Slovensko pre nefunkčný 
systém ochrany spotrebiteľov 
aj pre prípady tejto spoločnos-
ti, hoci v napomínacom liste, 
ktorý nám zaslali, viaceré zis-
tenia zovšeobecňuje aj na iné 
pôžičkové firmy a banky.

Podľa zástupcov MF SR 
je spotrebiteľ lepšie chráne-
ný, pretože si na webe NBS 
môže skontrolovať či má tá 
„jeho“ nebankovka potrebnú 
licenciu a či a koľko dostala za 
prípadné porušenie zákona 
sankciu. Len škoda, že ten, 
kto súrne potrebuje peniaze, 
zvyčajne nelustruje toho, kto 
mu ich ponúka. Nečíta zmlu-
vy a klame aj o svojej bonite. 
Určite nepreklikáva stránku 
NBS, kde, mimochodom, 
nájsť zoznam licencovaných 
veriteľov v spleti iných infor-
mácií a podstránok, nie je 
vôbec jednoduché. A čo robiť, 
keď podpíšete zmluvu s neli-
cencovanou spoločnosťou? 
Je od počiatku neplatná, no 
potvrdiť to musí súd. A sme 
presne tam, kde sme boli aj 
pred licencovaním. A sme na 
tom úplne rovnako ako ľudia, 
ktorí neférové zmluvy podpí-
sali pred zavedením licencií. 
Žiadny zákon totiž neskracu-
je súdne konania a nezaru-
čuje ich objektivitu. S toľkou 
pompou medializovaný boj 
proti úžere je znova len po-
vrchnou fraškou bez pointy. 
Veď posúďte len deklarované 
sprísnenie podmienok pre ve-
riteľov: vyššie základné ima-
nie, technická a personálna 
spôsobilosť, biznis plán na tri 
roky, systém skúmania bonity, 
preukázanie pôvodu peňazí 
či bezúhonnosť a dôveryhod-
nosť štatutárov. Naozaj „tvrdé 
podmienky“ bez problémov 
dovoľujú požičiavať peniaze 
aj tým, ktorí stále vedú tisíce 
súdnych sporov o nezákon-
ných exekúciách a nekalých 
praktikách, i tým, ktorí na-
ďalej terorizujú spotrebiteľov 
vymáhaním nezákonných 
úrokov a sankcií. Teda všet-
kým, ktorí majú 500 000 eur 
na základné imanie.  V čase 
našej uzávierky licenciu NBS 
malo 19 subjektov. Medzi nimi 
sú aj nebankovky, ktoré mal 
systém licencií z trhu vytlačiť. 
To si politici, pri kydaní na ute-
čencov a príprave žaloby kvôli 
povinným kvótam, asi nemali 
kedy všimnúť.  (pvč)
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Na štipendia takmer 4 milióny eur

nad všetkými problémami únie
destabilizáciu  Afriky, Indie, 
Južnej Ameriky...Vo vyspelej 
Európe „sa nepatrí“ hovo-
riť o tom, ktoré štáty dodnes 
profitujú z nerastného a neraz 
i prírodného bohatstva, mys-
lím tým exotické ovocie, kávu, 
kakao,  čaj,  korenie  a ďalšie 
produkty z arabských, afric-
kých, juhoamerických štátov 
či Indie. V nedávnych diskus-
ných reláciách v našich TV 
stačila iba jediná otázka „Kto 
bombardoval  Lýbiu, Sýriu, 
Irak...? a moderátorka pýtajú-
cemu sa okamžite skočila do 
reči a prerušila ho. Pri takom-
to  informovaní  občanov  sa 
niet čo čudovať, že ľuďom už 
všetky klamstvá, polopravdy 
a lží lezú von krkom a nikto 
im už neverí. Nikto nepovie 
ani  slovo  o  pravej  príčine 
migrácie – o nepredstavi-
teľnej  chudobe,  ktorá  ovlá-
da svet. Keby bohaté štáty 
v krajinách, odkiaľ migranti 
prichádzajú, prestali rabovať 
a vybudovali spracovateľský 
priemysel, aby sa ľudia mohli 

uživiť,  nevyvolávali  vojny 
a nesnažili by sa vysídliť po-
maly celý kontinent. Domo-
rodcov vyháňajú z tej trošky 
neúrodnej  africkej  pôdy  len 
preto, aby mohli do nekoneč-
na rozširovať banánové plan-
táže a domorodci umierajú od 
hladu. Títo ľudia nepotrebujú 
našu humanitárnu pomoc, oni 
potrebujú  prácu,  aby  si  na 
seba dokázali zarobiť vo svo-
jej krajine. Ale bohaté štáty, 
o ktorých „sa nepatrí“ hovo-
riť, sa už celé stáročia tvária, 
že všetko na svete patrí len im 
a len oni z toho môžu profito-
vať a zvyšovať svoju životnú 
úroveň. 
Bohaté krajiny Európy sú 

na migrantov zvyknutí, pre-
tože  im celé  roky pomáhali 
budovať ich hospodárstvo za 
minimálne mzdy. Ale nám 
žiadni migranti nič nevybu-
dovali, všetko sme museli 
zvládnuť  vlastnými  silami. 
V čase  studenej vojny, keď 
západné štáty „motivovali“ 
emigrantov z východu krás-

nym životom, neraz sa najmä 
vzdelaní  ľudia  v  snahe  vy-
hnúť  totalite  rozhodli opus-
tiť  republiku  a  opäť  z  ich 
vedomosti, ale aj šikovnos-
ti mnohých remeselníkov, 
dodnes profitujú prijímajúce 
krajiny. Vtedy ale zabudli 
našim  ľuďom  povedať,  že 
kapitalizmus  je  neúprosný 
a ten krásny život majú hlav-
ne  tí,  ktorí  budú  bohatnúť 
z  ich  práce  a  nikto  im  nič 
nedá  zadarmo. Vďaka  sko-
rumpovaným politikom sme 
za ostatných 25 rokov prišli 
aj o komplexne vybudova-
ný priemysel a poľnohospo-
dárstvo na Slovensku a stali 
sa z nás rovnako chudobní 
migranti vo vlastnej krajine, 
ako sú dnešní migranti v bo-
hatých štátoch, pretože zisky 
z našich bývalých firiem od-
chádzajú opäť k  tým istým. 
A aby sme tu mali ešte viac 
chudobných, cez kvóty nám 
prikážu, o koľkých ešte chu-
dobnejších sa máme starať! 
Len  opäť  nikto  nepovedal, 

ako sa zo dňa na deň uzavre-
tá komunita moslimov, s dia-
metrálne  odlišnou  kultúrou 
stane Slovákmi a pri cca 12 
% nezamestnanosti si nájdu 
prácu,  keď  neovládajú  ani  
jazyk a nevedia o nás vôbec 
nič,  iba  to,  že  sme chudob-
ní a preto tu nechcú zostať! 
A už vôbec nikto nepovedal, 
ako z Európy dostaneme tie 
státisíce ekonomických mig-
rantov, ktorí neutekajú pred 
vojnou, ale hľadajú lepší ži-
vot  a  čo  najvyššie  sociálne 
dávky. Keď nám migrantov 
budú  „rozdeľovať“  bohaté 
štáty, môžeme si byť istí, že 
oni si nechajú tých, ktorí sú 
vzdelaní  a  ovládajú  jazyky 
a k nám prídu najchudob-
nejších, ktorí nemajú žiadnu 
šancu integrovať sa. 
Preto  neverím mainstrea-

movým médiám a informácie 
radšej  hľadám na  internete. 
Tu nájzábavnejšiu som ale 
našla pri náhodnom kliknu-
tí na regionálny denník, kde 
namiesto kvót odsúhlasených 
Bruselom  večer  predtým, 
bola najčítanejšia správa: Pod 
Tatrami zachraňovali uviaz-
nutého tchora.    Ľ. Rešovská

Skalný blok zranil Polia-
ka. Poľský horolezec minulú 
stredu pri zlaňovaní v masíve 
Velických Granátov vo Vy-
sokých Tatrách uvoľnil skal-
ný blok, ktorý zasiahol jeho 
23-ročného brata. Muž spadol 
približne 20 m a utrpel viaceré 
poranenia, ktoré mu neumož-
ňovali samostatne zostúpiť. 
Záchranári požiadali o súčin-
nosť posádku VZZS, ktorá 
pre nepriaznivé podmienky 
nevzlietla. Odišli preto horo-
lezcom na pomoc po zemi. 
V hmle a zlom počasí loka-
lizovali horolezcov, ktorí sa 
nachádzali pod vrcholom Ro-
hatej veže. Po ošetrení a na-
balení zraneného začal kom-
plikovaný transport v skalnom 
teréne. Záchranári pomocou 
lán urobili celkom šesť spus-
tov v dĺžke približne 500 m, 
kým zraneného muža dostali 
do Velickej doliny. Na nosid- 
lách ho potom transportova-
li na Sliezsky dom, kde ho 
odovzdali privolanej posádke 
RZP. Záchranná akcia trvala 
7 profesionálnym a 3 dobro-
voľným záchranárom takmer 
deväť hodín. 

H o r o l e z e c  z a b l ú d i l 
v hmle. 28–ročného sloven-
ského horolezca v stredu po-
poludní počas výstupu Marti-
novkou z Poľského hrebeňa 
na Gerlach zastihlo zhor-
šené počasie, preto sa mu-
sel urýchlene vrátiť. V hus-
tej hmle zablúdil a uviazol 
v mieste, z ktorého nedokázal 
pokračovať. Nevedel, kde sa 
presne nachádza, preto HZS 
požiadala o súčinnosť službu 
pátrania MV SR, ktorá lokali-
zovala jeho mobilný telefón. 
Záchranárom komplikovala 
pátranie hustá hmla. Muž sa 
nachádzal vo východnej ste-
ne Zadného Gerlachu,  odkiaľ 
museli záchranári spoločne 
s horolezcom prekonať ex-
ponovaný terén pri 10 m vi-
diteľnosti. Namáhavý zostup 
ukončili príchodom na Sliez-
sky dom, odkiaľ boli spoločne 
s horolezcom dopravení do 
Starého Smokovca.  (red)

Sumu viac ako 3,947 milióna eur dostali v školskom roku 
2014/15 žiaci stredných škôl zo sociálne slabších rodín 
v podobne mesačne vyplácaného štipendia. Jeho priemer-
ná výška bola na úrovni 35,24 €. Celkovo bolo v uplynulom 
školskom roku vyplatených 112 016 štipendií, pričom počet 
poberateľov sa sa menil z 9 635 v júni 2015 na 12 274 
v novembri 2014.

V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo teda               
k poklesu počtu štipendistov, bolo vyplatených o 5 875 
štipendií menej v celkovej sume nižšej o 193 700,81 eur. 
Priemerná suma štipendia sa však medziročne zvýšila 
z 35,13 € na 35,24 €. O štipendium môžu požiadať žiaci 
denného štúdia stredných škôl, ktorí pochádzajú z rodín, 
odkázaných na dávky v hmotnej núdzi, alebo ktorých prí-
jem nepresahuje životné minimum. Štipendium nedostane 
žiak, ktorý je podmienečne vylúčený zo školy alebo v pred-
chádzajúcom polroku školského vyučovania dosiahol 
priemerný prospech horší ako 3,5. Riaditeľ školy svojím 
rozhodnutím môže štipendium pozastaviť aj žiakom, kto-
rí sa dopustili výnimočne hrubého porušovania školského 
poriadku alebo majú výrazne zlý prospech a dochádzku. 
Štipendium sa vypláca v závislosti od prospechu žiaka 
v troch výškach, naviazaných na životné minimum. Aktuál-
ne ide o nasledovné sumy (mesačne) – 22,61 € (s prospe-
chom od 2,5 do 3,5), 31,65 € (s prospechom od 2,0 do 2,5) 
a 45,21 € (s prospechom do 2,0).

Ministerstvo dopravy, 
výstavby a regionálneho 
rozvoja vyhlásilo 9. júna 
2014 výzvu na predklada-
nie ponúk na vypracovanie 
Štúdie realizovateľnosti Tat-
ranskej integrovanej dopra-
vy.Jej dodávateľom sa stall 
Výskumný ústav dopravy. 
Nevyhnutnou súčasťou jej 
spracovania je zber údajov 
od verejnosti. Keďže súčas-
ťou riešeného územia bude 

aj mesto Poprad, dovoľu-
jeme si vás požiadať o vy-
plnenie ankety, ktorej výs- 
ledky výrazným spôsobom 
pomôžu kvalitnému nasta-
veniu INTEGROVANÉHO 
DOPRAVNÉHO SYSTÉMU 
vo Vysokých Tatrách. Za-
pojte sa do ankety o budúc-
nosti dopravy pod Tatrami  
na http://www.poprad.sk/
anketa-ids-vo-vysokych-tat-
rach.phtml?id5=24245.

Zapojte sa do ankety

Eko nedeľa v Liptovskej Tepličke

V nedeľu sa konal už 10. 
ročník Ekologických dní 
v  Liptovskej Tepličke. Poľ-
nohospodárske podielnické 
družstvo (PPD) každoroč-
ne organizuje festival chutí 
a  vôni svojich ekologicky 
dopestovaných produktov 
a výrobkov a dvere farmy sa 
otvárajú pre návštevníkov 
a  záujemcov o  ekologické 
poľnohospodárstvo. 

„Pre návštevníkov je pripra-
vený program a môžu tu vidieť 
starú i novú poľnohospodársku 
techniku, náradie. Dni otvore-
ných dverí sme spestrili ochut-
návkou našich bioproduktov,“ 
uviedla predsedníčka PPD 
Anna Glejdurová. Vôňa va-
rených a pečených zemiakov, 
zemiakových placiek, bryn-
dze, ovčieho syra, jahňacieho 
a hovädzieho guláša nenecha-
la nikoho na pochybách, že 
poľnohospodári sa vo svojom 
remesle dokonale vyznajú. 
Sprievodnými súťažami sprí-
jemnili nedeľné popoludnie 
nielen domácim, ale i cezpoľ-
ným návštevníkom. V Liptov-
skej Tepličke sa ekologickému 
poľnohospodárstvu venujú 
od roku 1991. Poľnohospo-
dárske podielnické družstvo 
patrí k prvým na Slovensku, 
ktoré sa zapojilo do systému 
ekologického poľnohospodár-
stva. „Boli sme čiastočne aj pri 
tvorbe legislatívy pre ekologické 
poľnohospodárstvo. V  prvom 
rade bolo potrebné spracovať 
vzorky pôdy, aby neobsahovala 
ťažké kovy. Pestovanie plodín 
v pôde  je bez použitia akých-
koľvek priemyselných hnojív 
a bez chemických ochranných 

prostriedkov. Môžeme použí-
vať iba maštaľný hnoj a niekto-
ré prírodné prostriedky. Čo sa 
týka chemických prostriedkov, 
výnimka je iba u  zemiakov, 
kde robíme postrek proti plesni. 
Ide o mednaté prípravky, ktoré 
sú povolené,“ vysvetlila prin-
cíp ekologického poľnohos-
podárstva Anna Glejdurová. 

Pri oslave poľnohospo-
dárov nechýba ani poďako-
vanie za úrodu. Tohtoročná 
poľnohospodárom čiastočne 
priala. Tento rok bolo mimo-
riadne horúco a sucho, ale aj 
napriek tomu bola úroda obi-
lovín priemerná a podľa slov 
predsedníčky družstva len o 
trochu menšia ako v  minu-
lých rokoch. „Sama som sa 
divila, že úroda zemiakov bola 
celkom pekná. Momentálne 
môžeme predávať ekologické 
zemiaky všetkým záujemcom, 
pretože minulý rok, aj keď nás 
to mrzelo, sme museli krátiť 
objednávky. Vlani bolo mok-
ro a  bola polovičná úroda 

oproti tomuto roku. Ale dopyt 
pokryť vieme,“ konštatovala 
predsedníčka. 

Poľnohospodárom však ro-
bia vrásky na čele krmoviny, 
keďže po prvej kosbe porasty 
„zahoreli,“ nedostali sa ešte 
k druhej, čo má za následok 
málo objemových krmovín 
pre dobytok. „Uvidíme, aké 
bude ešte počasie, aby mohli 
byť zvieratá čím dlhšie von 
a  spásli, čo sa dá. Najhorší 
variant, ktorý nás čaká, je, 
že budeme musieť pristúpiť 
k predaju časti zvierat. Otáz-
ne je, kedy skončí zima. V poľ-
nohospodárstve je to tak, sme 
odkázaní na počasie,“smutne 
dodala Anna Glejdurová. Pre 
poľnohospodárov je lepšie 
a  dosahujú lepšie výsledky 
pri ornej pôde, keď je sucho. 
Liptovská Teplička sa však 
nachádza vo vyššej nadmor-
skej výške, suchom porasty 
zelenej hmoty veľmi trpia 
a na zavlažovanie peniaze na-
vyše nie sú.  (pks)

Už zajtra 1. októbra sa od 8. h do 16. h bude v poprad-
skej Aréne konať burza práce. Pripravili ju Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny v Poprade v spolupráci s Centrom 
pedagogicko-psychologického poradenstva a mestom 
Poprad. 

Cieľovou skupinou sú uchádzači o zamestnanie, za-
mestnanci, ktorí hľadajú nové pracovné miesto, ale aj žiaci 
základných škôl a ich rodičia, ktorým chce úrad práce po-
dať pomocnú ruku pri rozhodovaní sa o voľbe povolania. 
Na burze sa odprezentujú spoločnosti Chemosvit, Vagónka 
Poprad, Whirlpool, firma Konig, Nemocnica Poprad a iné 
spoločnosti. Priestor na prezentáciu dostanú aj stredné 
školy z okresov Poprad a Levoča, pretože prepojenie školy 
a praxe je dôležitým predpokladom pri hľadaní kvalitných 
riešení v oblasti trhu práce.

V sobotu podvečer HZS začala pátrať po dvoch nezvest-
ných lotyšských turistkách. 60 a 70-ročná žena boli súčasťou 
50-člennej skupiny, ktorá odišla na túru na Téryho chatu. Nez- 
vestnosť nahlásila vedúca zájazdu po návrate do Smokovca, 
keď zistila, že dve členky skupiny chýbajú. HZS požiadala  
o lokalizáciu telefónneho čísla jednej z nezvestných. Do pátra-
cej akcie sa zapojilo niekoľko skupín záchranárov HZS, ktorí 
vo večerných hodinách pátrali hlavne na turistických zostupo-
vých chodníkoch od Sliezskeho domu po Skalnaté Pleso a na 
Tatranskej magistrále. Pátranie pokračovalo ráno a záchranár 
pod Priečnym sedlom uvidel dve osoby, ktoré sa nehýbali. Na 
mieste boli nájdené obe lotyšské turistky bez známok života. 
Popoludní počasie dovolilo prílet vrtuľníka letky MVSR, čo 
urýchlilo akciu. Záchranári  preniesli obe telá k Téryho cha-
te, odkiaľ ich vrtuľník transportoval do Starého Smokovca. 
Pravdepodobnou príčinou smrti turistiek bolo podchladenie, 
bližšiu príčinu určí súdny lekár. Záchrannej akcie sa zúčastnilo 
viac ako 40 profesionálnych a dobrovoľných záchranárov HZS. 

Túra Lotyšiek skončila tragicky

Nočné zásahy záchranárov
Záchranári zasahovali 

v  sobotu podvečer i  vo Ve-
lickej a  susednej Batizov-
skej doline. Poľský turista 
zo Sliezskeho domu nahlásil 
úraz nohy 66-ročného kama-
ráta po pošmyknutí. Z oblas-
ti nad Večným dažďom  už 
nedokázal zostúpiť sám. Zá-
chranári mu končatinu ošet-
rili, zafixovali, nabalili do 
nosidiel a  preniesli k  Sliez-
skemu domu, kde ho pre-

vzala posádka RZP. Neskôr 
na tiesňovú linku volal český 
turista. V spodnej časti Ba-
tizovskej próby uviazol bez 
svetla spolu s  iným českým 
turistom. V tme nevedeli zo-
stúpiť k Batizovskému plesu 
a  pokračovať do Tatranskej 
Polianky-. Záchranári tu-
ristov bezpečne dopravili 
k Sliezskemu domu a odtiaľ 
vozidlom do St. Smokovca 
k príbuzným.
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So smútkom sme čítali, že 
naše gymnázium sa umiest-
nilo v Prešovskom kraji až na 
trinástom mieste. Za našich 
štúdií v  osemdesiatych ro-
koch patrilo k  najlepším vo 
Východoslovenskom kraji,  
v polovici 80-tych rokov bolo 
dokonca najlepšie. Je nám 
smutno aj preto, že túto školu 
navštevovali aj naši rodičia. 
A dnes sa tam dejú nevída-
né veci. Pred štyrmi rokmi 
bolo v  decembri vymenené 
celé vedenie školy, čo história 
Popadu nepamätá. Škola pre-
hrala vraj niekoľko súdov so 
svojimi učiteľmi a musela im 
platiť. Stáva sa, že v maturit-
nom ročníku vedenie školy 
vymení štyroch učiteľov ma-
tematiky a  žiaci na vysokej 
škole zistia, že neprebrali celú 
kapitolu.

V  piatok 11. septembra 

Čo ste to urobili s našou školou?
(Gymnáziom na Kukučínovej ulici)

sme sa zúčastnili v  Spišskej 
Sobote prezentácie knihy 
nášho riaditeľa pána Kuchá-
ra. Vystupoval tam náš spo-
lužiak Janko Galovič, herec 
SND v  Bratislave. Moderá-
torka i ďalší účinkujúci boli 
z nášho gymnázia, čo sa tam 
viackrát spomínalo. Bol to 
krásny večer a umelecký záži-
to. Žiaľ, z vedenia gymnázia, 
ani z pedagogického kolektí-
vu sme tam nevideli nikoho. 
Je to hanba, konštatovali via-
cerí z preplnenej sály.

Čo ste to urobili s  našou 
školou? Smutné je, že naše 
deti nechcú ísť na školu, kde 
študovali ich rodičia a  sta-
rí rodičia, ale na to „lepšie 
gymnázium.“   

 Bývalé absolventky 
 Viera Lazarová, 
 Jana Goldová 
 a Zuza Odincová

Vyberáme z listov

Vážené dámy,
s veľkým prekvapením som si prečítal Váš list. Niekoľko ro-

kov sa stretávame len s pozitívnymi hodnoteniami našej prá-
ce nezávisle od toho, či ju hodnotia žiaci, rodičia, nadriadené 
a kontrolné orgány či širšia verejnosť.

Našťastie Vás môžem ubezpečiť, že Váš smútok a Vaše obavy 
sú zbytočné. Gymnázium Kukučínova je špičkovým gymná-
ziom nielen v Prešovskom samosprávnom kraji, ale vo viace-
rých oblastiach i v rámci Slovenska. Svedčí o tom nielen veľký 
a stále stúpajúci záujem o štúdium na našej škole. V minulom 
roku sa na 90 miest prihlásilo 282 záujemcov, teda viac ako 
traja záujemcovia na jedno miesto, čo bol druhý najvyšší záu-
jem o strednú školu v PSK. Mimochodom, pred spomínanými 
štyrmi rokmi bol záujem 0,9 záujemcu na jedno miesto.

Čo sa týka rebríčka hodnotenia škôl INEKO, ten zďaleka ne-
odzrkadľuje reálne poradie kvality škôl, ale aj v ňom sa škola 
dlhodobo umiestňuje na špičke, medzi štyrmi či  piatimi naj-
lepšími školami v kraji. Tohtoročné atypické postavenie zaprí-
činil zlý výsledok troch žiačok, ktoré využili zákonnú možnosť 
a maturovali z predmetu, na ktorý sa dlhodobo nepripravova-
li. Keďže v danom predmete vykonali externú skúšku iba oni, 
ich individuálne zlý výsledok spôsobil zlé hodnotenie celého 
predmetu a to skreslilo hodnotenie celej školy. 

Všetky Vaše ostatné výhrady sú zrejme spôsobené zlými in-
formáciami, ktoré Vám o škole niekto podsunul. Škola žiad-
nym učiteľom nemusela nič platiť, nikdy sa nevymenili štyria 
učitelia matematiky v maturitnom ročníku, všetky poznatky 
(na margo, v hodnotení matematiky bola v minulom roku 
škola na štvrtom mieste v kraji) určené štátnym vzdelávacím 
programom sú vždy dôsledne žiakom sprostredkované, a nie-
len tie. Žiaci školy vyhrali minulého roku dve celoštátne ve-
domostné olympiády a tri ďalšie oficiálne súťaže vypisované 
ministerstvom školstva, čo je úspech v celoslovenskej mierke!   

Veľmi ma mrzia Vaše slová o pánovi Kuchárovi. Pán riaditeľ 
ma osobne na podujatia pozval, venoval mi svoju novú knihu 
a zároveň akceptoval moje ospravedlnenie neúčasti na podu-
jatí. Dohodli sme sa však, že tak ako v minulosti, škola kúpi 
niekoľko desiatok výtlačkov jeho novej knihy a bude ich pou-
žívať ako dar pri oceneniach najlepších žiakov.  Pri odovzdá-
vaní kníh vždy žiakom vysvetľujeme,  kto je pán Kuchár a čo 
pre túto školu znamenal.

Milé dámy, dovoľte, aby som Vás takto pozval  na návšte-
vu našej – Vašej školy, pretože spiatočnú adresu ste neuviedli 
a nemôžem tak urobiť osobným listom. Som presvedčený, že 
mienku o škole si urobíte najlepšie priamo na mieste. Príď-
te sa pozrieť na skvele prosperujúcu školu, vynovené učebne, 
nové laboratória, nádherný areál, zrekonštruovanú telocvičňu. 
Ak reálne existujete a tento list nie je iba zlomyseľným ata-
kom, radi sa s Vami stretneme, umožníme Vám nadýchnuť sa 
atmosféry školy, pohovoriť si so žiakmi a učiteľmi, pozrieť si 
pedagogický proces a ja osobne Vám rád vysvetlím všetky ne-
jasnosti či pochybnosti.

Teším sa na stretnutie a pozdravujem Vás,
PaedDr. Vladimír Lajčák, PhD., riaditeľ školy    

Dnešný tip na výlet nás za-
vedie do Starého Smokovca. 
Vedeli ste, že tu v lete otvorili 
nové múzeum? 

Vysoké Tatry ponúkajú 
nielen zážitky z vysokohors- 
kých túr, ale nájdeme tu aj 
veľa iných atrakcií a  zau-
jímavostí. K  nim pribudla 
pred letom nová - v Starom 
Smokovci otvorili jedineč-
né múzeum, ktoré vzniklo 
z iniciatívy svitskej nezisko-
vej organizácie Pro Meliori, 
v  spolupráci s  Leonardom 
Weinczillerom. Múzeum sa 
zameriava na históriu tat-
ranského filmu a  fotografie. 
Sídli vo vile Alica, postave-
nej v roku 1889. A nájdete tu 
skutočne aj unikáty.

Najstarší exemplár sa 
datuje do roku 1895 a  ide 
o cestovný fotografický prí-
stroj doskový značky Emil 
Wünsche aj so statívom. 
Ďalšou „lahôdkou“ je napr. 
premietačka detských filmov 
z  rokov 1908 –  1925, ktorú 
vyrobila firma GBN Bavaria. 
Premietačka fungovala na 
ručný pohon. Zdrojom svet-
la bol plameň z  petrolejky 
a dym odvádzal von komín-
ček, ktorý na aparáte pôsobí 
až bizardne.

Múzeum tatranskej kinematografie a fotografie
Tip na výlet

firme Suchánek v Brne,“ po-
vedal nám spoluzakladateľ 
múzea a zároveň riaditeľ Pro 
Meliori Ing. Michal Macha-
la. Premietačka sa používala 
zrejme na výchovné a vzdelá-
vacie aktivity v Baťovej škole 
práce. Jej druhým poslaním 
mohlo byť premietanie rek- 
lamných spotov vo výkla-
doch Baťových predajní. 
Dochovalo sa k nej dokonca 
šesť filmov. Pri pátraní po jej 
histórii, v  spolupráci s  pře-
rovským múzeom a Meoptou 
Přerov, ktorá znárodnila po 
oslobodení firmu Suchánek, 
sa zistilo, že je pravdepodob-
ne jediným exponátom vys- 
taveným v múzeu. „Na svoju 
dobu bola veľmi revolučná,“ 
doplnil M. Machala. „Nevie-
me, koľko sa ich vyrobilo, ale 
pre firmu Suchánek to zrej-
me bola vtedy  lukratívna 
objednávka.“

Návštevníci tu nájdu rôzne 
historické fotoaparáty, kame-
ry a premietačky od najstar-
ších čias z 19. storočia až po 
súčasnosť. Zaujímavosťou je 
určite to, že si môžu niektoré 
predmety aj vyskúšať. Takým 
je napr. prehliadačka Meo-
skop, ktorá už v 60-tych ro-
koch minulého storočia zob- 
razovala 3D fotografiu! Bolo 
to pomocou kotúčikov s dvo-
jicami malinkých diapozití-
vov, z ktorých sa niekoľko za-
chovalo. A najťažšie je zohnať 
kotúčiky práve s  tematikou 
Tatier. Mnohí z nás si Meos- 
kop ešte pamätajú a možno aj 
majú niekde doma. 

Vo vile Alica spolu vysta-
vujú okolo 60 exemplárov 
rôznych historických amatér-
skych i  profesionálnych fo-
toaparátov a mnoho ďalších 
exponátov. Do tisícok sa však 
rátajú fotografie, fotografické 
knihy, historické pohľadnice. 
„Expozíciu sme tematicky roz-
delili do dvoch okruhov – prvý 
je venovaný osobnostiam tat-
ranskej kinematografie a  fo-
tografie a  druhý vývoju tat-
ranskej fotografie a techniky,“ 
hovorí Ing. M. Machala. Do 
galérie osobností zatiaľ zara-
dili Karola Divalda st. (1830-
1897), fotografa, vydavateľa 

pohľadníc, ktorý 
vytvoril stovky 
tatranských fo-
tografií. Založil 
aj svetlotlačia-
renskú dielňu, 
v  tom čase jedi-
nú  svojho druhu 
v  strednej Eu-
rópe. V  múzeu 
majú tiež azda 
jediný výtlačok 
Divaldovej fo-
tografickej kni-
hy so vzácnymi 
zábermi Tatier, 
ktorú digitali-
zujú, aby bola 
prístupná viace-
rým záujemcom. 
Vzácne originály 
jeho fotografií 
a pohľadníc sa podarilo zoh- 
nať na rôznych aukciách.

Svoje miesto tu má aj foto-
graf a filmár Juraj Weincziller 
(1937-1995), o ktorom horo-
lezci s úsmevom hovorievali, 
že je „najlepší kameraman 
medzi horolezcami a najlepší 
horolezec medzi kameraman-
mi.“ Pôsobil o. i. aj v česko-
slovenskej televízii, kde sa za-
meral na spravodajstvo z Ta-
tier a zásahy Horskej služby 
TANAPu. Jeho syn Leonard, 
ktorý dnes patrí k dobrovoľ-
ným pracovníkom múzea, 
venoval múzeu exponáty 
a  fotografie z  jeho pozosta-
losti. A treťou osobnosťou je 
fotograf, horolezec, záchra-
nár a lyžiar zo Svitu Milan Le-
gutky (1938-2009). Svoj prvý 
fotoaparát dostal od brata 
Michala v sedemnástich ro-
koch a viaže sa k nemu zau- 
jímavá príhoda. Brat ho na-
šiel v tatranskej kosodrevine 
pri chodníku nad Zamkov-
ského chatou. Až keď sa ne-
podarilo vypátrať majiteľa, 
daroval ho Milanovi, ktorý 
ho začal používať a fotogra-
fická vášeň a láska k Tatrám 
v ňom zostala po celý život. 
Viac sa návštevníci dozvedia 
priamo v múzeu, kde môžu 
vidieť aj originály fotografií 
všetkých troch fotografov. 

Víziou pracovníkov mú-
zea je vytvoriť kompletnú 
galériu osobností tatranskej 

fotografie a kinematografie. 
V  pláne majú aj organizo-
vanie rôznych tematických 
prednášok a besied, hlavne 
v zimnom období. Nachys-
taná je už premietačka na 
premietanie filmov k  téme. 
V októbri je pripravená vý-
stava Tatry na starých po-
hľadniciach, v  novembri 
Tatry ako motív poštovej 
známky a v decembri si za-
spomíname na 20. výročie 
úmrtia Juraja Weinzillera. 
Všetko sa samozrejme od-
víja aj od financií, nakoľko 
zakladateľom je nezisková 
organizácia a prakticky všet-
ci zainteresovaní okolo mú-
zea to robia skôr zo záujmu 
a nadšenia. Priestory na pre-
vádzku múzea získalo Pro 
Meliori vo verejnej súťaži na 
obdobie troch rokov za sym-
bolické jedno euro ročne. 

Denne sem príde 15 až 30 
návštevníkov, čo je úspech, 
keďže múzeum ešte nie je 
veľmi známe. Za vstupné 
1,50 eura  si tu môžete po-
zrieť exponáty a  porozprá-
vať sa s ľuďmi, ktorí tu majú 
službu od utorka do nedele 
od 10.30 do 17-tej hodiny. 
V múzeu dostanete aj rôzne 
suveníry, medzi nimi napr. 
DVD s dosiaľ nikdy nepubli-
kovaným filmom Juraja We-
inzillera  Lomnický štít.

Eva Potočná
Foto: Karol Nowak

A  majú tu aj historickú 
premietačku, ktorá sa viaže 
k histórii najmladšieho mes-
ta pod Tatrami – Svitu. Vyro-
bená bola špeciálne pre firmu 
Baťa. Múzeu ju venovali Šter-
bákovci zo Svitu, ktorí ju našli 
na pôjde domu, do ktorého sa 
prisťahovali. „Ako sme zistili, 
vyrobená bola v roku 1937 vo 

Ing. Michal Machala, riaditeľ Pro Meliori

ANNOGALLERY robí svet krajším
Galéria každoročne reali-

zuje vlastné projekty s celo-
slovenskou alebo regionál-
nou pôsobnosťou, zamerané 
na rozvoj tvorivého poten-
ciálu, umeleckých zručností, 
vznik a  prezentáciu tvorby 
rôznych vekových kategórií. 
Medzi už tradičné projekty 
patria Tvorivé dielne s  hli-
nou pre seniorov 6. 

Annogallery realizuje pro-
jekt v mesiacoch september a 
október a v tomto roku sa do 
projektu zapojili zariadenia 
Senires-nezisková organizá-
cia z Popradu–Veľkej, Klub 
dôchodcov z Hôrky a Sabi-
nova, Domov pre seniorov 
Golden Age z Liptovskej On-
drášovej a Náruč z Prešova.

„Tieto stretnutia majú 
vždy veľký ohlas a sme radi, 
že v nich môžeme pokračovať. 
Materiál a pomôcky prinesie-
me, stačí už len chuť, troška 
angažovanosti a výsledkom je 

nielen potešenie  z vlastných 
výrobkov, ale i oddych a  re-
lax,“ povedal  odborný lektor 
a keramikár Peter Smik. 

S  každou skupinou sa 
umelec  Peter Smik stretne 
dvakrát. „Najskôr modeluje-
me z  mäkkej hliny a  potom 

hotové výrobky glazujeme, 
za použitia rôznych pracov-
ných techník. Pod šikovnými 
rukami seniorov tak vznikajú 
jedinečné keramické výtvory, 
misy, svietniky a rôzne figú-
ry,“ uviedol Peter Smik.  

Za každým výrobky putu-
jú do keramickej pece, aby sa 
vypálili a mohli slúžiť nielen 
ako ozdoba, ale napríklad 
ako poháre, hrnčeky či misy 
na bežné použitie. U senio-
rov sú veľmi obľúbené.

Väčšina seniorov sa s tou-
to prácou stretáva prvýkrát 
v  živote. Organizátori však 
s  tým už majú skúsenosti 
a prácu prispôsobili tak, aby 
všetky výrobné techniky boli 
veľmi jednoduché a  zvlád-
nuteľné. Stretnutia sa konajú 
v rámci projektu s finančnou  
podporou Ministerstva kul-
túry SR a  jeho poslaním je 
rozvíjanie kultúrnych aktivít 
seniorov.  (pks)Seniori z Hôrky pri práci s hlinou

Svitskí záhradkári a  Klub 
dôchodcov vo Svite pripravili 
mestskú výstavu ovocia a ze-
leniny, ktorá sa uskutočnila 
v  priestoroch Domu kultúry 
a  trvala od 28. do 30. sep-
tembra. „Výstava sa stretla so 
živým ohlasom, pretože záh- 
radkárčenie má vo Svite veľkú 
tradíciu,“ povedal predseda 
záhradkárov Jozef  Kalakaj. 

Návštevníci tu videli zaujíma-
vé, resp. tvarovo nadrozmerné 
exempláre ovocia, ktoré ešte 
pred desiatimi rokmi v našich 
klimatických podmienkach vô-
bec nerástli. Exponáty z mests- 
kej výstavy si môžete pozrieť aj 
na Podtatranskej výstave ovo-
cia a zeleniny v Poprade, ktorá 
sa koná v   1. - 2. októbra na 
Mestskom úrade v Poprade.

Výstava ovocia a zeleniny
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Podtatranský školák 
 V Podtatranskej knižnici 

v Poprade na Podtatranskej 
ulici sa dnes o 10. h uskutoč-
ní vyhodnotenie 1. ročníka 
súťaže školských časopisov 
základných škôl Prešovského 
a Košického kraja Podtatran-
ský školák.
Tvorivé dielne pre seniorov

Tvorivé dielne s hlinou 
pre seniorov 6 pokračujú po 
roku v rôznych zariadeniach. 
Projekt realizuje občianske 
združenie ANNOGALLERY 
s finančnou podporou Mi-
nisterstva kultúry SR a jeho 
poslaním je sprístupnenie 
a rozvíjanie kultúrnych ak-
tivít seniorov. V tomto roku 
sa ho počas septembra 
a októbra zúčastňujú niekto-
ré zariadenia Prešovského 
a Žilinského kraja. V našom 
regióne sú to zariadenia pre 
seniorov Senires v Poprade-
-Veľkej a Klub dôchodcov 
Hôrka. Najbližšie tvorivé 
dielne budú v Hôrke v pia-
tok 2. októbra (glazovanie) 
a vo Veľkej v sobotu 10. ok- 
tóbra (práca s hlinou). 

Beseda s autormi
Stretnutie s autormi kníh 

Tygr delá uáá uáá... a Jak 
se krotí tygr s Kamilou a Pet-
rom Kopsovými sa uskutoč-
ní v Podtatranskej knižnici 
v Poprade v utorok 6. októbra 
o 17.30 h.

Neogén
V Tatranskej galérii v Pop- 

rade bude v piatok 2. októbra 
o 17. h vernisáž výstavy Ne-
ogén Ľubomíra Purdeša. 
Hudobní hostia Nao Higano 
– soprán, Zuzana Biščáková 
– klavír. Výstava súčasného 
slovenského sochára, ktorý 
sa venuje komornému a mo-
numentálnemu sochárstvu, 
zaujme svojou originálnosťou 
a nevšednosťou a potrvá do 
6. decembra.
Sima Martausová & Band
Jeden z koncertov jesen-

ného turné Sima Martauso-
vá & Band sa uskutoční aj 
v Kežmarku, v nedeľu 18. ok- 
tóbra o 18. h vo veľkej sále 
MsKS na Starom trhu. Sku-
pinu tvoria Igor„Ajdži“ Sabo 
(bicie), Martin Zajko (gitary, 
mandolíny, ukulele), Pišta 
Lengyel (gitara, steelguitar), 
Martin Gašpar (kontrabas, 
basa) a Martin Wittgruber 
(klávesy, akordeón). Vstupné: 
12 €, členovia Kruhu priate-
ľov hudby 10 €. Predpredaj 
vstupeniek v administratívnej 
budove MsKS na Starom trhu 
47 v pracovných dňoch od 7. 
do 12. h a od 13. do 15.30 h, 
v Kežmarskej informačnej 
agentúre na Hlavnom ná-
mestí alebo online predaj na: 
www.mskskezmarok.sk.

Literárna vychádzka
Pri príležitosti 200. výro-

čia narodenia Ľudovíta Štúra 
organizuje dnes Miestny od-
bor Matice slovenskej v Le-
voči v spolupráci s mestom 
l i terárnu vychádzku na 
Kohlwald-Uhliská.

Fotografické dielne
Do 7. októbra sa môžu záu- 

jemcovia prihlásiť na 8. foto-
grafické dielne, ktoré organi-
zuje Ľubovnianske osvetové 
stredisko, osobne v osveto-
vom stredisku alebo na www.
osvetalubovna.sk. Témou diel- 
ne č. 1 je Zub času (lektor Jo-
zef Česla – SR) a dielne č. 2 
Staroba (Kamil Varga – ČR).

Polárnik
V kaviarni a čajovni U vlka 

v Starom Smokovci premiet-
nu dnes o 19. h v rámci festi-
valu Hory a mesto reprízu fil-
mu Pavla Barabáša Polárnik. 
Vstupné 1 €.

Kamene vo vreckách
Divadlo Kontra v Spiš-

skej Novej Vsi dnes o 19. h 
uvedie jednu z najlepších 
svetových komédií Kamene 
vo vreckách od M. Jonesa. 
Vstupné 5 €. Kvôli malej 
kapacite sály je potrebné si 
miesto rezervovať na t. č. 
0907 908 986.

Alexandrovci
Na zimnom štadióne v Pop- 

rade vystúpi vo štvrtok 1. ok- 
tóbra o 19. h armádny ume-
lecký súbor z Ruska Ale-
xandrovci. Európske turné 
tohto výnimočného zosku-
penia sa koná pri príležitos-
ti 70. výročia oslobodenia  
a ukončenia 2. sv. vojny. 
Legendárnu Kaťušu či Ka-
linku, ako aj mnoho ďalších 
známych ruských piesní si 
vypočujú diváci okrem Pop- 
radu aj v ďalších siedmich 
slovenských mestách. Súbor 
Alexandrovcov tvorí približne 
120 umelcov, vrátane sólis-
tov Vadima Ananjeva a Bori-
sa Dyakova. Pred koncertom 
o 18.25 h vystúpia v Poprade 
Kandráčovci. Vstupenky sú 
v predaji aj v MIK Poprad.

Slovak Tango
V Drevenom artikulárnom 

kostole v Kežmarku zaznejú 
vo štvrtok 1. októbra o 19. h 
piesne v podaní Slovak Tan-
go. Skupina mladých hu-
dobníkov, študentov Vyso-
kej školy múzických umení 
v Bratislave, Akadémie ume-
ní UMB B. Bystrica, Konzer-
vatória Jána Levoslava Bellu 
v B. Bystrici a Janáčkovej 
akadémie múzických ume-
ní v Brne sa zameriava sa 
na interpretáciu slovenskej 
populárnej piesne 30. až 
50. rokov 20. storočia. Zos- 
kupenie tvoria Peter Račko 
(spev), Andrej Turčin (husle), 
František Kubiš (akordeón), 
René Bošeľa (viola, gitara, 
spev) a Milan Maťaš (kon-
trabas). Na koncerte zazne-
jú evergreeny z dielní Gejzu 
Dusíka, Pavla Čádyho, Pav-
la Braxatorisa i Dušana Pál-
ku. Vstupné 9 €. Predpredaj 
v MsKS v Kežmarku na Sta-
rom trhu 47, v Kežmarskej in-
formačnej agentúre na Hlav-
nom námestí 46 alebo online 
na www.mskskezmarok.sk.

Dan Bárta
V Tatranskej galérii v Pop- 

rade sa vo štvrtok 1. októbra 
o 19. h uskutoční koncert 
Dan Bárta  & Illustratosphe-
re. Vstupné 15 €. Lístky sú 
v predaji v pokladni Tatran-
skej galérie a MIK Poprad.

Organový recitál
Otvárací koncert Poprad-

skej hudobnej jesene sa 
bude konať v Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Má-
rie v Poprade v piatok 2. ok-
tóbra o 18. h. S organovým 
recitálom vystúpi Imrich Sza-
bó. Koncert je súčasťou 45. 
ročníka medzinárodného or-
ganového festivalu Ivana So-
kola, ktorý je venovaný 330. 
výročiu narodenia Johana 
Sebastiana Bacha. Vstupné 
4 a 2 € (deti, študenti, senio-
ri a ZŤP). Predaj vstupeniek 
v MIK Poprad.  (red)

(Pred desiatimi rokmi bola objavená v Poprade–Matejovciach hrobka)

V Podtatranskom múzeu 
v  Poprade sa vo štvrtok 29. 
septembra 2005 konalo Sym-
pózium o Vysokých Tatrách, 
ktorého som sa aktívne zú-
častnil (Sympózium o  Tat-
rách, dokumenty, vyhlásenia 
nezávislých inštitúcií, al-
ternatívne návrhy a  pohľad 
historikov, Liptovský Hrá-
dok 2005). Práve vtedy sa mi 
v telefóne ozvalo: „...našli sme 
studňu alebo bunker.“ Volal 
zodpovedný vedúci výstavby 
Priemyselného parku v  Po-
prade-Matejovciach. Keďže 
program  sympózia neumož-
ňoval vzdialiť sa, na obhliad-
ku nálezu sme sa vybrali až 
nasledujúci deň. Na mieste 
sme zistili, že volajúci mal 
možno pravdu, že našli stud-
ňu, pretože výkopová jama 
bola plná vody a nález nebolo 
vidieť. Keďže bol piatok a ro-
botníci, ktorí chodili na týž-
dňovky sa už zberali domov, 
nemohli sme zabezpečiť od-
čerpanie vody a nález bližšie 
preskúmať. Zabezpečili sme, 
aby v  nasledujúci pondelok 
boli pripravené mechanizmy 
na odčerpanie vody a prípad-
né pokračovanie vo výkope.

V pondelok sa nám poda-
rilo čiastočne vodu odčerpať 
a  zbadali sme vodorovne 
uložené trámy, približne 4 m 
dlhé, ktoré zakrývali zrubovú 
stavbu dlhú asi 3 m. Aby sme 
získali presnejší obraz, muse-
li sme v blízkosti objektu vy-
kopať hlbšiu jamu, do ktorej 
odtiekla časť vody, ktorá sú-
visle objekt zaplavovala. Tak 
sme zistili, že smerom dole sa 
nachádza zrubová stavba. Už 
prvý pohľad na takto odkrytý 

Rok 2005 – Tak asi mohol vyzerať hrob, ktorý sa predpokla-
dal v Matejovciach.

objekt nás ubezpečil, že ide 
o objekt na území Spiša vý-
nimočný, preto sme na jeho 
posúdenie prizvali aj kolegu 
PhDr. M. Sojáka PhD. z Ar-
cheologického ústavu SAV 
v Nitre, bývalého pracovníka 
Podtatranského múzea v Po-
prade a  tiež Doc. Mgr. M. 
Hajnalovú PhD.,  archeobo-
taničku, odborníčku na pra-
veké a stredoveké rastlinstvo, 
ktorá vtedy pracovala v Ar-
cheologickom ústave v Nitre. 
Obaja potvrdili výnimočnosť 
nálezu a  aj na základe ich 
odporúčania (mimo žiadosti 
vedenia Podtatranského mú-
zea) bola zvolaná 20. októbra 
odborná komisia na jeho po-
súdenie. Dovtedy v  lokalite 
pokračoval archeologický 
výskum, ktorého súčasťou 
bola aj príprava na plánovanú 
komisiu. O nález sa začali za-
ujímať aj média, ktoré o ňom 
písali ako o náleze vojenské-
ho bunkra. 

Odborná komisia, ktorej sa 
zúčastnili PhDr. Karol Pieta 
DrSc. a  PhDr. Títus Kolník 
DrSc., po obhliadke lokality 
potvrdila výnimočnosť nále-
zu nielen z hľadiska Spiša, ale 
aj celého územia Slovenska 
či možno aj strednej Európy. 
Odobrala vzorky drevín na 
ďalší odborný výskum, kto-
rým bola neskôr poverená 
univerzita v nemeckom Kieli 
a  odporučila, aby sa pod-
robný výskum, vzhľadom na 
jeho výnimočnosť a  klima-
tické pomery pod Tatrami, 
presunul až na jarné mesiace 
roku 2006. Napriek tomu, že 
komisia uznala výnimočnosť 
nálezu, k jeho funkcii sa ne-

Jeden z prvých pohľadov na neskoršiu hrobku.

vyjadrila. Bezpečne však vy-
lúčila existenciu studne a tiež 
vojenského bunkra, ktorý na 
tomto území, vzhľadom na 
priebeh bojov v  oboch sve-
tových vojnách, nemohol byť 
postavený v  takom rozsahu 
a takej kvalite. S prihliadnu-
tím na požiadavku komisie 
sme sa rozhodli o tom nein-
formovať verejnosť ani mé-
dia. Možnosť, že pri akom-
koľvek zásahu môže dôjsť 
k výbuchu munície uloženej 
v „bunkri“, bola lepšia ochra-
na ako SBS alebo ostnatý 
drôt. Počas zimných mesia-
cov však archeológovia „ne-
spali“ a štúdiom odbornej li-
teratúry, konzultáciami či sle-
dovaním výsledkov terénnej 
archeológie v  celej Európe, 
dospeli k názoru, že pravde-
podobne pôjde o nález hrob-
ky z  prvých storočí nášho 

letopočtu. Keď došli výsledky 
analýz z  univerzity v  Kielu, 
ktoré potvrdili, že nájdené 
drevá sú zo záveru štvrtého 
storočia, bolo zrejmé, že ide 
o celoeurópsky objav. Objav, 
ktorý sa svojím vedeckým 
a historickým významom pre 
dejiny Európy neskôr prirov-
nal k významu nálezu hrobky 
egyptského faraóna Tutan-
chamóna pre dejiny starého 
Egypta. Nasledujúci výskum, 
ktorý sa uskutočnil v nasle-
dujúcom roku 2006, dal tomu 
za pravdu. 

Ale to je už iný príbeh, 
príbeh samotného výskumu 
Matejovskej hrobky, ktoré-
ho prezentácia sa pripravu-
je v  Podtatranskom múzeu 
v  Poprade, kde by výsledky 
tejto etapy (október 2005) 
rozhodne nemali chýbať.   
 PhDr. Peter Roth

 

Odborná komisia na výskume.

Studňa? Bunker? Nie, hrobka!

50. výročie prvej záchrannej akcie
Pri príležitosti 50. výročia 

prvej záchrannej akcie s pris- 
tátím vrtuľníka vo Vysokých 
Tatrách sa minulý týždeň 
stretli záchranári a nadšenci, 
neformálne združení v  Klu-
be histórie leteckej záchrany 
v Dolnom Smokovci. 24. sep-

tembra 1965 zasiahla padajú-
ca skala juhoslovanskú horo-
lezkyňu, ktorá utrpela život 
ohrozujúce zranenia. V  tom 
čase bola na popradskom 
letisku helikoptéra Mi-4 Le-
teckého oddielu ministerstva 
vnútra, ktorej posádka Fran-

tišek Červíček, Emil Flégr 
a  mechanik Karel Jiřík bola 
vyslaná do Tatier na pátranie 
po viacerých nezvestných ho-
rolezcoch a turistoch. Posádka 
sa pokúsila o  niečo dovtedy 
nemysliteľné - vyviezť záchra-
nárov horskej služby do Zlo-
miskovej doliny. Na palubu 
vrtuľníka nastúpili v Tatran-
skej Lomnici záchranári Pavol 
Vavro, Ivan Gálfy, Stanislav 
Samuhel, Ivan Urbanovič 
a  Arpád Szabó, ktorí boli aj 
úspešne vysadení na Zlomis-
kovej rovni. Zranená juhoslo-
vanská horolezkyňa bola na 
mieste ošetrená a za pomoci 
ďalšej skupiny záchranárov 
transportovaná k  vrtuľníku. 
Po sedem minútovom lete 
pristál vrtuľník s pacientkou 
pri nemocnici v Spišskej So-
bote. Letecký transport bez-

prostredne zachránil horolez-
kyni život, vzhľadom na roz-
siahle krvácanie by pozemný 
transport neprežila.

Pri tejto príležitosti venoval 
riaditeľ Horskej záchrannej 
služby plk. Ing. Jozej Janiga 
pamätné listy žijúcim účast-
níkom tejto záchrannej akcie 
- Františkovi Červíčkovi, Iva-
novi Urbanovičovi st. a  Ar-
pádovi Szabovi. HZS zároveň  
poďakovala všetkým, ktorí sa 
zaslúžili o pokrok leteckej zá-
chrany v slovenských horách. 
Bez nebezpečnej a  fyzicky 
namáhavej práce horských 
záchranárov a  objaviteľské-
ho úsilia pilotov a palubných 
technikov v  šesťdesiatych 
a sedemdesiatych rokoch, by 
sa letecká záchrana v našich 
horách nikdy nerozvinula do 
dnešnej podoby.  (pkr)
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Pozvánky
Kráľ hadov strážca 

pokladov
Vydavateľs tvo Gal ina 

a mesto Spišská Stará Ves or-
ganizujú slávnostný program 
pri príležitosti uvedenia do 
života druhej časti reedície 
zamagurských rozprávok 
Vodníkove zlaté kačky Viktora 
Majerika a Petra Glocka pod 
názvom Kráľ hadov strážca 
pokladov. Uskutoční sa v so-
botu 3. októbra o 19. h v Kul-
túrnom dome v Spišskej Starej 
Vsi. Program začne spomien-
kovým pásmom Dvie džurky 
v nose i skuncylo še, veno-
vaným Viktorovi Majerikovi. 
V hudobno-tanečnom bloku 
vystúpia DFS Maguráčik 
z Kežmarku, FS Frankovčan 
z V. Frankovej, DFS Pieniny 
a FS Maguranka zo Sp. Sta-
rej Vsi. Slávnostné uvedenie 
knihy Kráľ hadov strážca po-
kladov do života sa uskutoční 
za účasti hostí vydavateľstva, 
herečky Zuzany Krónerovej, 
ilustrátora Martina Kelenber-
gera a spisovateľa Petra Gloc-
ku. Na záver bude pripravená 
autogramiáda. Vstup je voľný.

Alibaba
Divadelnú adaptáciu slo-

venskej ľudovej rozprávky 
Hopsa, horsa, zem otvor sa! 
Uvidia deti v divadelnej sále 
Domu kultúry v Poprade 
v nedeľu 4. októbra o 10. h. 
Je možné zvíťaziť nad zboj-
níkmi a či je rozum a šikov-
nosť viac ako sila, to divákom 
prezradí známy príbeh Aliba-
ba v netradičnom spracova-
ní. Vstupné 1,50 €.

Dožinková slávnosť
Poďakovanie za úrodu je 

názov programu, ktorý sa 
uskutoční v Múzeu liptovskej 
dediny v Pribyline v nedeľu  
4. októbra. Dožinkovú sláv-
nosť i výstavu plodov zeme 
pripravuje Liptovské múzeum 
v spolupráci s LPPK a liptov-
skými poľnohospodárskymi 
družstvami.

Fragile vo Svite
Mesto Svit pozýva 7. ok-

tóbra o 18. h na koncert Fra-
gile. Unikátne teleso, spieva-
júce bez hudobného sprievo-
du, vytvára ilúziu zboru s or-
chestrom, vďaka ktorému za-
žijete neopakovateľný večer. 
Fragile tvoria: Braňo Kostka, 
Soňa Norisová, Jana Golis, 
Helena Krajčiová, Svetlana 
Rymarenko, Slavo Košecký, 
Vilo Csontos a Kamil Mikul-
čík. Alternanti skupiny: Kami-
la Apetauer, Janka Boltižiar, 
Jozef Hečko, Martin Madej  
a Peter Lacho. Vstupné 12 €. 
Predpredaj: MsÚ Svit, t. č. 
052/787 51 14, 0908 406 
147, Dom kultúry Svit ,  
t. č. 052/775 52 01 a predaj-
ňa Tescoma, Nám. sv. Egídia 
Poprad, t. č. 0904 658 812. 

Peter Lipa Band
V koncertnej sieni Reduta 

v Sp. Novej Vsi sa dnes o 18. h 
koná koncert Peter Lipa 
Band. Vstupné 17 €. Predaj: 
MKC Reduta,  t. č. 053/446 
32 49, 429 92 51, kino Mier, 
t. č. 053/442 87 66 a TIC, t. č. 
053/442 82 92. 

Horkýže Slíže 
V Aréne Poprad sa 9. ok-

tóbra o 19. h uskutoční kon-
cert Horkýže Slíže a Tři ses-
try. Vstupenky v hodnote 10 €  
si môžete zakúpiť v pred-
predaji aj v Aréne a MIK Pop- 
rad, v deň koncertu vstupné 
12 €. (red)

Fejtón

V RADE
Pre istotu som si privstal. 

Otvárajú síce až o  7. h, ale 
vždy, keď som prišiel pár 
minút po siedmej, bolo už 
plno. A  tak som sa dostavil 
pred budovu už o 6.35. Hneď 
som sa zaradil do radu  a za-
čal počítať. Po hodnej chvíli 
som zistil veľmi nemilú sku-
točnosť. Som 82. v poradí... 
Tak to teda nie! Tak som si 
to nepredstavoval. Týmto nič 
nezískam. Skúsim zajtra.

Budík zazvonil o 20 minút 
skôr ako včera a  ja som sa 
vychystával o niečo rýchlej-
šie. Oplatilo sa! Prídem pred 
budovu a staviam sa do radu. 
Rátam ľudí predo mnou. Som 
26. Tak to je už iná káva! Zo-
stávam. Márne odháňam ško-
doradostné myšlienky, keď 
vidím, ako sa všetci ostatní 
stavajú za mňa. Rad sa zväč-
šuje každou minútou. Ako 
pohyblivý had začína obopí-
nať budovu spredu i  zboku. 
To sú nešťastníci, pomyslím 
si, keď pozerám na koniec 
radu. Cítim sa skvele. Radím 
sa k víťazom.

Ale pozor! Štyria či piati 
čakajú v  bezpečnej vzdiale-
nosti oproti radu. Nie v ňom! 
Ako keď supy vyzerajú svoju 
korisť. Prečo to robia? Pre-
čo sa nepostavia do radu? 
Začínam mať pochybnosti 
o čestných úmysloch týchto 
ľudí. Žeby sa predsa len od-
vážili narušiť homogenitu 
viac ako 100-členného radu... 
Uvidíme.

A  je to tu! 7.01. Dvere sa 
otvárajú. Rad ako keby zas- 
tonal, zúžil sa a postúpil o pár 
krokov dopredu. Naraz sa 
všetci navzájom začíname 
dotýkať. Máme k sebe veľmi 
blízko. A nastáva čas supov. 
Piati „vychcanci“ (nedoká-
žem k  tomuto slovu nájsť 
adekvátny slovenský ekviva-
lent) rýchlo a na tvrdo vstú-
pia do prednej časti radu 
blízko dverí a bez škrupúľ sa 
derú dnu. Pár odvážlivcov 
v rade sa nahlas ohradí, supy 
však nereagujú, majú hlavy 
dole, hľadia si len svojho cie-
ľa a my ostatní sme im úplne 
ukradnutí!

Za dverami už všetci chorí 
pacienti za pomoci ostrých 
lakťov a bodyčekov sa stava-
jú do radu na časenky, alebo 
trielia na poschodie priamo 
k ordináciám. Bežný pracov-
ný deň v poliklinike Adus sa 
začal.   Ing. Igor Zvon

Slovenský vidiek má veľ-
mi dobrý potenciál pre svoj 
vlastný hospodársky rast, už 
len vzhľadom na svoj charak-
ter. Štát však jeho problémy 
rieši nesystémovo. Pre Slo-
venskú národnú stranu (SNS) 
je komplexný rozvoj vidieka 
jednou z  priorít. Aj z  tohto 
dôvodu sa pred približne dvo-
ma týždňami konala v Pop- 
rade konferenciu Náš vidiek 
si zaslúži viac!, Revitalizácia 
slovenského vidieka. Jej cie-
ľom totiž bolo začať širokú 
diskusiu naprieč politickým 
spektrom, odbornými kruh-
mi i verejnosťou a nájsť systé-
mové a dlhodobé riešenia pre 
rozvoj vidieka. 

,,Chceli sme dať priestor 
ľuďom z  oblasti pôdohospo-
dárstva, lesného a  vodného 
hospodárstva, potravinárstva, 
výživy, lesníctva, cestovného 
ruchu, chovateľom, pestovate-
ľom, vyjadriť svoj názor a ho-
voriť o problémoch, ktoré ich 
trápia,“ povedal Andrej Dan-
ko, predseda SNS. 

Podľa odborného garanta 
konferencie, podpredsedu 
SNS Vladimíra Chovana, 
konferencia definovala prob-
lémy, ktoré už spomínané od-
vetvia majú. ,,Napríklad po-
kiaľ ide o poľnohospodárstvo, 
u nás nie sú dobre nastavené 
systémy a toto odvetvie je stá-
le v červených číslach. Len si 
zoberme, že roky 2013 a 2014, 
hoci boli z pohľadu produkcie 
za ostatných 10 - 15 rokov po-
važované za zasľúbené roky, 

Náš vidiek si zaslúži viac!
dokázali vyprodukovať stratu. 
V roku 2014 sa dokonca stra-
ta z  predchádzajúceho roku 
ešte zdvojnásobila,“ povedal 
Vladimír Chovan. Pritom 
podľa neho do celého objemu 
príjmov v poľnohospodárstve 
prúdi 31 percent financií vyp- 
lácaných zo spoločnej poľ-
nohospodárskej politiky EÚ. 
,,Ide o vážny problém, pretože 
tieto zdroje nie sú efektívne. 
Slovenské poľnohospodárstvo 
vychádzalo z  pomerne rov-
nakej základne ako v  Českej 
republike. Pritom my vykazu-
jeme straty, v Česku naopak,“ 
uviedol podpredseda SNS. 
Dodal, že u nás sa mnohé tzv. 
systémové kroky neurobili 
dobre a  bude trvať mnoho 
rokov, aj po inom nastavení 
v tomto odvetví, aby sa výs- 
ledky zlepšili. 

Ako dodal Vladimír Cho-
van, odborníci sa zaoberali aj 
smiešnou štátnou pomocou, 
ktorá do tejto oblasti od štátu 
ide. ,,Napriek programovému 
vyhláseniu tejto vlády bola po-
moc štátu až zdecimovaná. Ak 
sa napríklad v susedných štá-
toch ako Rakúsko, Maďarsko 
a Česko pohybuje táto pomoc 
radovo v stovkách na hektár, 
na Slovensku je to len šesť eur 
na hektár,“ dodal podpredse-
da SNS. 

Pri otázke potravinárstva 
z úst diskutujúcich vyšla pod-
ľa V. Chovana kritika, že kým 
vláda deklaruje cieľ 80-per-
centnú sebestačnosť Sloven-
ska na potravinách, naši pot- 

ravinári tu predávajú len 50 % 
slovenských výrobkov.

Z  pohľadu výživy sa ho-
vorilo o  tom, aké potraviny 
sa predávajú na Slovensku 
a aké napríklad u našich zá-
padných susedov. V  oblas-
ti lesného hospodárstva sa 
hovorilo napríklad aj o tom, 
prečo finančné zdroje, ktoré 
produkujú naše lesy, končia 
v  rukách tých, ktorí sa o ne 
nepričinili. Medzi diskutérmi 
a prednášajúcimi rezonovala 
aj otázka klimatických zmien 
či potreby umelého zavlažo-
vania, ktorá sa ukázala najmä 
v tomto roku ako opodstatne-
ná, a tiež sa hovorilo o využití 
geotermálnych zdrojov. Pod-
ľa SNS by práve tieto zdroje 
mohli priniesť rozvoj cestov-
ného ruchu na Slovensku. 

Na konferencii sa zúčast-
nili nielen zástupcovia sekcií 
odborného kabinetu SNS, ale 
i  predstavitelia odborných 
a profesijných združení, zvä-
zov a komôr poľnohospodá-
rov, potravinárov, pestovate-
ľov a chovateľov, ovocinárov, 
Slovenskej poľnohospodár-
skej a potravinárskej komory, 
Vidieckej platformy a Vidiec-
keho parlamentu, zástupcovia 
obchodných reťazcov, ako 
aj poľnohospodárski experti 
z iných politických strán. Ako 
uviedol podpredseda strany, 
polovica ľudí v sále bola z ra-
dov odborníkov.

Na tlačovej besede po 
skončení konferencie sa And- 
rej Danko vyjadril aj k prob-
lematike migrantov v Európe.  
 (pkr)

Ing. Vladimír Chovan, podpredseda SNS a Andrej Danko, 
predseda SNS počas tlačovej besedy

V Poprade v týchto dňoch vrcholí asanácia objektov azylo-
vého bývania a kotolne na Ul. Boženy Nemcovej. Starý azylový 
dom, ktorý bol skolaudovaný ešte v roku 1998, opustili nájom-
níci na jeseň 2014. Z priestorov, ktoré už nevyhovovali bezpeč-
nostným ani hygienickým normám, sa nájomníci presťahovali 
do novopostavených sociálnych bytov na Levočskej ulici. Ob-
jekty na Ul. Boženy Nemcovej odvtedy čakali na svoju asanáciu, 
ktorá začala na sklonku tohto leta. Asanačné práce v hodnote 
36 019 eur realizuje úspešný uchádzač z verejného obstarávania 
- spoločnosť Demonta z Košíc. Postupná demontáž objektov nie 
je vzhľadom na ich konštrukciu jednoduchá. „Je to dosť náročné 
z hľadiska rôznorodosti materiálov, ktoré je pri likvidácii odpa-

du potrebné všetky triediť a až následne je možné vyvážať ich na 
skládku,“ uviedol Richard Radek z odboru urbanizmu a priesto-
rového plánovania MsÚ v Poprade. Stavenisko bolo odovzdané 
firme 29. augusta a práce majú byť ukončené do 30 dní. Na tom-
to mieste má následne vzniknúť ďalšia tréningová plocha Ná-
rodného tréningového centra Slovenského futbalového zväzu. 

Podobný osud, ako objekty azylového bývania na Ul. Bože-
ny Nemcovej, čaká aj na staré sociálne byty na Levočskej ulici. 
V súčasnosti prebieha konanie vo veci vydania povolenia od-
stránenia stavby a príprava zadávacích podmienok pre verejné 
obstarávanie na výber zhotoviteľa asanácie objektu. Objekt na 
Levočskej ulici má byť asanovaný do konca roka.  (mga)

Asanácia azylového domu vrcholí

Mesto Poprad začalo v  septembri 
s pomocou sokoliarsky cvičených drav-
cov vytláčať mnohopočetnú havraniu 
populáciu mimo intravilánu mesta. Ide 
o opakovanú snahu samosprávy, ktorá 
sa snaží takýmto spôsobom regulovať 
výskyt havranov, ktorý v Poprade pred-
stavuje jednu z najväčších populácií na 
území Slovenska. Najmä v čase hniezde-
nia sú parkové plochy s vysokými stro-
mami a mobiliár neúnosne znečisťované 
havraním trusom, čo obmedzuje ich 
využitie na rekreačné účely. Z  toh-
to dôvodu sa samospráva rozhodla 
pristúpiť k biologickej ochrane územia, 
zameranej na lov havranov . Obdobie od 

augusta do 20. januára nasledujúceho 
roka je v súlade s platnou poľovníckou 
legislatívou obdobím lovu havranov 
čiernych. „V meste Poprad, územie 
ktorého je nepoľovnou plochou, sa táto 
aktivita realizuje na základe výnimky 
Okresného úradu Poprad, pozemkového 
a lesného odboru. V čase ochrany - háje-

nia - nie je možné havrany  loviť, avšak 
lietanie s dravcami v parkoch a podobné 
kroky sú preventívnym opatrením proti 
zahniezdeniu havranov, nakoľko cítia 
možné ohrozenie zo strany predátorov,“ 
uviedol Marek Bystrý z  MsÚ v  Po-
prade.  Samospráva v Poprade sa snaží 
vyriešiť problém s havranmi dlhé roky 
rôznymi spôsobmi, jedným z použitých 
riešení bolo aj prekrytie hlavných 
komunikačných línií v  Parku hrdinov 
pri železničnej stanici. K udomácneniu 
havranov v meste výrazným spôsobom 
pomohli aj otvorené kontajnery, ktoré 
im umožňujú bezproblémový zdroj 
obživy.  (mga)

Sokoliari pomáhajú dostať havrany z mesta

Združenie spoločenstiev 
vlastníkov bytov na Slo-
vensku, región Košice pod 
K ZSVB a Klub SVB pozývajú 
predsedov a členov rád SVB  
na odborný seminár,ktorý sa 
uskutočni 6. októbra o 16. h  
v salóniku Mestského úradu 
v Poprade.

Seminár bude venovaný 
Rádiovému systému odpoč-
tov dát v bytových domoch, 
Slnečné  lúče v službách SVB, 
v bloku Vy sa pýtate, my od-
povedáme sa dozviete všetko, 
čo vás zaujíma v súvislosti so 
zákonom o  vlastníctve by-
tov a nebytových priestorov. 
Zaregistrovať sa na seminár 
môžete do 5. 10. e-mailom na 
adresu otilia.leskovska@zsvb.
sk, alebo telefonicky na č. t.: 
0905 767 779.

Odborný seminár ZSVB
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Pozvánky
Musica Nobilis

V rámci XX. medzinárod-
ného hudobného festivalu 
Musica Nobilis vystúpi v Dre-
venom artikulárnom kostole 
v Kežmarku v utorok 13. ok-
tóbra 2015 o 19. h Slovenský 
komorný orchester Bohda-
na Warchala. Na koncerte 
v rámci 34. ročníka Kežmar-
skej hudobnej jesene zazne-
jú diela J. S. Kussera, J. S. 
Bacha, B. Marcella a J. Su- 
ka. Vstupné dobrovoľné.

Zvon z konopí
V Galérii UĽUVu je od 29. 

septembra inštalovaná výsta-
va liatych i kovaných zvoncov 
a zbierok prikrývok, tvorenej 
majstrami ľudovej umeleckej 
tvorby Zvon z konopí. Pozrieť 
si ju môžete v utorok až pia-
tok od 10. do 16. h a v sobotu 
od 11. do 15. h.

Levočské babie leto
8. ročník hudobného festi-

valu Levočské babie leto sa 
bude konať 9. – 12. októbra. 
V Mestskom divadle v Levo-
či vystúpi v piatok 9. októbra 
o 19. h České filharmonické 
kvarteto a v sobotu 10. ok-
tóbra o 19. h, kedy uvedie 
dielo Steva Elcocka Klietka 
hanby (svetová premiéra die-
la, inšpirovaného Levočou). 
V kaštieli Péchy v Herma-
novciach v rámci Levočského 
babieho leta v sobotu 10. ok- 
tóbra o 15. h bude koncert 
Lotz tria (SR). Sólové recitály 
sa budú konať v nedeľu 11. ok- 
tóbra v Galérii mesta Levo-
ča o 15. h – Ronald Šebesta 
(klavír, SR), o 19. h v kongre-
sovej sále – Jonathan Powell 
(klarinet, GB/PL) a v ponde-
lok 12. októbra o 15. h vystúpi 
v kongresovej sále Tomasz 
Kamieniak (klavír, PL) – vstup 
voľný. Na záver hudobného 
festivalu v mestskom divadle 
v programe CELLO + DAN-
CE vystúpia Jozef Lupták 
(violončelo, SR) a Krisztián 
Gergye (tanec, HU). Vstupné 
3 €, predpredaj MsKS Levo-
ča, t. č. 053/451 25 22 a 0911 
906 011. K dispozícií je aj 
čestná patrónska vstupenka 
za 12 € na všetky koncerty. 
Vstupenky je možné zakúpiť 
aj v pokladni pred koncertom.

Orbis pictus
Galéria umelcov Spiša 

v Sp. Novej Vsi organizuje 
dnes ďalšie stretnutie s ume-
ním v rámci projektu Orbis 
pictus/Rozhovory o umení 
na tému Jubilanti 2015/85. 
narodeniny Zdeňka Jeřábka. 
Moderovaná beseda o živo-
te, pedagogickej i výtvarnej 
činnosti s jubilujúcim akade-
mickým maliarom Zdeňkom 
Jeřábkom, dlhoročným pe-
dagógom SOŠ drevárskej 
a ZUŠ v Sp. Novej Vsi sa 
uskutoční od 17. do 18. h  
v koncertnej sále. Vstup 
voľný.

Živé remeslá
Nestville Park Hniezdne pri-

pravuje výchovno-vzdelávací 
program v duchu tradičných 
ľudových remesiel severné-
ho Spiša. Podujatie Živé re-
meslá severného Spiša sa 
uskutočnia 30. septembra 
– 1. októbra. Návštevníkov 
čaká interaktívna prehliadka 
remesiel so skutočnými re-
meselníkmi, uvidia prácu so 
zvieratkami, ochutnajú sed-
liacke produkty a i. Program 
je vhodný pre žiakov 1. - 9. 
ročníka.

V polovici septembra sa 
v  Tatranskej galérií konala 
vernisáž výstavy Prírodné 
inšpirácie Mikuláša Jacečka 
a Emílie Rudincovej. V Art-
clube galérie sú vystavené 
fotoobrazy Mikuláša Jacečka 
a  šperky Emílie Rudincovej, 
s ktorou autor dlhodobo spo-
lupracuje. Výsledkom spolu-
práce sú viaceré zrealizované 
projekty a  jedným z  nich je 
i výstava v Tatranskej galérii. 

Mikuláš Jacečko je rodá-
kom z Habury. Žije a tvorí vo 
Vinnom, v zemplínskej vino-
hradníckej oblasti a fotogra-
fuje už 60 rokov. Meditačnej 
dekoratívnej fotografii sa za-
čal venovať v seniorskom veku 
ako 50-ročný a v Poprade vys- 
tavuje prvýkrát. „Poprad po-
znám, chodím sa už 40 rokov 
liečiť do Tatier. Inšpirujem 
sa aj Zemplínom, ale aj Tat-
rami. Tatry mi zachránili ži-
vot, som s nimi spojený a  sú 
mojim druhým domovom. 
Pred 40 rokmi ma do Tatier 
iba doviezli, nedokázal som 
dôjsť. Mal som veľké zdravot-
né problémy a po niekoľkých 
mesiacoch pobytu v  Tatrách 
sa to začalo zlepšovať. Odvte-
dy som tu ako doma,“ hovorí 
Mikuláš Jacečko. Vystavuje 
od roku 1995, doposiaľ na 
viac ako šesťdesiatich samo-
statných výstavách na Slo-
vensku, v Poľsku, v Maďarsku 
a  v Taliansku. V  roku 1998 
vystavoval v  Kanade a  od 
roku 2000 sú jeho fotoobrazy 
kresťanských symbolov stálou 
výzdobou Pápežského ústa-
vu svätých Cyrila a  Metoda 
v Ríme. Jeho diela sú zastúpe-
né v zbierkach galérií a múzeí. 
„Nepovažujem sa za fotografa, 

Prírodné inšpirácie v galérii

považujem sa za maliara, kto-
rý nemá talent na maľovanie, 
tak fotografuje. Moje obrázky 
sú ako maľby. Fotím len príro-
du, krajinu, symboly. Ľudí sa 
bojím fotografovať. Fotografo-
vať ľudí, na to musíš byť maj-
ster a za majstra sa nepovažu-
jem,“ hovorí skromne umelec 
Mikuláš Jacečko. 

Fotoobrazy tvorí v tematic-
kých cykloch ako Zemplínske 
meditácie, Tatry môj druhý 
domov, Kresťanské symboly. 
Zrkadlenia a  iné. Jeho diela 
zachytávajú nevšedný pohľad 
na prírodu či krajinu. Ume-
lecký spracované fotografie 
lahodia oku i duši. Navodzujú 
sniví a vábivý pohľad na krásy 
prírody. I zdanlivo obyčajné 
kompozície jeho oko dokáže 
premeniť na umelecký, duši 
lahodiaci obraz. Vyštudoval 
v Prahe stavebné inžinierstvo 

a  špecializoval sa na mosty 
a  tunely. Neskôr pracoval 
v Žiline, kde sa zaoberal sta-
tikou a  únavou materiálov. 
„Žiaľ, nemohol som v  tejto 
strategickej oblasti pracovať. 
Môj brat bol politický väzeň 
a musel som presedlať do kul-
túry, do múzejníctva. Študoval 
som v Brne muzeológiu. Mal 
som dve profesie,“ prezrádza 
autor fotoobrazov.    V roku 
2000 mu Matica slovenská 
udelila zlatú Pamätnú me-
dailu sv. Cyrila a Metoda za 
ochranu slovenského ná-
rodného dedičstva. V  roku 
2005 mu občianske združe-
nie Zemplínska spoločnosť 
udelilo medailu Zemplínčan 
roka. Mesto Vysoké Tatry 
umiestnilo na svojom území 
stále výstavy diel z tatranskou 
tematikou. V obci Vinné, kde 
fotograf žije a tvorí, je spolu-

zakladateľom Vinianského 
obecného múzea a  galérie. 
„Nie som typ človeka, ktorý 
by bol učiteľom. Nikdy som sa 
žiadnej fotografickej súťaže ne-
zúčastnil. Myslím si, a tak to aj 
osobne cítim, že dôležité je mať 
myšlienku. Fotografia musí 
mať myšlienku a až potom je 
technická stránka veci. Niekto 
zdôrazňuje, že fotografia má 
byť ostrá, taká a  onaká. Pre 
mňa je dôležité zachytiť obraz 
mojimi očami, čo tam vidím 
– mať myšlienku,“ s úsmevom 
dodáva autor. 

Na výstave sú vystavené 
unikátne fotografie Tatier 
pred veternou kalamitou, 
ktorá navždy zmenila pohľad 
na Tatry. „V čase veternej ka-
tastrofy som tu nebol. Prišiel 
som a  viac som plakal ako 
fotil. V Tatrách som mal stro-
my, ktoré mali mená. Chodil 
som sa im vyžalovať. Mal som 
kamene, ktoré boli mojimi la-
vičkami a  zrazu nebolo nič. 
Teraz Tatry dostávajú novú 
tvár. Je to zaujímavé oblečenie, 
nevšedná krása. Nie sú to tie 
Tatry spred 11 rokov. Myslím 
si, že príroda má úžasnú silu 
a  Tatry budú ešte krajšie,“ 
s úsmevom dodáva Mikuláš 
Jacečko. 

Fotoobrazy vkusne dotvá-
ra výstava šperkov  Emílie 
Rudincovej z Michaloviec. „S 
pánom Jacečkom spolupracu-
jem od roku 2007. Minulého 
roka sme vydali kalendár, kde 
sú jeho fotografie dotvorené 
mojimi šperkami. A prečo on? 
Lebo ma inšpiruje, jeho obrazy 
ma inšpirujú,“ hovorí výtvar-
níčka, módna návrhárka, di-
zajnérka a grafička Emília Ru-
dincová. Jej nádherné dielka 
v podobe šperkov sú nápadné 
a pripomínajú niečo, čo vziš-

lo z  prírody. Sú prekvapivo 
jednoduché a  pri bližšom 
pohľade do detailu prepraco-
vané. Ich krása spočíva v línii 
tvarov prírodných materiálov. 
„Pracujem prevažne s prírod-
nými materiálmi. V  mojich 
šperkoch je zakomponovaná 
aj keramika, aj sklo, minerá-
ly, polodrahokamy, v podstate 
iba cín je iná surovina. Výroba 
šperku je individuálna a zále-
ží, ako som momentálne nala-
dená. Keď sa cítim výborne, je 
to rýchlejšie a aj v šperku sa to 
odráža. Nikdy nerobím šper-
ky, keď nemám na to náladu,“ 
hovorí dizajnérka Emília Ru-
dincová.  Vzťah k materiálom 
začala uplatňovať na hodváb, 
keramiku, ovčie rúno, sklo, 
minerály, cín a  striebro. Jej 
precíznosť a  kreativita pri 
majstrovskom zhotovovaní 
šatiek, šálov, šiat, úžitkové-
ho a bytového textilu, náhr-
delníkov, príveskov, brošní 
a ďalších módnych doplnkov 
je predmetom obdivu a záuj-
mu rôznych vekových skupín. 
Je  lektorkou tvorivých dielni 
a vedie kurzy tiffany techniky, 
keramiky a plstenia.  „Pri vý-
robe šperkov musí mať človek 
fantáziu. Som vyštudovaná 
výtvarníčka, čiže cit pre vy-
vážené línie som získala. Od 
jednoduchých šperkov sa dá 
prejsť k náročnejším a nároč-
nejším technikám,“ hovorí 
Emília. V rovnaký deň sa tiež 
konala tvorivá dielňa Tiffany 
alebo maľované cínom, ktorú 
zorganizovala pre Popradčan-
ky. Šperky Emílie Rudincovej 
možno nie sú vhodné pre kaž-
dú ženu, ale tie, ktoré sa cítia 
jedinečné, svojou originalitou 
určite upútajú. Výstava je pre-
dajná a potrvá do 20. októbra.
  (pks) 

Zľava Mikuláš Jacečka, Emília Rudincová a Anna Ondruše- 
ková, riaditeľka TG.

Dokončenie z 1. strany
V piatok sa otvorili brá-

ny areálu Astronomického 
ústavu Slovenskej akadémie 
vied ( AÚ SAV) na staroles-
nianskych lúkach pri Tatran-
skej Lomnici. Od 12. do 24. 
h  mali návštevníci možnosť 
bližšie spoznať prácu a  vý-
skum SAV  formou besied, 
prednášok a vedeckých stán-
kov, v ktorých sa prezentovali 
jednotlivé vedecké pokusy. 
Každá vedecká inštitúcia je 
zameraná na niečo iné a vedie 
samostatný výskum.   „Každú 
hodinu sa uskutočnili komen-
tované vstupy a  prehliadky 
priestorov astronomického 
ústavu  v pozorovacích pavi-
lónoch. Návštevníkom sme sa 
snažili ukázať, ako sa robí veda 
na Slovensku a hlavne, ako sa 
robí astronómia vo Vysokých 
Tatrách. Mali sme pripravené 
videoslučky v trvaní 12-25 mi-
nút, v ktorých sme sa snažili 
priblížiť kompletný proces od 
získavania dát, cez ich spraco-
vanie až po výstup,“ ozrejmil 
Dr. Martin Vaňko, vedecký ta-
jomník AÚ SAV. Od 18. h ve-
čer boli pripravené prednášky 
na témy, ktoré boli zamerané 
na otázky, ktoré ľudia dlho-
dobo dávali. „V predchádzajú-
cich rokoch sme zistili, čo ľudí 
najviac zaujíma a  tomu sme 
prispôsobili témy prednášok. 
Napríklad kozmológia, vznik 
a  vývoj vesmíru, či existuje 
život na iných planétach, či je 
vesmír konečný – nekonečný, 

priestor a čas, ale pýtajú sa sa-
mozrejme aj prečo je na Venuši 
atmosféra a  nie je tam život? 
V prípade priaznivého počasia 
sme mali pripravené prístroje 
na pozorovanie nočnej oblohy,“ 
uviedol Dr. Vaňko. 

Vedci zo SAV sa snažili svo-
ju vedeckú činnosť a  prácu 
preložiť do hovorovej reči, aby 
ľudia pochopili, v čom spočí-
va gro ich bádania. „Každo-
ročne máme v  priemere 300 
– 380 ľudí. Prišli k nám žiaci 
z piatich škôl, nielen z našich 
okresov Poprad a Kežmarok, 
ale i z Liptovského Mikuláša. 
Večer prichádzajú celé rodiny 
s deťmi a partie mladých ľudí, 
ktorým sa téma, o ktorú majú 
záujem, podrobne vysvetlí. 
V našom regióne máme zopár 
mladých ľudí, ktorí už študujú 
astronómiu alebo majú záu-
jem o štúdium. Jediný prístav, 
kde sa môžu poradiť, je u nás 
v astronomickom ústave. Keď 
majú záujem o štúdium, vie-
me ich zorientovať a nasmero-
vať,“ konštatuje Martin Vaň-
ko. Základom pre štúdium 
astronómie je vynikajúce 
zvládnutie matematiky, fyziky 
a  programovanie. V  nepo-
slednom rade je to aj cudzí 
jazyk, najlepšie angličtina, 
pretože je to jazyk astronó-
mie alebo vedy celkovo. Ak 
to záujemca zvládne, dostane 
sa na vysokú školu, kde na 
neho čakajú špecializované 
predmety. Čerešničkou na 
torte je samozrejme objav 

Európska noc výskumníkov
novej planéty alebo niečoho, 
čo ľudstvo ešte nepozná, ale 
tomu predchádza dlhodobé 
štúdium a vzdelávanie. Nie-
komu sa to podarí, inému to 
nie je dopriate za celý život. 
Najčastejšou dlhodobo kla-
denou otázkou astronómom 
je, či existujú mimozemšťa-
nia. „Existujú, neviem v akej 
inteligenčnej forme, ale urči-
te sú. Život určite niekde je,“ 
s úsmevom hovorí Dr. Vaňko. 

Pod Astronomiský ústav 
SAV v  Tatranskej Lomnici 
spadajú observatória na Skal-
natom plese a  Lomnickom 
štíte. V  ústave sa nachádza 
oddelenie fyziky Slnka, me-
dziplanetárnej hmoty a  ste-
lárne oddelenie. Jednotlivé 
oddelenia sa venujú iným 
výskumom s patričným prí-
strojovým vybavením. Na-
chádza sa tu hneď niekoľko 
prístrojov, napr. horizontálny 
slnečný teleskop so spektro-
grafom, ktorý je umiestnený 
na Lomnickom štíte. Na Skal-
natom  plese je umiestnený 61 
cm astrometrický a fotomet-
rický-ový reflektor vybavený 
CCD kamerou, celooblohová 
komora európskej bolidovej 
siete  a 60 cm-ový photomet-
rický reflektor. 

V piatok sa Noc výskumní-
kov konala aj v jednom z Po-
pradských nákupných centier, 
kde mohla široká verejnosť 
spoznať prácu vedcov. Okrem 
prednášok tu bola pripravená 
aj výstava obrazov pod ná-

zvom Farebný vesmír hlav-
ného organizátora Dr. Voj-
techa Rušína. Na záujemcov 
čakalo niekoľko prednášok 
z rôznych oblastí vedy a vý-
skumu v podaní pracovníkov 
zo SAV v Tatranskej Lomnici, 
Slovenského hydrometeoro-
logického ústavu (SHMÚ) 
v Gánovciach a Výskumného 
ústavu chemických vlákien 
(VÚCHV) vo Svite. „Boli sme 
k tejto akcii prizvaní zo stra-
ny SAV. Zapojili sme sa veľmi 
radi. Sme presvedčení, že vedu 
treba popularizovať medzi la-
ickou verejnosťou a každý by 
mal vidieť, čo sa za peniaze 
daňových poplatníkov v kraji-
ne robí, čo sa skúma. Ľudí to 
zaujíma a mali by si rozširovať 
obzory aj prostredníctvom ta-
kýchto podujatí a  odborných 
prednášok. Naše priority sú 
hlavne v aplikovanom výsku-

me. Teda je to oblasť, ktorej sa 
venujeme my. Spolupracujeme 
so SAV a vysokými školami na 
Slovensku a v zahraničí. Sna-
žíme sa prinášať našim part-
nerom, to znamená výrobným 
podnikom, inovatívne myš-
lienky a pretaviť ich do praxe. 
To je to, čo sa od aplikovaného 
výskumu očakáva,“ povedal 
Martin Budzák, generálny 
riaditeľ VÚCHV vo Svite.  
A či existujú mimozemšťania? 
Riaditeľ VÚCHV odpovedal: 
„Ja by som bol osobne rád, 
keby existovali a neboli by sme 
tu sami. Bohužiaľ, nikto ešte 
žiadneho nestretol, ale ja by 
som si to prial.“ Hlavným or-
ganizátorom Noci výskumní-
kov na celom Slovensku boli 
Slovenská organizácia pre 
výskumné a vývojové aktivi-
ty v spolupráci so Slovenskou 
akadémiou vied.  (pks)

Ing. Vojtech Rušin a Ing.Martin Budzák
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Začneme základnými in-
formáciami,  kedy a kde sa 
uskutoční popradský HAR-
MÓNIA Festival?

-Podujatie sa bude konať 
v sobotu 24. októbra a aj ten-
to rok nás nájdete v priesto-
roch Hotela Satel***. 

Čo je pre návštevníkov 
HARMÓNIA Festivalu ten-
to rok pripravené?

- Pripravený je doteraz 
najbohatší a najpestrejší 
program, v  rámci ktorého 
vystúpi osem zaujímavých 
lektorov, známych osobností 
a odborníkov, tri tematické 
výstavy - Zdravie a preven-
cia, Krása a relax, Ezoterika 
a osobnostný rozvoj, na kto-
rých si budú môcť návštev-
níci zakúpiť rôzne tovary 
a služby súvisiace so zdravým 
životným štýlom za zvýhod-
nené ceny.  

Harmónia tela, duše a mysle prichádza už po piatykrát do Popradu
HARMÓNIA Festival zdravia a krásy je veľkým podu- 
jatím zdravého životného štýlu, prepojenie zdravia 
a krásy, krásy tela i duše, osobnostného i duchovného 
rozvoja. Táto širokou verejnosťou obľúbená víkendová, 
inšpiratívno-zábavná akcia pre človeka v každom veku 
prichádza pod Tatry aj túto jeseň. Podujatie sa koná 
pod záštitou primátora mesta Poprad Jozefa Švager-
ka. Na čo sa môžu návštevníci HARMÓNIA Festivalu 
tešiť nám prezradila koordinátorka podujatia Alena 
Kubicová.

Aké známe osobnosti za-
vítajú do Popradu?

- Do Popradu tento rok za-
víta MUDr. Igor Bukovský, 
uznávaný odborník na zdra-
vú stravu a  zdravý životný 
štýl. Pozvanie prijali aj Ľuba 
Lapšanská, spoluzakladateľ-
ka a riaditeľka OZ Slovenské 
duly a Zuzana Hozhoni, au-
torka a lektorka transforma-
tívnych seminárov. Lektorskú 
prednášku bude mať taktiež 
Ján Hubinský, medzinárodný 
fitness profesionál a uznáva-
ný kouč zdravia. Predstaví-
me vám inšpiratívnu osob-
nosť Martina Bruncka, ktorý 
po úplnej zmene životného 
štýlu podáva náročné špor-
tové výkony pri minimálnom 
príjme potravy a  dosahuje 
s ľahkosťou a radosťou úspech 
vo všetkých oblastiach svojho 
života. Novinkou je muzi-

kohranie s  Rasťom Hriňá-
kom a numerologický exkurz 
s  Dankou Babkovou z  mar-
tinského Slnka v srdci.  

Aké témy prináša tohto-
ročná HARMÓNIA v rámci 
prednáškového programu?

Témy sú veľmi pestro a pú-
tavo vyskladané – zdravý 
životný štýl zdravá strava, 
zachovanie vitality do vyso-
kého veku, srdcové záležitosti 
a cholesterol a ako sa mu vy-
hnúť,  limbický otlačok a jeho 
dopad na každodenný život, 
vedomá príprava na teho-
tenstvo a materstvo, telo ako 
hudobný nástroj, ktorý má 
svoje vlastné zvuky, vibrácie a 
frekvencie, dátum nášho na-
rodenia ako kód nášho živo-
ta či oslobodenie tela, ducha 
a mysle k celkovému úspechu 
človeka. 

Spomínali ste bohatý  
a pestrý program, na čo sa 
môžu návštevníci HARMÓ-
NIA Festivalu ešte tešiť?

Novinkou tohtoročné-
ho HARMÓNIA Festivalu 
v  Poprade sú interaktívne 
pohybové workshopy s  Fit 
Dance Studiom, na ktorých 
si budete môcť vyskúšať ako 
sa tancuje, cíti a  zabáva na 
ďalekej Kube s  kubánskou 

inštruktorkou Niurka Pita. 
Lucia Mensák Ďuráková vám 
predstaví Burlesque Fitness 
– najnovší trend pre moder-
né ženy, ako aj nový druh 
harmonického cvičenia pre 
mamičky s  detičkami. Na 
workshope s Dúškom zdravia 
sa dozviete nielen to, ako si 
rýchlo a lacno vyčaríte chut-
né a zdravé jedlo, ale aj ako 
si pomocou stravy na jeseň 
očistíte organizmus a pripra-
víte ho na zimu. Pripravené 
sú aj ochutnávky zdravej stra-
vy a zdravých superpotravín 

a  nápojov. A ani tento rok 
nebudú chýbať obľúbené me-
rania a diagnostiky zdravia, 
výživové poradenstvo, medi-
tácie a ukážky líčenia.

Kde si môžu návštevní-
ci zakúpiť vstupenky na 
podujatie?

Vstupenky si môžu náv-
števníci zakúpiť buď pria-
mo na mieste v deň konania 
akcie, alebo za zvýhodnené 
ceny v predpredaji cez www.
ticketportal.sk. Základné 
vstupné na výstavu je 1 euro.

Poznáš svoj biologický vek?

Viac informácií a časový harmonogram prednášok 
nájdete na www.HarmoniaFest.sk

Rozmnožené čajky a  kor-
morány, ktoré sa na Slovensku 
udomácnili, dokážu vyloviť 
celé násady rýb. Rieka Pop- 
rad je na tom podobne ako 
väčšina tokov na Slovensku. 
Okrem čajok rybám škodili 
vysoké teploty, ktoré trápi-
li toto leto aj podtatranskú 
oblasť. 

Čajka je invázny predátor, 
ktorý na Slovensku nikdy ne-
bol a objavil sa zhruba pred 10 
rokmi. „Vtedy sme ešte netuši-
li, že tu máme zmenu klímy, 
globálne otepľovanie a prílev 
nových živočíšnych a rastlin-
ných druhov. Všetko to začalo 
tým, že sa na Slovensku začali 
bezhlavo vyhlasovať chráne-
né vtáčie územia,“ povedal 
vedúci výrobného strediska 
Svit Pavol Hurčala, zo Sloven-
ského rybárskeho zväzu, rada 
Žilina. Okrem toho, že čajky 
roznášajú choroby, dokážu 
vyloviť celý poter a  nemajú 
problém zožrať svoje mladé. 

Všetko to začalo na Orav-
skej priehrade, ktorá utrpela 
v  roku 2010 ekologickú ka-
tastrofu a  ujmu na stratách 
rýb vplyvom črevných pa-
razitov, ktorých prenášačmi 
sú práve tieto vodné vtáky. 
Rybožravým vtákom prejde 
potrava tráviacim traktom, 
vajíčka sa dostanú späť cez 
planktón do vody a  do rýb. 
Práve takto bolo zasiahnuté 
veľké množstvo rýb. „Bola to 
naozaj ekologická katastrofa. 
20 cm pleskáč mal v sebe 1,8 
až 2,3 m pásomnicu. Hynuli 

na to, že im praskali brušné 
dutiny. Paradox je, že dve tre-
tiny Oravskej priehrady spadá 
pod chránené vtáčie územie,“ 
poznamenal Pavol Hurčala. 

Čajka je prenášač chorôb 
a  o  tejto téme sa napísalo 
množstvo odborných člán-
kov, vypracovali sa štúdie. 
„Pokiaľ by členovia zväzov 
ochrany prírody zobrali práv-
nu zodpovednosť za svoje 
rozhodnutia, to znamená za 
chránenú vtáčiu oblasť, mali 
by znášať aj škody, ktoré to 
spôsobí a  v  konečnom dô-
sledku by ich mali aj zaplatiť. 
Potom by to nemuselo do-
padnúť tak, ako to dopadlo. 
Či už chránime kormorána, 
volavku alebo vytvárame vtá-
čie chránené územia, vždy by 
sme mali zvážiť, či pritom ne-
dochádza k  devastácií iných 
živočíchov. Keby niesli zodpo-
vednosť za svoje rozhodnutia, 
určite by to v takom rozsahu 
nerobili,“ vyjadril rozhorčene 
Ján Polák, predseda MO SRZ 
v Kežmarku. Kežmarskí rybá-
ri spravujú a zarybňujú ryb-
níky a toky v okolí Kežmar-
ku. „Gro tokov na Slovensku 
má v užívaní rybársky zväz. 
Zo zákona máme minimálnu 
zarybňovaciu povinnosť, kto-
rú musí každá organizácia 
dodržať. Máme predpísané 
množstvo násad, ktoré musí-
me do vôd dávať. Pre niektoré 
organizácie je to likvidačné. 
Zákon hovorí v  prvom rade 
chrániť, rozmnožovať a až po-
tom loviť. Toky máme v takom 

Domáce živočíchy hynú, privandrovalci profitujú
Novodobý fenomén, ktorý robí vrásky na čele rybárom a vodohospodárom 

stave, že prirodzená reproduk-
cia je skôr rarita. Je však tisíc 
nežiaducich vplyvov, čo má 
za následok, že rybári ťahajú 
za kratší koniec. Nebyť pritom 
rybárov, tak tu nemáme napr. 
vydru a kormorány by zdochli 
od hladu. Toky by boli prázd-
ne, bez života,“ konštatoval 
Ján Polák. „Zažili sme to na 
vlastné oči. Vysadzovali sme 
ryby na Váhu a  videli sme, 
ako sa kačka zachytila o elekt- 
rické káble a v sekunde ju asi 
10 čajok zožralo. Vyžierajú 
vajcia iných vtákov, ulovia aj 
malého zajaca. Kedysi bolo 
normálne vidieť vtáka rybári-
ka, krásneho, farebného, dnes 
je to už rarita, pretože oni 
pôvodné druhy vytláčajú. Pri 
vysadzovaní rýb začíname od 
Svitu smerom na východ a keď 
končíme pri Tescu v Poprade, 
sprevádza nás aj 50 čajok,“ 
uviedol správca Hurčala. Naj-
horšie je, že čajka sa aklima-
tizovala na naše podmienky 
a  je u  nás celoročne už ako 
doma. Spevavcom vyžierajú 
hniezda, vajcia, mladé vtá-
čatá, lovia na poliach. Od-
bor životného prostredia by 
mal mať za úlohu uchovať čo 
najviac z toho pôvodného na 
Slovensku. „Na moju otázku, 
že prečo chránime cudzokraj-
né druhy, čajky a kormorány, 
ktoré nie sú u  nás pôvodné, 
som dostal odpoveď, že sú 
chránené v  Európskej únii. 
EÚ považujem za likvidátora 
životného prostredia a so svo-
jimi nariadeniami narobí viac 
škody ako osohu. Kedysi bolo 
bežné, že som v  Poprade na 
rybách počul štebotať rybári-
ka, dnes je to rarita. A prečo? 
Lebo tieto vtáky ho vytlačili 
z pôvodného územia,“ ozrej-
mil Pavol Hurčala. 

Rybári sa preto pýtajú, čo 
chceme chrániť? Chránime 
prírodu ako celok, alebo iba 
niektoré druhy a  zhodli sa 
na tom, že rybu nevidno, tak 

ju netreba pred predátormi 
chrániť?! Každodenné para-
doxy zákonov rybárom robia 
vrásky na čelách. Je asi päťsto 
druhov živočíchov, okrem rýb 
v  rybárskom zákone, ktoré 
musia chrániť. Komáre, ktoré 
sa liahnu vo vode, sú chrá-
nené a  rybár nesmie vybrať 
larvu komára napriek tomu, 
že je mikroskopická, ale je 
chránená. Zákony nie sú dob-
ré a vedia o tom všetci zainte-
resovaní. Rybári dnes v pods- 
tate ani nemajú východisko 
a nič nenasvedčuje tomu, že 
sa riešenie nájde, pretože zá-
kon je jednoznačný – chráne-
né sú čajky a kormorány.

„Niektoré situácie považuje-
me my, rybári, za katastrofu, 
na rozdiel od správcov tokov. 
Ryby majú najväčšiu smo-
lu, že sú nemé. Nie je možné, 
aby sme vody uchránili pred 
predátormi, pretože by sme 
ich museli chrániť sieťami a to 
nie je možné,“ konštatoval Ján 
Polák. 

Na Slovensku je uplatnenie 
spôsobenej škody finančným 
odškodnením beh na dlhé 
trate. Jednoducho sa robí 
všetko preto, aby to nešlo 
a nedalo sa. Absurdita záko-
nov je žalostná. Stretli sme sa 
s tým, že pri prvých ochore-
niach na vtáčiu chrípku bolo 
družstevníkom doporučené 
dať siete na okná maštalí, 
aby potrava neprišla do sty-
ku s vtákmi, ktoré prenášajú 
túto chorobu. Úradníci už 
nedomysleli čo v  prípade, 

keď sa kravy pásli na lúke. 
Ako zabrániť, aby krava ne-
skonzumovala trávu alebo 
ďatelinu, ktorú vták pošpinil 
exkrementom? Je veľmi veľa 
odvetví, pri ktorých absen-
tuje zdravý rozum. Každo-
denná realita privádza rybá-
rov do zúfalstva. S pytliakmi 
si už ako tak poradili, sú 
trestnoprávne zodpovední 
a hrozí im väzenie. S opere-
nými pytliakmi si rady dať 
nevieme. S ekologickými ha- 
váriami sa tak rybári stretá-
vajú takmer každý mesiac. 
Nielen na našom území, ale 
i inde vo svete, sa denne stá-
vajú ekologické katastrofy, za 
ktorými stojí človek. Človek 
je na vrchole potravinového 
reťazca a uvádza sa, že je to 
tvor mysliaci. Skutočnosť je 
ale iná. Dokazuje to aj pos- 
ledná ekologická katastrofa 
z januára 2014, kedy bol tok 
rieky Poprad otrávený kya-
nidom. Dodnes život v rieke 
nie je obnovený a páchateľ je 
doposiaľ neznámy aj napriek 
tomu, že táto látka podlieha 
presnej evidencii a  prísnej 
kontrole. So slzami v očiach 
a  smútkom sa môžeme pri-
zerať, ako ničíme Zem, ktorú 
paradoxne chránime a ako sa 
zdá, neuchránime ju ani zá-
konmi. Keď sa nám stane ešte 
zopár nehôd s kyanidom, po-
tom už nebude čo chrániť, 
pretože vtáky žerú ryby, my 
jeme aj vtáky aj ryby a nako-
niec sa tak vyhubí aj vrchol 
potravinového reťazca.  (pks)

V  Levoč i   dnes   po 
rekonštrukcii slávnostne 
otvoria zimný štadión. Od 
októbra  tak  bude  ľadová 
plocha prístupná verejnosti 
a  po  rokoch  sa  opäť  budú 
môcť  korčuľovať  či  hrať 
hokej. Hala má rozmery 32 
x 72 m a ľadová plocha 28 
x 58 m. Z  levočského zim-
ného štadióna, podobne ako 
v Kežmarku, sa po skracho-
vanej deaflympiáde stala iba 
ruina.  Oba  štadióny  začali 
rekonštruovať  v  súvislosti 
s konaním 17. zimných 
deaflympijských hier 2009, 
ale napokon z nich zostali 
iba  staveniská. Za obzvlášť 
závažný  zločin  podvodu 
a spôsobenú, vyše 12 mil. €, 
škodu bol odsúdený bývalý 
prezident slovenských deaf-
lympionikovJaromír  Ruda 
na 14,5 roka. Na obnovu 
štadióna  v  Levoči  dostalo 
mesto  miliónovú  dotáciu 
z Úradu vlády SR, avšak 
na  celkovú  rekonštrukciu 
použila samospráva  i finan-
cie z úveru.
Otvorenie haly v Levoči je 

spojené s Dňom otvorených 
dverí od 10. h, počas ktorého 
si  občania  i  návštevníci 
mesta  budú  môcť  štadión 
prezrieť. Slávnostné prestri-
hnutie pásky je plánované na 
15. h.  (pkš)

Zimný štadión
v Levoči

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

ZAMESTNANIE

SLUŽBY
 ◉ Doučujem opatrovateľky 

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

 ◉ NAVRHUJEM, RENOVU-
JEM,  STAVIAM KRBY, 
K A C H Ľ O V É  P E C E , 
ZÁHRADNÉ KRBY, MI-
CHAL, 0915 826 525. 

 ◉ Stolárstvo KLIN prijme 
do zamestnania šikovných 
stolárov – nábytkárov 
na prevádzku do Spišskej 
Teplice. Nástup ihneď. 
Inf.: č. t. 0905 904 646.

 ◉ 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.

 ◉ Spoločnosť C.I.M.A. Slo-
vakia s. r. o. hľadá údržbá-
ra - opravára strojov. Tel.: 
052/4511 11 60. 

ZOZNÁMENIE
 ◉ 45-ročný muž hľadá ženu 

od 30 - 40 rokov na občas- 
né stretnutie. T. č. 0940 
314 935. 
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02:20  Odložený prípad
03:05  Šiesty zmysel
03:50  Komisár Rex

04:15  Farmár hľadá ženu
04:40  Krimi
05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Farmár hľadá ženu
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Oceľová päsť
23:30  Kráľ Škorpión 4: 
 Cesta za mocou
01:35  Vec
03:50  Ochrancovia

04:00  Dámsky klub
05:30  Správy RTVS
06:20  Góly - body - sekundy
06:35  Počasie
06:40  Škriatkove 
 dobrodružstvá
06:45  Ebb a Flo
06:50  Zabudnuté hračky
07:05  Požiarnik Sam III. a IV.
07:25  Červíčkovia
07:35  Požiarnik Sam IX.
07:45  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
08:00  Veselá farma II.
08:15  Lilly, malá čarodejnica
08:40  Fidlibumove rozprávky
09:10  Trpaslíci
09:40  Daj si čas
10:10  Lekári z ostrovov
10:55  Hudba - Made 
 in Slovakia
11:30  On air
12:00  Toskánska vášeň
13:40  Náhradník
15:25  Milujem Slovensko
16:50  Víkend
17:20  Cestou necestou
17:55  Postav dom, 
 zasaď strom
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nečakané stretnutia
21:10  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:40  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:30  Hudba - Made 
 in Slovakia
23:00  Náhradník
00:35  Elisa z Rivombrosy
02:15  Toskánska vášeň
03:50  Elisa z Rivombrosy

06:25  Národnostné správy
06:35  Správy - Hírek
06:45  Správy RTVS z regiónov
07:00  Autosalón
07:25  Profesionál
07:40  Lesy Slovenska - Lesníc-
 ke náučné chodníky
08:00  Živá panoráma

22:25  BHS
22:30  GBS+
22:45  Polícia
23:00  Profesionál
23:15  Pred rokmi...
23:45  Československý 
 filmový týždenník
00:05  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:40  Búrlivé víno
10:00  Kukučka
11:00  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa X
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Horná Dolná
21:40  Farma
23:00  Superstar
01:20  Sherlock a Watsonová
02:20  Hrozba z temnoty
03:05  Upírske denníky
03:50  Komisár Rex

04:10  Farmár hľadá ženu
04:35  Krimi
05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Farmár hľadá ženu
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Česko Slovensko 
 má talent
22:00  Farmár hľadá ženu
23:00  Motív
00:05  Hawaii 5.0
01:05  Modrí templári
02:05  Motív
02:55  Farmár hľadá ženu
03:45  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

04:35  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
osudy

04:10  Slovensko v obrazoch
04:35  Správy RTVS
05:20  Góly - body - sekundy
05:35  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:30  Postav dom , zasaď 
strom
15:00  Hurá do záhrady
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Liga majstrov
22:50  Zostrihy Ligy majstrov
00:10  Nash Bridges
00:55  Autosalón
01:20  Jazdi Hlavou
01:30  Komisár Montalbano
03:10  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus zdravie
07:00  Dobrodružstvá myšiek
07:20  Ceruzkine príhody
07:30  Čím cestovať
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Žriedla národnej kultúry
09:05  Nočný spev
10:00  Osudy umeleckých diel
10:30  Rusínsky magazín
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:25  Senior klub
12:00  Živá panoráma
12:30  Tlmočník
13:25  Nacistickí exulanti
14:30  Pred rokmi...
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:20  ArtSpektrum
15:30  Maďarský magazín
16:00  Osudy umeleckých diel
16:25  GBS+
16:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  History
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus spotrebiteľ
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Lisa a Paul
19:05  Požiarnik Sam III. a IV.
19:25  Zázračný miniateliér
19:45  Týždeň súčasnej 
 slovenskej architektúry
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Universum: Svet vážok
21:00  Hollywood vo vojne
22:00  Správy a komentáre
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09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Slovensko chutí
15:05  Taxík
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Domov, sladký domov
21:10  Pes pre dvoch
22:45  Reportéri
23:15  Murdochove záhady
00:00  Nash Bridges
00:45  Reportéri
01:10  Murdochove záhady
02:00  Pes pre dvoch
03:30  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus spotrebiteľ
07:00  Požiarnik Sam III. a IV.
07:20  Škriatkove dobrodružstvá
07:25  Čím cestovať
07:40  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Keď ťa budú čepčiť
08:45  Mozoľovci
10:05  Osudy umeleckých diel
10:30  Maďarský magazín
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:25  Cesta
12:00  Živá panoráma
12:35  Universum: Svet vážok
13:25  Hollywood vo vojne
14:30  Ambulancia
14:55  ArtSpektrum
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:30  Rómsky magazín
16:00  Osudy umeleckých diel
16:25  GBS+
16:40  Tempo
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  Národnostné správy
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus právo
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Požiarnik Sam III. a IV.
19:30  Zázračný miniateliér
19:40  Čím cestovať
19:45  Týždeň súčasnej 
 slovenskej architektúry
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Tradičná medicína 
 vo svete I.
20:45  Futbal - Európska liga
23:00  Vat
23:30  Nebeské geto
00:25  Správy RTVS
01:15  Test magazín
01:25  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:50  Kukučka
11:00  Rodinné prípady

11:55  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa X.
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
01:05  Sherlock a Watsonová
02:05  Hrozba z temnoty
02:50  Upírske denníky
03:30  Odložený prípad

04:35  Krimi
05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Farmár hľadá ženu
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Divoké kone
22:45  Farmár hľadá ženu
23:50  Motív
00:50  Hawaii 5.0
01:50  Modrí templári
02:40  Motív
03:35  Noviny TV JOJ

05:00  Správy RTVS
05:50  Asijina voľba
06:35  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy
 s Katkou Brychtovou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Nečakané stretnutia
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Milujem Slovensko
21:40  Cestou necestou

Piatok
2. 10. 2015

22:15  Večerné správy RTVS
22:25  88 minút
00:15  Nikto nie je dokonalý
01:25  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
02:10  88 minút

05:35  Polícia
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus právo
07:00  Požiarnik Sam III. a IV.
07:20  Zabudnuté hračky
07:30  Čím cestovať
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Sviatok na Detve
09:00  Náušnice
10:05  Osudy umeleckých diel
10:30  Rómsky magazín
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:25  Orientácie
12:00  Živá panoráma
12:25  Huby
12:35  Tradičná medicína 
 vo svete I.
13:00  Keď srdce stráca rytmus
13:40  Zabi svojho mamuta
13:55  Mestá a tváre
14:35  Vat
15:00  Štúrovské časy
15:30  Tvárou v tvár
16:00  Televíkend
16:25  Encyklopédia 
 slovenských obcí
16:40  Profesionál
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Márius Kopcsay
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus rodina
18:45  Večerníček
18:50  Ebb a Flo
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Požiarnik Sam III. a IV.
19:30  Zázračný miniateliér
19:40  Týždeň súčasnej 
 slovenskej architektúry
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Štúrovci
21:20  Família
21:50  Epizóda zo života 
 zberača železa
23:05  Mŕtvola musí zomrieť
00:45  Správy RTVS
01:30  ArtSpektrum

04:15  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:55  Rodinné prípady
11:55  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa X.
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma - duel
23:45  Šiesty zmysel
00:40  Bostonské vraždy
01:35  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad

Sobota
3. 10. 2015
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08:30  Televíkend
08:55  History
09:00  Noc v archíve
10:00  GENERÁCIA - zlaté 
 roky života
10:30  Televízny klub 
 nepočujúcich
10:55  Ambulancia
11:25  Vat
11:50  5 minút po dvanástej
12:50  Jahňa chudobného
14:15  Európska liga - zostrihy
14:45  Magazín Ligy majstrov
15:15  Folkl.fest.- Východná 
 zostrihy
16:00  Farmárska revue
16:20  Ryby, rybky, rybičky
16:45  Test magazín
17:00  Herecké legendy
17:15  Parazit
18:30  Gen.sk
18:45  Večerníček
18:55  Ebb a Flo
19:00  Trpaslíci
19:05  Zabudnuté hračky
19:15  Požiarnik Sam III. a IV.
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Čím cestovať
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Tri sezóny v pekle
22:00  Bhs
22:05  Neznáme dejiny 
 Spojených štátov
23:05  Svoj medzi cudzími
00:40  Správy RTVS
01:30  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Mentalista
06:45  Zajac Bugs a priatelia
06:55  Scooby-Doo
08:05  Nové dobrodružstvá 
 Toma a Jerryho
08:25  Chlpatí kamoši
10:00  2 baby na mizine
11:00  Superstar
13:35  Spider-Man
16:10  Čo to dievča chce?
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Pomstiteľ
22:35  Špecialista
01:00  Pomstiteľ
02:40  Kriminál

04:45  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
05:35  Noviny TV JOJ
06:25  Krimi
06:55  Noviny TV JOJ
07:50  No, počkaj!
08:15  Rozprávková jazda
09:05  Zvláštne puto
11:15  Inkognito
12:45  Chlapi z kalendára
14:45  Povedz, že to tak nie je
16:45  Česko Slovensko 
 má talent
18:10  Dvojičky
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Dvojičky
21:20  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
23:00  Hystéria
01:05  Vlkolak
03:00  Hitchcock

05:35  Správy RTVS
06:20  Zabudnuté hračky

06:30  Požiarnik Sam III. a IV.
06:55  Červíčkovia
07:00  Požiarnik Sam IX
07:15  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:25  Veselá farma II.
07:45  Lilly, malá čarodejnica
08:10  Zázračný ateliér
08:45  Medzinárodný maratón 
 mieru Košice 2015
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:30  Agatha Christie : Poirot
15:05  Oslobodenie
16:30  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Doktor martin
21:15  Ako delfín
23:20  Agatha Christie: Poirot
00:55  O 5 minút 12
02:00  Ako delfín

06:25  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
06:35  Geo report
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:25  Kapura
09:05  Farmárska revue
09:30  Ryby, rybky, rybičky
09:55  Test magazín
10:05  On air
10:30  Bohoslužba
12:35  Infantkine narodeniny
13:10  Orientácie
13:50  Futbal - Slovenská liga
16:20  Hokej - extraliga
18:55  Večerníček
19:05  Ebb a Flo
19:10  Trpaslíci
19:15  Zabudnuté hračky
19:25  Požiarnik Sam III. a IV.
19:45  Zázračný miniateliér
19:55  Slovo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dielo z depozitára 2015
20:15  Pán Selfridge
21:45  Kinorama
22:10  BHS
22:25  Všetko, čo ste kedy 
 chceli vedieť o sexe, 
 ale báli ste sa opýtať
23:50  Správy RTVS
00:40  Slovo
00:45  Svoj medzi cudzími

04:20  Odložený prípad
05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:50  Scooby-Doo
07:25  Nové dobrodružstvá 
 Toma a Jerryho
07:45  Spider-Man
10:15  Beethoven 2
12:05  Čo to dievča chce?
14:15  Policajná akadémia 4
16:00  Križovatka smrti 3
17:45  Horná Dolná
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Superstar
23:00  Gotham
00:55  Špecialista
02:55  Policajná akadémia 4

05:20  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:30  No, počkaj!
08:05  Rozprávková jazda
08:55  Moja mama varí lepšie 
 ako tvoja -špeciál
10:20  Nová záhrada

11:05  Nezvestní
13:00  Dvanásť do tucta
15:05  Oceľová päsť
17:55  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  V Siedmom nebi
22:50  Bod zlomu
01:30  Smrtonosná pasca

04:05  Nash Bridges
04:40  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:50  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Doktor Martin
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Posledné preteky
22:10  Kolonáda
23:05  Nash Bridges
23:50  Posledné preteky
01:40  Kolonáda
02:35  Občan za dverami
03:00  Dámsky klub

06:15  Fokus rodina
07:00  Požiarnik Sam III.
07:20  Zabudnuté hračky
07:30  Ebb a Flo
07:35  Škriatkove dobrodružstvá
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pán Selfridge
10:05  Tvárou v tvár
10:35  Vínne cesty Slovenska
11:00  Ráčte vstúpiť
11:35  Kinorama
12:05  Živá panoráma
12:50  Spomíname 
 na Ruda Slobodu
13:55  5 minút po dvanástej
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:35  Národnostný magazín
16:00  Osudy umeleckých diel
16:25  Kto z koho
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek
17:35  Portréty finalistov 
 Anasoft litera: 
 Richard Pupala
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus práca
18:45  Večerníček
18:50  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Požiarnik Sam III. a IV.
19:30  Zázračný miniateliér
19:45  Týždeň súčasnej 
 slovenskej architektúry

20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Dokumentárny klub
21:35  Spravodliví
21:50  History
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:40  Umenie
23:10  Festivalové minúty 
 z BHS
23:15  BJD 2014
00:15  Cousteau - Svet ticha
01:40  Správy RTVS
02:30  ArtSpektrum

06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:45  Kukučka
10:50  Rodinné prípady
11:45  Odložený prípad
13:40  Farma - duel
15:30  Dva a pol chlapa X.
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS
01:05  Sherlock a Watsonová
02:00  Hrozba z temnoty
03:00  Upírske denníky
03:45  Odložený prípad

04:00  Nové bývanie
05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
09:35  Rodinné záležitosti
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:40  Česko Slovensko 
 má talent
15:25  Nákupné maniačky
16:45  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Inkognito
22:00  Dvojičky
22:45  Farmár hľadá ženu
23:45  Motív
00:45  Hawaii 5.0
01:40  Modrí templári
02:40  Motív
03:30  Ochrancovia

04:50  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
05:50  Asijina voľba
06:35  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Tajomstvo mojej kuchyne
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
14:40  Domov, sladký domov
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:25  Slovensko chutí
21:50  Nerozvážni
22:35  Luther
23:30  Nash Bridges
00:15  Nerozvážni
01:00  Luther
01:55  Tajomstvo mojej kuchyne

06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus práca
07:00  Požiarnik Sam III. a IV.
07:20  Mášine rozprávky
07:25  Čím cestovať
07:40  Škriatkove dobrodružstvá
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Šumiac
08:50  Brána k domovu č.2
10:00  Osudy umeleckých diel
10:30  Národnostný magazín
10:55  Vínne cesty Slovenska
11:25  Família
12:00  Živá panoráma
12:30  Večera s Havranom
13:40  Spravodliví
13:55  Mestá a tváre
14:30  Umenie
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:30  Spev je môj život
16:00  Osudy umeleckých diel
16:25  GBS+
16:45  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Vínne cesty Slovenska
17:30  Správy - Hírek

17:35  Portréty finalistov
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus zdravie
18:45  Večerníček
18:50  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Požiarnik Sam III. a IV.
19:30  Zázračný miniateliér
19:45  Týždeň súčasnej 
 slovenskej architektúry
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Vojna v Iraku
21:10  Sikorski - rytier oblakov
22:00  Správy a komentáre
22:40  Večera s Havranom
23:55  Festivaly 2014

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:55  Rodinné prípady
11:55  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa X.
16:00  NCIS 
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS 
01:10  Sherlock a Watsonová
02:05  Hrozba z temnoty
03:00  Upírske denníky
03:45  Komisár Rex

06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Farmár hľadá ženu
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Divoké kone
22:45  Farmár hľadá ženu
23:50  Motív - Finále seriálu
00:45  Modrí templári
01:45  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

Pondelok
5. 10. 2015

Utorok
6. 10. 2015

Nedeľa
4. 10. 2015

Kompletnú aktuálnu ponuku kina nájdete na www.cine-max.sk

CINEMAX POPRAD
Informácie: 0905 743 518

Dlhé Hony 4587/1
kinopp@cine-max.sk
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Už v útlej mladosti inkli-
noval k športovej činnosti. 
Spoločne s mnohými roves-
níkmi sa upriamil na futbal, 
ktorý mnoho rokov úspešne 
hrával a neskoršie aj trénoval. 
Stolný tenis bol ďalším špor-
tom, ktorému sa Alexander 
Comisso, ktorý sa dožíva 80-
tich narodenin, upísal na celý 
život. 

Široké zázemie medzi mlá-
dežou vytváralo v Matejov-
ciach sľubné predpoklady na 
jeho rozvoj. Postupne sa pre-
niesli aj na kvalitatívnu úro-
veň a kolektív mužov sa pre-
bojoval z okresných a kraj-
ských súťaži, kde družstvo 
Tatramatu Matejovce 4-krát 
získalo titul majstra Výcho-
doslovenského kraja (v ro-
koch 1984/1985, 1987/1988, 
1989/1990 a 1996/1997). 
V sezónach 1971/1972 a 
1973/1974 bolo účastníkom 
Slovenskej národnej ligy. 
Súčasne sa s kolektívom po-
darilo vytvoriť v rámci STO 
Spartak Matejovce kvalitné 
hráčske zázemie vo všetkých 
kategóriách. Každoročnú 
konfrontáciu so špičkovými 
hráčmi z ČSSR (1974 - 1989) 
umožňoval turnaj, ktorý sa 
pod názvom Cena Tatier pra-
videlne konal v Matejovciach. 
Aj jeho organizovanie dopo-
mohlo v roku 1997 k založe-
niu športového klubu Vete-

A. Comissovi k jubileu
Prvým protivníkom ho-

kejbalistov MŠK Kežmarok 
v novej extraligovej sezóne na 
domácej pôde bola Považská 
Bystrica, keďže zápas s muž-
stvom z  Pruského odložili. 
V minulej sezóne si tieto muž-
stvá zmerali sily v Kežmarku. 
Hneď v  prvom súťažnom 
kole, v ktorom Kežmarčania 
výhrou 2:1 získali 3 body zá-
sluhou strelcov Libora Tep-
lického a  Oskara Šlachtiča. 
Odveta na ihrisku v Považskej 
Bystrici skončila výhrou Kež-
marku 6:5 po predĺžení. Pre-
došlé kolo Kežmarok cestoval 
do Martina. Na Turci nastúpil 
proti domácemu nováčikovi 
z  Diakovej a  vybojovali dô-
ležité víťazstvo premeneným 
trestným strieľaním v posled-
nej sekunde zápasu! Považská 
Bystrica hostila v  minulom 
kole Svidník, ktorý na Považí 
vyhral 4:2.

MŠK Mimisolar Kežma-
rok –  Protef Považská Bys-
trica 6:1 (2:0, 0:1, 4:0), góly: 

Víťazstvo kežmarských hokejbalistov

Kadetské družstvá VK Junior 2012 Poprad a VKM Sta-
rá Ľubovňa sa v závere minulého týždňa predstavili na 
medzinárodnom turnaji v poľskej Bobowej. Hráči Starej 
Ľubovne skončili na 9. mieste, mladí Popradčania boli 
jedenásti. Celkovo na turnaji štartovalo 12 tímov. Naj-
lepším hráčom Starej Ľubovne sa stal Miroslav Imrich, 
za najlepšieho hráča Popradu vyhlásili Daniela Faixa.  
Výsledky posledného dňa o  umiestnenie -  finále: MKS 
Andrychów – MOSiR Jaslo 2:1, o 3. miesto: LKS Bobowa 
–  MKS Andrychów B  0:2, o  5. miesto: GKPS Gorlice 
– Kadra Swietokrzyskie 2:1, o 7. miesto: SOS Skarzysko 
– Kamienna – Iskierka Tarnów 2:1, o 9. miesto: VKM Stará 
Ľubovňa – STS Skarzysko – Kamienna 2:1, o 11. miesto: 
Junior Poprad – Jedynka Biecz 2:0.  (red)

Základná škola Komen-
ského v Poprade usporiadala 
počas uplynulého víkendu už 
23. ročník medzinárodného 
turnaja v minibasketbale, kto-
rého sa okrem usporiadateľ-
skej školy zúčastnili družstvá 
zo Svitu, Ružomberka, Krako-
va a Mezoberény (Maďarsko). 
Počas troch dní v telocvični 

základnej školy odohrali 12 
stretnutí systémom každý s 
každým. Dievčenskú kategó-
riu jednoznačne ovládli ma-
ďarské dievčatá po výhrach 
40:29 nad Popradom, 53:19 s 
Krakovom a 71:17 Ružomber-
kom. Druhé miesto obsadili 
domáce basketbalistky, kto-
ré okrem prehry s víťazkami 

V Poprade sa uskutočnil medzinárodný turnaj

rán Poprad, ktorý sa neskôr 
spojil so Stolnotenisovým 
oddielom Matejovce. 

Alexander Comisso je stá-
le predsedom klubu, ktorý si 
tradíciu organizovania tur-
najov zachoval. Svedčí o tom 
už XVI. ročník Ceny Popra-
du, ktorý sa konal tohto roku. 
Aktívnym predsedom, ktorý 
sa aj vo veku, ktorý mu na-
písal ôsmu desiatku života, 
hravo postaví s raketou za 
zelený stôl. Teší ho tiež, že 
stále môže odovzdávať svoje 
hráčske a trénerské skúse-
nosti nastupujúcej generácii. 
V tomto roku bol A. Comis-
sovi za jeho aktívnu prácu 
udelený Pamätný odznak k  
90. výročiu organizovaného 
stolného tenisu na Slovensku. 
Jubilantovi v mene celej špor-
tovej verejnosti prajeme, aby 
mu zdravie, životná a športo-
vá vitalita slúžila ešte mnoho 
rokov. Živio!  (zbd)

Poprad počas uplynulého 
týždňa odohral tri stretnu-
tia Tipsport extraligy, v kto-
rých bol úspešný striedavo. 
V  utorok privítal slovenskú 
dvadsiatku, v  piatok takisto 
na domácom ľade tabuľkové-
ho suseda z Nitry a v nedeľu 
nastúpil v  Steel aréne proti 
vtedy posledným Košiciach. 
Hoci úvod vloženého zápasu 
5. kola sa odohrával v  réžii 
slovenskej reprezentácie do 
20 rokov, Poprad napokon 
zdolal svojho súpera hladko 
8:2. Hetrikom sa prezento-
vala čerstvá posila „kamzí-
kov“ Rudolf Huna (na snímke 
vľavo). 

HK Poprad - HK VSR SR 
20 8:2 (2:2, 4:0, 2:0).

Góly: 12., 31. B. Rapáč, 13., 
26., 58. Rudolf Huna (tretí 
z tr. str.), 24. Török, 36. Hvila, 
58. Bajaruns - 9. Hrušík, 10. 
Meliško. Rozhodovali: Novák 
- Gajan, Kollár, vylúčení: 9:7, 
presilovky: 1:0, oslabenia: 
0:0, striedanie: 31. Hrenák 
za Škorvánka (SR20), 493 
divákov.

Pavel Paukovček, tréner 
Popradu: „Začali sme vlažne. 

Museli sme v prvej prestávke 
v kabíne zvýšiť hlas. V druhej 
tretine sme zlepšili pohyb a vy-
tvorili si tlak, ktorý sa prejavil 
štyrmi gólmi. Tretia tretina sa 
viac-menej iba dohrávala.“

Ernest Bokroš, tréner SR 
20: „Myslím si, že sme odo-
hrali jedno z horších stretnutí. 
Najslabší bol v tom, že aj keď 
sme viedli, nedržali sme sa 
našej hry. Nezvládli sme tlak 
z  predbránkového priestoru, 
z  ktorého sme dostali šty-
ri góly. Potom sa prejavila 
psychika mladých chlapcov. 
Zápas to bol pre nás poučný. 
Napriek vysokej prehre si hrá-
či aj tréneri berieme z takých-
to stretnutí cenné poznatky 
a skúsenosti.“

Hráči HK Poprad zvíťazili 
podľa očakávania v utorňaj-
šom stretnutí nad HK Orange 
20 presvedčivo 8:2, avšak nit-
rianski „corgoni“ boli muž-
stvo inej kategórie. Tím pod 
Zobora neprehral v  posled-
ných troch dueloch a  už-už 
to vyzeralo tak, že plný bo-
dový zisk si odvezú Nitrania 
aj spod Tatier. V hodine dva-
nástej však vyrovnal Rudolf 

Huna a nasledovalo predĺže-
nie. Zápas napokon rozhodli 
až samostatné nájazdy. 

HK Poprad - HK Nitra 3:4 
pp a  sn (1:0, 1:2, 1:1 -  0:0, 
0:1).

Góly: 8. R. Rapáč (Hvila, 
Suchý), 21. Kroták (Huna, 
Rusnák), 60. Huna (Suchý, R. 
Rapáč) - 21. Kutálek (Stüm-
pel, König), 40. L. Novák, 43. 
Bajtek (Milam), roz. nájazd 
Kutálek. Rozhodovali: Lauff 
- Korba, Rovenský, vylúčení: 
8:7 na 2 min., navyše Kroták 
(Poprad) 10+DKZ za ne-
športové správanie, presilov-
ky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1 206 
divákov.

Vladimír Turan, asistent 
trénera Popradu: „Pri hre 
piatich proti piatim sme mali 
súpera pod tlakom, hrali sme 
dobre. Po následnom ukrivde-
ní rozhodcom sme sa dokázali 
dlhému oslabeniu ubrániť a v 
závere zápasu sme si vybudo-
vali enormný tlak, ktorý vyús-
til do vyrovnávajúceho gólu. 
Tento gól berieme ako troj-
bodový a  napriek krivde od 
hlavného rozhodcu sme radi, 
že sme získali jeden bod.“

Košice s Popradom vytreli ľad

Andrej Kmeč, asistent 
trénera Nitry: „Vedeli sme, že 
Poprad hrá doma na malom 
klzisku útočný agresívny ho-
kej. Dali sme v druhej tretine 
gól. Škoda, že sme prakticky 
hneď inkasovali. V závere sme 
získali výhodu presilovky, ale 
dali sme iba jediný gól. Záver 
sme mali lepšie zvládnuť. Dva 
body nás ale potešili.“

Hokejisti úradujúceho 
slovenského šampióna HC 
Košice zaznamenali prvé 
trojbodové víťazstvo v aktu-
álnim ročníku Tipsportligy. 
Po katastrofálnom vstupe do 
sezóny zdolali v  nedeľňaj-

šom dueli 7. kola doma HK 
Poprad presvedčivo 5:1 a od-
lepili sa z dna tabuľky.   HC 
Košice - HK Poprad 5:1 (0:0, 
2:0, 3:1).

Góly: 27. Šoltés (Bortňák), 
34. Suja (Bartánus), 50. Še-
divý, 51. Jenčík (Hrnka, Phi-
lipp), 60. Lelkeš (Češík) - 55. 
R. Rapáč (Suchý, Bartečko),-
presilovky: 1:1, 3 137 divákov.

Peter Oremus, tréner Ko-
šíc: „Zodpovedne sme sa pri-
pravili.Vedeli sme, že Poprad 
je v ofenzíve silný. Víťazstvo je 
pre nás veľmi dôležité, rovna-
ko tak aj strelený počet gólov. 
Prežili sme ťažký štart do se-

zóny, ale tak to niekedy býva. 
Chlapcom som doposiaľ ne-
mohol uprieť snahu, ale chý-
bali nám góly. Tie prišli dnes 
a sme veľmi radi, že sme zís-
kali tri body.“

Pavol Paukovček, tréner 
Popradu: „Stretnutie sme ne-
začali zle. Úvodných pätnásť 
minút sme hrali s domáci vy-
rovnanú partiu, avšak hlúpou 
chybou sme ich pustili do hry. 
V druhom dejstve nás podržal 
brankár Svoboda, ktorý chy-
til niekoľko čistých šancí. Keď 
sme však inkasovali tretíkrát, 
bolo prakticky po zápase.“ 

(sps)

Poprad na turnaji v Poľsku

Pisarčík, Havíra, Pisarčík, 
Teplický, Glevaňák. Oravec 
– Kuric.

Zostava Kežmarku: Pri-
staš (Sudor) –  Kovalčík J., 
Čarnogurský, Dejneka, B. 
Kromka, Šlachtič, Bednár, 
Kundľa, Kopkáš, Knapik, Fe-
čunda, Glevaňák, Tóth, Haví-
ra, Godalla, Pisarčík, Teplický, 
Oravec.

Milou udalosťou pred sa-
motným zápasom bolo po-
ďakovanie za prácu Pavlovi 

Humeníkovi, ktorý po 16 
rokoch odchádza z  kežmar-
ského hokejbalu. Hráči mu 
odovzdali podpísanú hokejku 
a dres s číslom 16, ktorý zna-
mená počet rokov strávených 
v štruktúrach klubu.

Po dvoch vyrovnaných tre-
tinách málokomu napadlo, 
že by sa Kežmarok po záve-
rečnom hvizde mohol tešiť 
z  víťazstva o  5 gólov. Roz-
hodla o tom záverečná tretina, 
v ktorej vsietil 4 góly. Mierne 

navrch mali hostia v  druhej 
tretine. Príčinou bolo nie-
koľko vylúčení na domácej 
strane. „Po bitke dostal desať-
minútový trest náš obranca, 
čo nám na niekoľko minút 
narušilo hru. Z môjho pohľa-
du sme prvú a záverečnú časť 
hry hrali veľmi dobre. Využili 
sme šance a škoda ďalších ne-
premenených. Pred zápasom 
sme si s chlapcami povedali, že 
sme na 50 percentách s jednou 
prehrou a jednou výhrou. Dnes 
sme chceli Považskú zdolať 
a vzdialiť sa súperom za nami,“ 
povedal tréner Kežmarku Dá-
vid Mikša. Spokojní bol aj 
kapitán domáceho družstva, 
jeden z majstrov sveta v kež-
marskom drese Oskar Šľach-
tič. „Ustáli sme druhú tretinu 
a nevykoľajilo nás ani niekoľko 
sporných vylúčení. Dokonca 
sa nám podarilo streliť góly aj 
v oslabení, čo zjavne zlomilo 
psychiku hostí, ktorí záverečné 
minúty iba dohrávali,“ skon-
štatoval O. Šľachtič.  (sps)

turnaja vyhrali nad Krako-
vom 33:14 a Ružomberkom 
33:11. Tretie miesto patrilo 
dievčatám z Krakova a štvrté 
Ružomberčankám.

Chlapčenskú kategóriu 
vyhral domáci tím ZŠ Ko-
menského (na snímke), kto-
rý vyhral všetky tri zápasy, s 
Mezoberény v pomere 66:27, 
s Krakovom 59:36 a Svitom 
56:19. Pohár za druhé miesto 
si z Popradu odniesli mladí 
basketbalisti z Krakova, za 
tretie chlapci z Maďarska a po-
slední skončili Sviťania. 

Okrem basketbalu sa súťa-
žilo aj na 15. ročníku medzi-
národnej matematickej súťaže. 
Počas 60 minút mali žiaci za 
úlohu vyriešiť sedem príkla-
dov zameraných skôr na logic-
ké úlohy, aby postavili na rov-
nakú úroveň žiakov zo Sloven-
ska a Maďarska, pretože oni 
majú iné učebné osnovy ako 

my. Súťažilo sa v  dvoch ka-
tegóriách - 7. ročník a 8. roč- 
ník a po súčte bodov obidvoch 
ročníkov, sa rozhodlo, kto-
rá škola bola najúspešnejšia. 
Najúspešnejším riešiteľom 
medzi siedmakmi sa stal žiak 
ZŠ Komenského Poprad Mi-
roslav Dzifčák. Druhé miesto 
obsadil Patrik Boržík z tej istej 
ZŠ a tretie miesto získal žiak 
z družobného maďarského 
mesta Mezoberény. Najlepšie z 
ôsmakov boli študentky uspo-
riadateľskej Základnej školy 
Komenského v Poprade. Prvá 
skončila Alžbeta Kulichová, 
druhá Zuzana Toporcerová a 
tretia Stanislava Joanna Du-
daško. Najúspešnejšou školou 
sa stala ZŠ Komenského so 
súčtom bodov 189, druhá bola 
základná škola z Mezoberény, 
ktorá získala 115 bodov a tre-
tia ZŠ Poprad-Spišská Sobota s 
88,5 b.  (sps)     
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V 10. kole DOXXbet ligy, 
skupiny Východ videli diváci 
zaujímavé stretnutie dvoch 
tímov východného Sloven-
ska. Aktuálne tretí už iba 
11-člennej (odhlásil sa Dolný 
Kubín) východnej skupiny 2. 
najvyššej futbalovej súťaže na 
Slovensku Tatran Prešov mal 
na svojom konte v doterajšom 
priebehu 4 výhry, 3 remízy a 1 
prehru. Mimoriadne presved-
čivé bolo aj jeho skóre 15:5. 
Na lídra z Bardejova strácali 
Prešovčania iba 2 body, vô-
bec tomu tak nemuselo byť, 
nebyť nevydareného stretnu-
tia v Haniske. Popradu pat-
rilo v tabuľke po 9. kolách 
šieste miesto, na konte mal 4 
výhry, 1 remízu a 3 prehry s 
celkovým súčtom 13 bodov. 
Od piateho Liptovského Mi-
kuláša ich delilo iba skóre, 
ten má však odohrané jedno 
stretnutie navyše. Na vedúci 

Bardejov strácali Popradčania 
4 body, čo neznamenalo prie-
pastný rozdiel. S Prešovčan-
mi sa doteraz vo vzájomných 
dueloch stretli 4-krát, víťazne 
odchádzali iba raz, keď v po-
hári zdolali Tatran 3:2 po pe-
naltovom rozstrele. V ďalších 
troch zápasoch už jasne do-
minovali „koňare“ po domá-
cich výhrach 5:1 v lige 5:3 v 
príprave a po víťazstve 3:1 na 
popradskom trávniku.

1. FC Tatran Prešov - FK 
Poprad 1:0 (1:0), gól: 45. 
Katona.

Prešov: Talian – Bujňák, 
Petko, P. Jacko, Tubonemi, 
Leško (C), Dzurík, Šafran-
ko, Katona, Keresteš, Bartek. 
Poprad: Huszárik – Jurčo, 
Palša, Tropp, Ferenc, Lukáč, 
Šuľa, Bilas, Palutka, Zápotoka, 
Ujčík.

Prvý útok patrí hosťom z 
Popradu, ktorí sa dostali až 

do šestnástky, ale tam sa k 
priamemu ohrozeniu Taliana 
nedostali dôslednou defenzí-
vou Tatrana. Pekne zahraný 
roh Prešova, na ktorý vysko-
čil najvyššie Šafranko, poslal 
hlavičku na Huszárika, ale ten 

s jeho pokusom nemal naj-
menšie problémy. Na opačnej 
strane na vysoký center Po-
pradčanov do 16-tky sa musel 
domáci gólman mimoriadne 
natiahnuť a napokon loptu 
skrotil. Hostia si vytvorili prvú 
vážnu gólovú príležitosť, keď 
Lukáč takmer poslal prihráv-
ku z pravej strany do brány 
Taliana, ten sa natiahol a vy-
kryl jeho pokus. Gólová akcia 
sa črtala aj na druhej strane, 
keď dlhý pás od Barteka po-
slal Šafranko Tubonemimu. 
Ten si loptu potiahol na svoju 
ľavačku, skúsil natiahnuť Hus-
zárika, no jeho pokus mieril 
tesne vedľa ľavej žrde. Zaují-
mavou bola akcia v pokuto-
vom území Prešova, keď cez 
kĺzačku jedného z domácich 
obrancov prepadol útočiaci 
Marko Lukáč. Rozhodca však 
nezapískal a hosťujúci útočník 
iba neveriacky krútil hlavou. 

Poprad podľahol Tatranu Prešov

Vo štvrtok minulého týž-
dňa Základná škola na Ulici 
Komenského vo Svite zorga-
nizovala Jesenný beh Svitom. 
Svit je športovým mestom a 
vyrástlo v ňom mnoho skve-
lých športovcov. Pestovali sa 
tu skoro všetky druhy športu. 
Školy vo Svite dávali dobrý 
základ deťom, ktoré chceli 
športovať a dosiahli najvyš-
šie víťazné méty. V histó-
riu mesta sú zapísané mená 
športovcov, ktoré preslávili 
nielen tento región, ale i celé 
Slovensko. „Vo Svite sa stále 
behávalo a behá. Pani riadi-
teľka školy to urobila trošku 
inak a vytvára novú tradíciu. 
Je úžasné, koľko deti prišlo 
behať nielen zo Svitu, ale i z 
okolitých obcí. Vyrazilo im to 
dych a neočakávali takú účasť. 
Je to vydarená športová akcia 
so skvelou atmosférou,“ pove-
dal primátor mesta Miroslav 
Škvarek. 

Do Svitu si prišli  zabehať 
žiaci základných škôl nielen z 
Ulice mierovej, ale i z Liptov-

skej Tepličky a Štrby. Na štart 
sa postavilo 392 detí. „Hľada-
la som na internete a viem, že 
mesto malo dlhoročnú tradíciu 
jarného behu Svitom. Posledný 
záznam bol z roku 2007, kedy 
bol 71.  ročník. Od toho roku tu 
bola prestávka a my sme tradí-
ciu oživili prvým ročníkom Jar-
ného behu. Pohyb v meste bol 
a aj bude. Nevedeli sme, akú to 
bude mať odozvu v pozvaných 
školách, či niekto príde, pod-
porí nás a zabehá si s nami. 
Vzhľadom k veľkému záujmu 
sme museli štartujúcich obme-
dziť a neštartovali všetky ka-
tegórie detí. Siedmaci a ôsmaci 
si tento rok nemohli zabehať, 
ale myslím, že o rok už budeme 
vedieť do čoho ideme, tak sa 
vynasnažíme zapojiť všetkých 
žiakov,“ s úsmevom uviedla 
riaditeľka základnej školy a 
organizátorka behu Monika 
Dudinská. Najmladšia ka-
tegória detí behala 500 m, 
druhá kategória 750 m a tretia 
odbehla tisícmetrový okruh. 
 (pks)

Jesenný beh Svitom

Mimoriadne sporná, avšak 
rozhodcom dobre posúde-
ná situácia. Na druhej strane 
sa už jedenástka kopala, keď 
po mimoriadnom úsilí Ka-
tonu, ktorý padol po šľapáku 
v16-tke, rozhodca pískol do 
píšťalky. Leško (1. FC Tatran 
Prešov) však pokutový kop 
nepremenil. Domáci kapitán 
to skúsil popri zemi na pra-
vú stranu Huszárika, ten jeho 
úmysel vystihol a loptu kryl. 
Tá ešte zostala v hre, ale hostia 
ju dokázali odohrať. Prešov 
sa dočkal v poslednej minúte 
prvého polčasu  Po krásnej 
útočnej akcii domácich lop-
tu na pravej strane potiahol 
Tubonemi, nasledoval pekný 
center, na ktorý vybiehalo 
viacero hráčov Popradu, ale 
loptu nezasiahli. Dostala sa k 
voľnému Katonovi, ktorý už 
nemal problém zakončiť do 
odkrytej brány hostí. 

Po zmene strán sa ani jed-
nému družstvu nepodarilo 
napnúť sieť bránky a tak si 
Tatran Prešov zapísal tri dôle-

žite body proti húževnatému 
Popradu. Stretnutie sledovalo 
iba 328 divákov! 

Na lavičke Popradu nahra-
dil Vladimíra Lajčáka jeho 
bývalý asistent Pavol Mlynár 
(na snímke). Rozhodla o tom 
správna rada klubu. Odstúpe-
nie Vladimíra Lajčáka z postu 
hlavného trénera FK Poprad 
mnohých prekvapilo. Správ-
na rada Futbalového klubu 
Poprad na svojom zasadnutí 
22. septembra zobrala na ve-
domie rezignáciu trénera A 
mužstva Vladimír Lajčáka 
a do funkcie hlavného tré-
nera zvolila Pavla Mlynára. 
Vedúcim mužstva zostáva aj 
naďalej Juraj Kšenzakovič a 
asistentom Ján Chmura. Pa-
vol Mlynár sa stal trénerom 
na obdobie 2 rokov. Má skú-
senosti z pôsobenia v Tatrane 
Prešov, Dukle Jihlava a Sigme 
Olomouc. Odborné poznat-
ky získaval v Atleticu Madrid 
a Cagliari. Pozícia hlavného 
trénera je v jeho doterajšej ka-
riére premiérová.  (red)

Mesto Kežmarok chce bo-
jovať proti drogám a preto sa 
zapojilo do programu Pod-
pora protidrogových aktivít, 
ktoré vyhlásilo Ministerstvo 
zdravotníctva SR. Novodobý 
fenomén v  podobe návyko-
vých látok nabral za ostatné 
roky na sile. Nebezpečenstvo 
drog a používania omamných 
a psychotropných látok môže 
vážne ohroziť naše zdravie 
a spôsobovať rôzne ochorenia. 
Najohrozenejšou skupinou sú 
deti základných a  stredných 
škôl. Práve pre nich je urče-
ný projekt, ktorý má formou 
prednášok, športových a kul-
túrnych aktivít poukázať na 
vážny problém spoločnosti, 
akým sú drogy. Počas dvoch 
týždňov zorganizuje mesto 
v  spolupráci s mestskou po-
líciou sériu odborných pred-
nášok, ktoré budú zamerané 
na negatívne účinky a právne 
dôsledky užívania drog a nad-
merného pitia alkoholu pre 
deti v staršom školskom veku. 
Ich hlavným cieľom bude 

Študentská protidrogová míľa
predchádzať, potláčať a zame-
dzovať kriminálnu a inú pro-
tispoločenskú činnosť a orien-
tovať mládež na zdravý život-
ný štýl. Vo štvrtok minulého 
týždňa sa v rámci protidrogo-
vého projektu odohrali zápasy 
v streetballe pod názvom Ber 
loptu, neber drogu. Streetbal-
lu sa zúčastnili všetky štyri 
kežmarské základné a  dve 
stredné školy, ktoré vytvorili 
12 družstiev.   Snahou mesta 
je deti a  mládež motivovať, 
aby sa vo svojom voľnom čase 
venovali športovým aktivitám 
a neuchyľovali sa k drogám. 
„Celá myšlienka vznikla pri-
rodzene. Trošku som sledoval 
výzvy, granty, dotácie, narazil 
som na výzvu ministerstva 
zdravotníctva a vznikol tento 
projekt. Kežmarok je známy, 
že drogy v meste boli. Bolo tu 
pár známych dílerov, jednodu-
cho problém to je. Treba však 
o tom hovoriť a podchytiť hlav-
ne siedmakov až deviatakov, 
a samozrejme stredoškolákov. 
V  čase, keď žiaci prechádza-

jú do stredných škôl je práve 
táto kategória najohrozenej-
šia a  vystavená tomuto rizi-
ku,“ povedal autor myšlienky 
a  projektu Matúš Polák (na 
snímke). Projekt bol schvále-
ný v  júli a momentálne rea-
lizujú rôzne aktivity v  troch 
častiach - športovej, kultúrnej 
a výchovno-vzdelávacej. 

Do protidrogovej míle 
bolo zapojených vyše 550 
detí. Piatkový beh vyvrcho-
lil odovzdávaním cien naj-
lepším bežcom a  víťazom 
jednotlivých kategórií na 
nádvorí hradu, po ktorom 
nasledovali koncerty kež-
marských hudobných kapiel. 
Celkovým víťazom Študent-
skej protidrogovej míle sa 
stal v kategórií starších žia-
kov ôsmak Jakub Gardoš zo 
Základnej školy Dr. Daniela 
Fišera. 1  600 m  dlhý okruh 
od hradu po radnicu a  späť 
zabehol za 3 minúty a 59 se-
kúnd. „Pevne verím, že táto 
dnešná Študentská míľa bude 
začiatok tradície a  budeme 

sa pri behu stretávať rok čo 
rok. Ak to bude čo i len trošku 
možné, poteší nás, ak sa z tejto 
akcie stane tradícia,“ ukončil 
organizátor Študentskej míle 
Matúš Polák. Do piatkového 
behu sa zapojili i  najmenší 
Kežmarčania – škôlkári a za-
behli si 50 m trať. Organizá-
tori podujatia pre všetkých 
pripravili skvelé ceny. Na prí-
prave a organizácií podujatia 
sa podieľal aj miestny skaut-
ský oddiel.   Športové aktivity 
sú splnené a bude nasledovať 
séria odborných prednášok 
pod vedením licencovaného 
pracovníka Mestskej polície 
v Kežmarku nielen pre žiakov, 
ale i širokú verejnosť.  Projekt 
vyvrcholí kultúrnym  podu- 
jatím na nádvorí kežmarské-
ho hradu s názvom Ber hud-
bu, neber drogu. Vystúpia 
v ňom hudobné skupiny, kto-
ré budú mať aj hovorené slovo 
s  protidrogovou tematikou. 
Realizáciou tohto podujatia 
v  Kežmarku chcú mladých 
ľudí motivovať k zvýšenému 
záujmu o  kultúrne aktivity 
a zmysluplné trávenie voľné-
ho času.  (pks)

V Mlynčekoch sa 4. októbra uskutoční Memoriál Waltera 
Rennera. Cyklistická časovka do vrchu má dve kategórie – cest-
né a horské bicykle. Štart bude o 11. h na futbalovom ihrisku. 
6,8 km trať s prevýšením 422 m vedie po asfaltovom povrchu na 
trase Mlynčeky - Kežmarské Žľaby. Preteky sú určené pre všet-
ky vekové kategórie chlapcov a dievčat od 6 rokov. Prihlásiť sa 
môžete na mieste pred pretekmi alebo elektronicky na webovej 
stránke Cyklistického klubu MŠK Kežmarok www.ckkezmarok.
blogspot.sk. Hlavnou cenou pre memoriálu je LED televízor.

Memoriál Waltera Rennera
Športové stredisko detí 

a mládeže Poprad-Tatry po-
zýva širokú verejnosť v  so-
botu 3. októbra do Spišského 
Bystrého na 2. ročník Slalo-
mu na suchu. Registrácia pre-
tekárov na infor@ssdm.sk do 
2. októbra alebo v deň prete-

kov o 9.30 h v skicentru Ku-
bašok. Preteky sú určené pre 
všetky vekové kategórie, od 
najmladšej (baby) po senior-
skú, zvláštnu tvorí kat. rodina 
(rodič + dieťa). Štart 1. kola je 
o 10. h, povinnou výbavou je 
prilba a lyžiarske palice.

Slalom na suchu
V AquaCity Poprad sa 

v sobotu 3. septembra usku-
toční 5. ročník podujatia 
Pohár olympijských nádejí 
v plávaní. Preteky sú súťažou 
jednotlivcov, štafiet a druž-

stiev v kategóriách majmlad-
ší žiaci, žiačky (nar. 2006, 
2005, 2006) a  mladší žiaci, 
žiačky (nar. 2004, 2003). 
Dopoludňajšie súťaže začnú  
o 9. h, popoludní od 14.30 h. 

Pohár olympijských nádejí


