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v Kubašku

MVDr. Pavlom Jurčom,
veterinárnym lekárom

Podtatranská 
výstava ovocia 

a zeleniny

Všeobecná ne-
mocnica s poli- 
klinikou Levo-
ča, člen skupiny 
AGEL, má TOP 
lekára Sloven-
ska. Z nomino- 
vaných odbor-
níkov sa v 4. roč- 
n í ku  an ke t y 
TOP lekári Slo-
venska ako tretia umiestnila pri-
márka fyziatricko-rehabilizačného 
oddelenia MUDr. Ingrid Dzurňá-
ková, MBA.

Vďaka otcovi, ktorý ju už od detst- 
va vťahoval do nemocničného prost- 
redia a tým v nej vytváral aj pozi-
tívny vzťah k medicíne a k levočskej 
nemocnici, sa MUDr. Ingrid Dzur-
ňáková rozhodla byť lekárkou. 

„MUDr. Dzurňáková je výbor-
ná primárka, lekárka, žena, človek. 
V  našej nemocnici pracuje už 19 
rokov a je obdivuhodné, že má ne-
ustále úsmev na tvári. Najviac sa 
teší spokojným pacientom, ktorým 
každodenne pomáha, čím sa jej darí 
plniť jej životné krédo „mať schop-
nosť vytvárať efektívny, užitočný 
a pokojný život...“. Uvedomujeme si, 
že vďaka našim odborníkom a  ich 
zanietenosti,  láske a prístupu k vy-
konávanej práci sa posúva celé naše 
zdravotnícke zariadenie na špičku. 
Som nesmierne hrdý na pani primár-
ku a v mene vedenia nemocnice, ako 
i všetkých kolegov jej srdečne gratu-
lujeme k  prestížnemu umiestneniu 
a zároveň jej ďakujeme za odvedenú 
prácu v prospech nemocnice i pacien-
tov,“ uviedol riaditeľ Všeobecnej 
nemocnice v Levoči Mgr. Miroslav 
Jaška.

Anketa TOP lekári Slovenska je 
dielom Hospodárskych a Zdravot-
níckych novín a ich cieľom bolo 
predstaviť najlepších odborníkov 
v slovenskej medicíne. Nominova-
ných vybrali hlavní odborníci mi-
nisterstva zdravotníctva, oslovené 
štátne, súkromné nemocnice a čita-
telia. Zo sto nominovaných lekárov 
odborníci vybrali 33 najlepších z 11 
špecializácií. „Najviac sa teším spo-
kojným pacientom, ktorým každo-
denne pomáham. Mojim cieľom do 
budúcnosti je liečiť, bádať, učiť sa a 
venovať sa svojim pacientom a mož-
no aj neurorehabilizácii. Som nad-
šená z umiestnenia medzi TOP le-
kármi Slovenska a ďakujem vedeniu 
nemocnice, kolegom za nominovanie 
a podporu pri vykonávaní mojej prá-
ce,“ povedala MUDr. Ingrid Dzur-
ňáková, MBA.

TOP lekárom zo skupiny AGEL, 
ktorý v tomto roku získal druhé 
miesto v odbore radiačná onkológia 
je vedúca lekárka oddelenia radiač-
nej onkológie MUDr. Eva Mrázová.
 (mca)

Top lekári 2015 
na Slovensku

Víťazky prestížnej súťaže krásy ČESKO-SLOVENSKÁ MISS 2015. Zľava 1.vicemiss 26-ročná Dominika 
Gajdošová z Hvozdnice pri Žiline, 23-ročná Veronika Maléřová, Miss Česko-Slovensko 2015 z Rožnova pod 
Radhoštem, 2.vicemiss 20-ročná Barbora Fenclová z Plzne a Miss Sympatia Veronika Robotková z Jinošova. 
 Snímka: Jozef Mašlej

Miss Česko-Slovensko je kráska z Moravy
Európske hlavné mesto kultúry 

na rok 2015, Plzeň, sa stalo dejis-
kom korunovácie obnovenej novo-
dobej súťaže krásy Česko–Sloven-
ská MISS 2015. 

10 finalistiek zo Slovenska, Mo-
ravy a Čiech sa predstavili v šatách 

módnej návrhárky Zuzany Lešák–
Černé, v  rozhovore s  moderáto-
rom módnej show, voľnej disciplí-
ne, ktorá sa niesla v duchu Jamesa 
Bonda 007 a  promenáde v  spod-
nej bielizni, najznámejšej svetovej 
značky Victorias Secret. Slovensko 

reprezentovali Dominika Gajdošo-
vá z Hvozdnice, Patrícia Slaninko-
vá z  Považskej Bystrice, Veronika 
Hromňáková z  Humenného, Sára 
Pavla Obrcianová z Bratislavy a Ing- 
rida Švecová z Prešova. 

 Pokračovanie na 4. strane

Ambíciou zástupcov ministerstiev 
financií a hospodárstva je predstaviť 
akčný plán v priebehu pol roka, aj 
keď zákonom stanovená lehota je 
deväť mesiacov. „Pokúšame sa pos- 
tupovať rýchlejšie, aby sme mali ne-
jaký pilotný program minimálne na 
obdobie piatich rokov,“ doplnil I. 
Lesay.  Str. 2

V závere minulého týždňa sa 
v priestoroch Mestského úradu v Pop- 
rade konala výstava ovocia a zele-
niny, na ktorej podtatranskí záh- 
radkári prezentovali úrodu, ktorú si 
vlastnoručne dopestovali.  Str. 5

Výsledky reprezentatívneho 
prieskumu Nadácie Milana Šimeč-
ku Vnímanie chudoby na Sloven-
sku zverejnili pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa za odstránenie 
chudoby.  Str.  6

V sobotu sa v Spišskom Bystrom 
v Skicentre Kubašok  konal tretí roč-
ník slalomu na suchu. Športové stre-
disko detí a mládeže Poprad – Tatry 
(SSDM) v spolupráci s Centom voľ-
ného času (CVČ) v Poprade  pripra-
vilo deň plný športu, hier a zábavy 
pre deti a ich rodičov.  Str. 11

V  nedeľu bol Svetový deň zvie-
rat a popradské združenie Cesta za 
domovom opäť ukázalo, že to s po-
mocou zvieratám z ulice myslí nao-
zaj vážne. Keď im veterinár MVDr. 
Pavol Jurčo, ktorý na svojej klinike 
TatryVet nimi odchytené zvieratá 
ošetruje, navrhol usporiadať deň 
bezplatných odberov a  vyšetrenia 
krvi psíkov a mačičiek, ktoré si ľu-
dia osvojili, alebo ich majú v dočas-
nej opatere, neváhali ani sekundu. 
V nedeľu tak na jeho veterinárnej 
klinike preventívne vyšetrili krv 
24 zvieratám. „Od nášho prvého 
stretnutia som presvedčený, že diev-
čatá robia veci inak. Inak znamená 
so srdcom, nadšením, porozumením, 
s  plným nasadením a  hlavne ne-
zištne. Búrajú zaužívané predsudky 
nedá sa!, nie!, či neoplatí sa! a menia 
ich na všetko je možné. Dávajú tak 
nádej aj zvieratám, ktoré trpia na 
uliciach. Ohromné čísla zachráne-
ných hovoria sami za seba. To, čo do-

kázali za pár me-
siacov svojej exis-
tencie, nedokázali 
ostatní za desať-
ročie svojej ´prá-
ce´,“ vysvetľuje P. 
Jurčo.

M y š l i e n k a 
usporiadať deň 
bezplatných pre-
ventívnych vyšet-
rení krvi vznikla 
aj preto, že práca 
a  výsledky kli-
niky a charitatívneho fondu Tatry-
Vet, ktoré vedie, nie sú len o liečbe 
chorých pacientov.  Kontinuálne, 
formou bezplatných operácií, hos-
pitalizácií, vyšetrení, liekov, granúl, 
odčervovacích tabliet, ektoparazitík 
či prednášok v školách pomáha-
jú rôznym útulkom. „Už dlhší čas 
som v hlave nosil myšlienku, ako to 
zariadiť, aby samotná pomoc mala 
aj hlbší rozmer, nielen materiálny. 

A  tak sme pri 
príležitosti Sveto-
vého dňa zvierat 
naplánovali  pre-
ventívnu akciu 
pre tých, ktorí 
najviac pomáha-
jú združeniu Ces-
ta za domovom 
- pre tzv. dočas-
károv. Bez nich 
by systém práce 
združenia ne-
bol možný, preto 

sme touto akciou pomohli nielen 
zvieratám v  dočasných opaterách, 
ale aj zvieratkám, ktoré vlastnia sa-
motní dočaskári,“ doplnil J. Jurčo.

Hematologické vyšetrenie krvi je 
rutinným vyšetrením, dostupným 
na každom veterinárnom pracovis-
ku. Jeho úlohou je z malého množst- 
va krvi zistiť zdravotný stav organiz-
mu. Parametre, ktoré sa vyšetrujú, 
dosiahnu odchýlky od normálu pri 

rôznych ochoreniach, ako napríklad 
bakteriálne infekcie, dreňové útlmy, 
hypersenzitivita I a IV typu, para-
zitózy, gastroenteritídy, hematolo-
gické malignity, malignity lymfa-
tického systému, chronické hnisavé 
infekcie, pyometra, DIC, FeLV a iné. 
V nedeľu u 16 % vyšetrených zvierat 
našiel lekár so svojim tímom rôzne 
nálezy, ktoré bude riešiť v najbliž-
ších dňoch.

Milá akcia mala aj veľmi osobný 
charakter. Členovia združenia i ve-
terinárny tím mnohé zvieratá dô-
verne poznajú, viaceré dočasne žili 
u nich doma a starali sa o ne. Preto 
príchod každého chlpáča sprevá-
dzali spontánne výkriky radosti 
z opätovného stretnutia s nimi i ich 
novými rodinami. Zodpovední cho-
vatelia sa tiež dozvedeli množstvo 
užitočných informácií ako dobrý 
zdravotný stav zvieraťa dlhodobo 
udržiavať. 

Pokračovanie na 5. strane
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prezident Agresívneho mladíka 
umiestnili do cely. 19-roč-
ný mladík zo Svitu sa minulý 
utorok okolo 4. h dostal do 
konfliktu so 43-ročným mu-
žom taktiež z mesta. Vypro-
vokoval ho ťahaním za tričko 
a odstrkovaním. Mladík ho 
následne fyzicky napadol. 
Sotil ho a udrel päsťou do tvá-
re. Muž spadol na zem, kde 
ho opakovane udieral päs-
ťou do tváre a niekoľkokrát 
kopol do tváre a do brucha. 
Poškodený počas útoku ležal 
na zemi a nebránil sa. 19-roč-
ný Sviťan od neho odstúpil, 
vyzliekol si tričko a prešiel 
k barovému pultu. Keď sa na-
padnutý muž snažil postaviť, 
rozbehol sa a znovu ho kopal 
do brucha a do tváre. Svoju 
agresivitu vystupňoval až tak, 
že muža vytlačil cez dvere 
baru von, kde útoky pokra-
čovali a smerovali na životne 
dôležité orgány. Pokračoval aj 
napriek tomu, že sa poškode-
ný aktívne nebránil. Zbitý muž 
utrpel zlomeninu nosových 
kostí a viaceré pomliaždeniny 
na tvári s dobou liečenia dva 
týždne. Mladíka zadržali pri-
volaní policajti bezprostredne 
po útoku a popradský vyšet-
rovateľ ho obvinil zo zločinu 
ublíženia na zdraví v štádiu 
pokusu a prečinu výtržníctva. 
Po vznesení obvinenia bol 
umiestnený do cely policajné-
ho zaistenia. Zároveň bol na 
neho spracovaný podnet na 
podanie návrhu na vzatie do 
väzby. Za prvotné napadnutie 
bol z prečinu výtržníctva obvi-
nený aj 43-ročný muž, ktorý je 
stíhaný na slobode. 

Z bagra ukradli dvere. Po-
čas noci zo stredy na štvrtok 
neznámy páchateľ ukradol 
dvere z malého pásového 
bagra. Stroj bol zaparkovaný 
na stavenisku golfového ih-
riska v tzv. Kráľovskom údolí 
pri obci Malý Slavkov. Zlo-
dej zvesil predné ľavé dvere 
a následne s nimi odišiel na 
neznáme miesto. Spôsobe-
ná škoda bola vyčíslená na 
3 100 €. Polícia v Kežmarku 
začala trestné stíhanie pre 
prečin krádeže.  (red)

Napriek tomu, že o vy-
rovnávaní rozdielov medzi 
regiónmi na Slovensku sa ho-
vorí už celé roky, regionálne 
rozdiely sa naopak prehlbu-
jú. Súčasná vláda prisľúbila 
pomoc okresom s najvyššou 
nezamestnanosťou v podobe 
špeciálneho programu. Ide 
o šesť okresov, medzi ktorý-
mi je aj okres Kežmarok, kde 
sa miera nezamestnanosti po-
hybuje okolo 20 percent. Do 
týchto okresov by mali sme-
rovať rôzne stimuly na pod-
poru pracovných príležitostí. 

Do Kežmarku v utorok mi-
nulého týždňa prišla na dvoj-
dňovú návštevu prvá výjaz-
dová skupina, zastúpená štát-
nym tajomníkom a zamest-
nancami ministerstva financií 
a ministerstva hospodárstva. 
Ich úlohou je pripraviť spo-
lu s predstaviteľmi okresu, 
samosprávy, štátnej správy, 
prvovýrobcami, so zástupca-
mi veľkých priemyselných 
podnikov, s investormi, poľ-
nohospodármi, ale aj občian-
skymi združeniami a s tými, 
ktorí sa venujú cestovnému 
ruchu akčný plán, ktorý bude 
vychádzať zo špecifík Kež-
marského okresu.

„S kolegami z ministerst- 
va financií a ministerstva 
hospodárstva sme sem prišli 
v rámci iniciatívy najmenej 
rozvinutých okresov. Vláda 
pripravila zákon o najmenej 
rozvinutých okresoch, ktoré-
ho účelom je riešiť pálčivé 
sociálne otázky, nie plošne na 
celom území Slovenska, ale 
práve v tých regiónoch, ktoré 
trpia najvyššou mierou neza-
mestnanosti.Pred Kežmar-
kom sme absolvovali návštevy 
v Rimavskej Sobote a v Rož-
ňave,“ uviedol Ivan Lesay, 
štátny tajomník ministerstva 
financií. Ako doplnil, cieľom 
je stretnúť sa s miestnymi 
aktérmi, ktorí majú možnosť 
ovplyvniť rozvoj a perspek-
tívy tohto okresu. „Teraz 
sme absolvovali stretnutie so 
samosprávou a ďalej pokra-
čujeme stretnutiami s pod-

Akčný plán okresu Kežmarok chcú predstaviť o pol roka

nikateľmi a inými, ktorí nám 
poskytnú informácie o tom, 
aké bariéry rozvoja v tomto 
regióne existujú, aké sú mož-
né riešenia a zadefinujú prob-
lémy. Tie sa odrazia v akčnom 
pláne, ktorý budeme spolu 
pripravovať a ktorý poslúži 
najbližšie roky ako doku-
ment prakticky využiteľný 
na rozvoj a posun regiónu,“ 
skonštatoval;.

„Som veľmi rád, že sa za-
čína hovoriť o znevýhodne-
ných regiónoch a nie je to len  
v  proklamačnej fáze. Spoloč-
ne chceme zistiť, kde v okrese 
sú zdroje a ako tento akčný 
plán nastaviť. Pôjde o doku-
ment, ktorý bude pojednávať 
o tom, čo treba urobiť, aby 
sme sa zo  znevýhodneného, 
alebo málo rozvinutého okre-
su, dostali do normálu. Čiže, 
aby sme fungovali sebestač-
ne, aby ľudia mali prácu, 
aby mali za prácu dostatočne 
zaplatené a aby sme v okrese 
dosiahli úplne jednoduché 
štandardy,“ povedal primátor 
mesta Ján Ferenčák.

Filozofia akčných plánov 
podľa Lesaya je v tom, že sa 
nebude stavať na kopírovaní 
rozvoja v iných okresoch, ale 

ktoré sa určitým spôsobom 
pokúsia zadefinovať charak-
ter regiónu, identitu regió-
nu, ktorá ho odlíši od iných. 
Charakterizovať identitu, 
spočívajúcu v tradícii, histó-
rii, prírodných podmienkach, 
ale aj v pracovnej sile. „Ne-
budeme sa snažiť vymýšľať 
niečo od stola, radšej sa bu-
deme rozprávať s ľuďmi, ktorí 
v regióne žijú, ktorí nám vedia 
povedať viac a spolu sa pokú-
sime vymyslieť niečo, čo ten-
to región posunie dopredu,“ 
konštatoval Lesay. 

„Nehovoríme o nejakom 
priamom balíku peňazí, ktorý 
do okresu príde. Skôr hovo-
ríme o nepriamej podpore, 
ktorá by mala byť väčšia. 
Nepriama napríklad v tom, 
že budú bonifikované projek-
ty práve z tohto regiónu, že 
v rámci obstarávaní budeme 
môcť použiť špecializova-
ný režim, preobstarať to len 
z miestnych firiem, podnika-
teľských firiem, alebo mož-
no realizovať aj sami. To by 
mohlo byť napojené aj širšie, 
napr. na operačné programy, 
ale nielen na tie.  Je tu mnoho 
programov z ministerstiev, kde 
možnosti finančného čerpania 

sú podstatne  väčšie, ako ne-
jaký priamy balík peňazí, kto-
rý by bol poskytnutý okresu. 
A to sú rozvojové plány, napr. 
rekonštrukcia pošty, obnova 
železničnej stanice, napojenie 
integrovanej dopravy, roz-
voj cyklodopravy, výstavba 
sociálnych bytov, kde bude 
možno zvýšená dotácie štá-
tu a tak budú byty lacnejšie. 
Snáď aj to bude pre mladých 
ľudí impulz, že sa rozhodnú 
ostať v tomto regióne a nebu-
dú odchádzať. Zámerom je, 
aby boli bonifikované práve 
tieto znevýhodnené okresy,“ 
spresnil primátor a dodal, že 
tieto ciele nebudú stanovené 
na rok. „Keď chceme takto 
nastaviť okres, musíme mať 
víziu na 20 až 50 rokov dopre-
du, aby región mal perspektí-
vu a vedel sám seba rozvíjať 
do kvality,“ dodal Ferenčák.

Ambíciou zástupcov minis-
terstiev je predstaviť akčný 
plán v priebehu pol roka, aj 
keď zákonom stanovená le-
hota je deväť mesiacov. „Po-
kúšame sa postupovať rých-
lejšie, aby sme mali nejaký 
pilotný program minimálne 
na obdobie piatich rokov,“ 
doplnil I. Lesay.  (pkr)

Zástupcovia mministerstiev financií a hospodárstva sa v utorok na pôde Mestského úradu 
v Kežmarku stretli s vybranými starostami a primátormi od Spišskej Starej Vsi po Vlkovú.

Jozef, súcitíme a trpíme s
Len nedávno sa stal v Pop- 

rade prípad, keď otec odpojil 
od prístrojov syna, o ktorého 
sa spolu s manželkou obetavo 
starali 24 rokov. 

S  rodičmi Jozefa sme boli 
kolegovia – učitelia od roku 
1965 v Základnej škole v Pop- 
rade–Spišskej Sobote. Za 
viac ako 40 rokov sme uči-
li a  vychovali viac ako 4 ti-
síc žiakov, ktorí vyštudovali 
stredné a vysoké školy. Z nich 
sú vynikajúci pracovníci, in-
žinieri, lekári a vedci. Vycho-
vali sme aj svoje deti, And- 
rejovci štyri a všetky sme aj 
učili. Začiatkom sedemdesia-
tych rokov sme si v susedstve 
vybudovali rodinné domy, 
navzájom si pomáhali a tešili 
sa, že sme vytvorili pre svo-
je rodiny dobré podmienky. 
Mojou žiačkou bola aj Domi-
nikova mama Renáta, ktorá 
bola vynikajúca športovkyňa 
a poznám aj jej rodičov.

To, že sa Jožkovi a Renáte 
narodil chlapček, zasiahnutý 
detskou obrnou, sme vedeli 

od samého začiatku. Za 24 
rokov starostlivosti o svojho 
syna sa jeho zdravotný stav 
len zhoršoval a  ani lekárska 
veda tento stav nevedela rie-
šiť. Aký život mali jeho ro-
dičia, to nikoho nezaujíma-
lo. Všetko čo mali, venovali 
svojmu synovi. Kto z nás vie 
pochopiť 24-hodinovú sta-
rostlivosť – kŕmenie, osobná 
hygiena, minimálne 24 rokov 
x 365 dní sa rovná približne 
9 tisíckrát prebaľovanie plie-
nok, atď.

Boli sme na liečení, keď 
sme sa s  manželkou dozve-
deli, že Jozef bol po svojom 
čine ihneď uväznený z obavy 
úteku a prevencie. Povedzte, 
kde môže ujsť taký človek 
pred svojim nešťastím, zú-
falstvom a  bez peňazí? Veď 
žili v  úplnej biede! Opatera 
im znemožňovala pracovať. 
Matke úplne a otcovi len na 
dohodu s  minimálnym pla-
tom. Pamätáme sa, že v skor-
ších rokoch sa robila zbierka 
peňazí, aby mohol Dominik 

absolvovať operáciu. Nepo-
mohlo nič a  chlapec okrem 
trápenia ani nevedel, že žije.

Lekárska veda posunu-
la hranicu života v podstate 
do nekončena. Akokoľvek 
chorého človeka môžeme 
uviesť do umelého spánku  
a prístroje a rôzne výdobytky 
vedy ho budú udržiavať pri 
živote aj 50 rokov. Ale je toto 
vôbec život a je toto úlohou 
medicíny? 

Dočítali sme sa, ako tento 
čin posudzujú rodičia postih-
nutých detí. Jedno sme videli 
aj V siedmom nebi. Je to však 
zásadný rozdiel. S týmto mi-
lým dieťaťom sa môžete po-
rozprávať a  povie vám, keď 
mu je zle, zima, alebo je hlad-
né. Nie je prípad ako prípad. 
S manželkou sme si položili 
otázku: Prečo vyrieknutie 
takého tvrdého trestu? Veď 
to bol milujúci otec, ale jeho 
i manželkin nervový systém 
to už jednoducho nezvládol. 
Ako je možné, že v tom istom 
súdnictve necháme gangstrov 

ujsť, naťahujú sa súdne pro-
cesy, aby stratili platnosť, vys- 
kytujú sa závažné procesné 
chyby. Vypočuli sme si veľa 
názorov a mnohí sa pýtali, či 
naše súdnictvo je spravodlivé 
a rozhoduje zákonne?

Závažnou je otázka eutaná-
zie. Spoločnosť to považuje za 
vysoko neľudské, ale nie je to 
len výsledok náboženského 
cítenia? Za vysoko humánne 
považujeme utratiť zviera, 
aby sa netrápilo, koňovi dáme 
ranu z milosti i keď stál veľa 
a  bol miláčikom majiteľa. 
Ale človeka, ktorý nevníma 
že žije, sa necháme trápiť 24 
a  viac rokov. A  nielen jeho. 
Veď jeho rodičia 24 rokov 
nevedeli, čo je oddych, dovo-
lenka, kino alebo iné radosti, 
ktoré si my všetci môžeme 
dopriať. V televízii sme mali 
možnosť sledovať Pochod za 
život. Nie je paradoxom, že 
najviac sa ľuďom prihovárali 
tí, ktorí život nedali a nevedia, 
čo je vychovať vlastné deti aj 
s  ich chorobami!? Pri vyko-

pávkach a  archeologických 
výskumoch starých kláštorov 
sa najviac mŕtvoliek našlo pri 
ich múroch.

Eutanáziu by mali riešiť 
predovšetkým lekári a  ve-
deckí pracovníci. Tí najlepšie 
vedia posúdiť, koho je možné 
prebrať k  životu a  koho nie 
a nerozhodoval by jeden, ale 
celý tím.

Pýtame sa, prečo naša spo- 
ločnosť dopustí, že jeden 
riaditeľ zdravotnej poisťov-
ne má enormne vysoký plat, 
vysoké odmeny, v kancelárii 
exkluzívny nábytok s  kože-
nými kreslami, ale pre ťaž-
ko postihnutého sa nenájdu 
prostriedky na nevyhnutné 
pomôcky, ako je napríklad 
vozík, polohovateľná pos-
teľ, lacnejšie osobné potreby 
a  pod. Otázok by bolo ešte 
veľmi veľa, ale ich negatívne 
odpovede vyvolávajú v člove-
ku pesimizmus. Bude niekedy 
existovať spravodlivosť, taká 
obyčajná ľudská, pri ktorej 
dokážeme odlíšiť zlého člove-

Popradčana, otca, ktorý 
sa rozhodol ukončiť synovo 
24-ročné utrpenie a odpojil 
ho od prístrojov, sudca naria-
dil vziať do väzby z dôvodov 
útekových a preventívnych. 
V jednej televízii odznelo, že 
by dokonca mohol pokračo-
vať v konaní trestnej činnosti. 
Nenapadá ma iný výraz ako 
bullshit – slušne povedané aj 
hovadina! 

Pán prezident Andrej Kiska 
by sa mal čo najskôr začať 
zaoberať týmto prípadom. 
Nielen preto, že nešťastná 
rodina pochádza z Popra-
du, no najmä preto, že ako 
zakladateľ nadácie Dobrý 
anjel dobre pozná utrpenie 
ľudí, ktorých nevyliečiteľná 
choroba blízkeho pripravila 
o vlastné životy. A aj preto, 
že naše súdy namiesto ma-
fiánov, korupčníkov a pod-
vodníkov súdia človeka, ktorý 
si ten najstrašnejší verdikt 
prisúdil už sám. Niet takého 
súdu na zemi, ktorý by mu 
mohol ešte merať trest. Nao-
pak, máme prezidenta, ktorý 
môže zmierniť bolesť rodiny 
aspoň tým, že nestratí spolu 
so synom i otca.   

Eutanázia je spôsob ukon-
čenia života, najmä pacien-
tov, podstupujúcich neúnos-
né utrpenie spôsobom, ktorý 
môže toto utrpenie zmierniť. 
Ide teda o zmiernenie trýzni-
vej bolesti alebo silného utr-
penia privodením predčasnej 
smrti jedinca. Etymologicky 
sa skladá z dvoch gréckych 
slov eu – dobrý a thanatos 
– smrť.  V Belgicku, Holand-
sku, Luxembursku, Švajčiar-
sku a Albánsku je legálna 
tzv. aktívna eutanázia, teda 
podanie smrtiaceho prost- 
riedku na žiadosť chorého. 
V Írsku, Poľsku, Chorvátsku, 
Bosne a Hercegovine, Srb-
sku a Grécku je smrť z milosti 
zakázaná. Na Slovensku, vo 
Francúzsku, Taliansku a vo 
Veľkej Británii  je povolená 
pasívna eutanázia, teda pre-
rušenie liečby. Najmä pod-
ľa mnohých pozostalých sa 
u nás pasívna eutanázia, 
kedy lekári či poisťovne ne-
podajú nevyliečiteľne chorým 
pacientov ďalšie lieky, deje 
celkom bežne.

Tento príbeh je však najmä 
o bolesti, ktorú si nikto z nás 
nepraje prežiť a bez toho, aby 
sme niečo podobné prežili, si 
ju nedokážeme predstaviť. 
Nechcem sa nikoho dotknúť 
porovnaním so zvieracou 
ríšou, no ráno, keď sa náš 
labrador viac nepostavil na 
nohy, bolo jedno z najhorších 
v mojom živote. Injekcia bola 
nevyhnutným riešením. Hoci 
to mal byť akt milosrdenstva, 
dodnes ma prenasledujú vý-
čitky svedomia, čo sme ešte 
mohli, mali, smeli urobiť. Na 
chvíľu, keď som Daltona dr-
žala za labky a pozerala mu 
do očí, kým ich zavrel, nikdy 
nezabudnem. 

Pán prezident, Dominiko-
vej rodine môžete pomôcť. 
Zachráňte jeho otca. Tento 
čin je dôkazom, že ho mal 
napriek všetkému veľmi rád 
a určite do väzenia nepatrí. 
Pretože v tomto prípade platí 
doslova – život dal, život vzal. 
A nemyslím tým Boha. Otec 
je predsa viac. 

 Petra Vargová
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Záchranári 

v akcii

O najkrajšie jablko

Čistenie Slovenského raja

Návrhy môžu podať aj občania

Slovenský zväz záhradkárov v Starej Ľubovni pozýva na 
okresnú súťaž o najkrajšie jablko, ktorá sa uskutoční 9. 
októbra od 10. do 17. h v priestoroch Strednej odbornej 
školy na Jarmočnej ulici. Preberanie vzoriek bude 8. ok-
tóbra od 15. do 18. h vo vestibule pred telocvičňou a zajt- 
ra, v deň konania súťaže od 8. do 9. h. Po tomto termíne 
nebudú zaradené do súťaže, ale iba na výstave. Vyhodno-
tenie je plánované o 11. h. Poslaním súťaže je prezentovať 
ovocie z domáceho a zahraničného šľachtenia, porovnať 
a zhodnotiť úroveň pestovania v podmienkach okresu, 
podporiť pestovanie ovocných stromov v záhradách  
a reprezentovať záhradkárov okresu na jubilejnom 20. 
ročníku celoslovenskej súťaže o najkrajšie jablko. Súťaže 
sa môže zúčastniť fyzická osoba bez ohľadu na pobyt. 
Súťažiť budú jesenné a zimné odrody. Bližšie informácie 
Ivan Valovič, t. č. 0915 485 334.

Vo štvrtok 1. októbra prip- 
ravilo Občianske združenie 
Dobrá cesta, pôsobiace pri 
Centre  pedagogicko–psy-
chologického  poradenstva 
a prevencie v Poprade, zau- 
jímavú akciu –  BEH  PRE  
ŠŤASTNÉ DETSTVO.  Ak-
cia sa konala vo voľnom 
priestranstve pred budovou 
Arény.

Za pomoci aktívnych čle-
nov Študentského parla-
mentu mesta Poprad, žiaci 
základných škôl absolvovali 
symbolický beh, ktorého cie-
ľom bolo nielen prežitie zau-
jímavých  a humorných ak-
tivít, ale najmä získanie zák- 
ladných poznatkov o  prob-
lematike domáceho násilia, 
páchaného na deťoch.

Každé dieťa, ktoré sa akti-
vity zúčastnilo, získalo trič-
ko, pero a  odznak s  logom 
Pre šťastné detstvo. Súčasťou 
aktivity bola aj distribúcia in-
formačných letáčikov, ktoré 
obsahovali základné poznat-
ky o  formách a  prejavoch 
domáceho násilia páchaných 

Beh pre šťastné detstvo
na deťoch a hlavne možnos-
ti pomoci dieťaťu, ktoré je 
priamo vystavené danému 
negatívnemu sociálno – pa-
tologickému javu.

V  prípade, že by došlo 
k podozreniu týrania dieťa-
ťa v okolí, boli zúčastneným 
poskytnuté kontakty eru-
dovaných organizácií, ktoré 
aktívne pomáhajú pri riešení 
tejto závažnej a neakceptova-
teľnej problematiky.

V  rámci tejto témy bude 
OZ Dobrá cesta organizovať 
ešte v blízkej budúcnosti nas- 
ledovné aktivity:
n  Realizácia prednášok 

a besied s odborníkmi Cent- 
ra  pedagogicko–psycholo-
gického poradenstva a  pre-
vencie v Poprade v ZŠ, SŠ pre 
žiakov a študentov; 
n  Realizácia prednášok 

a besied s odborníkmi Cent- 
ra  pedagogicko–psycholo-
gického  poradenstva a pre-
vencie v Poprade pre rodičov 
a verejnosť;
n Výtvarná súťaž s tema-

tickým zameraním Šťastná 

rodina, ukončená výstavou 
víťazných detských prác;
n Realizácia aktivity detské 

talenty - spev, tanec, divad- 
lo;
n Benefičný koncert, spo-

jený s  finančnou zbierkou 
pre obete domáceho násilia. 

Ďakujeme všetkým, ktorí  
pomohli pri realizácii akti-
vity  BEH  PRE  ŠŤASTNÉ  
DETSTVO - mestu Poprad, 
Študentskému parlamentu 
mesta Poprad, pracovníkom 
Arény Poprad.

Členovia OZ Dobrá cesta

Oblastná organizácia 
cestovného ruchu Slovens- 
ký raj organizuje akciu 
s názvom Čistenie Sloven-
ského raja. Po letnej sezó-
ne sa opäť dobrovoľníci vy-
dajú v sobotu 10. októbra 
zbaviť tento kút našej prí-
rody od odpadkov po ne-
poriadnych návštevníkoch. 
Vydajú sa po trasách Bet-
liar (stretnutie pred obec-
ným úradom-OcÚ), Dob-
šiná – Dobšinský kopec 
(Nám. baníkov Dobšiná), 
Mlynky - Zejmarská rokli-

na (Mlynky-Biele vody), 
Palcmanská Maša (OcÚ 
Dedinky), Stratená, Stra-
tenská píla a Dobšinská 
ľadová jaskyňa (OcÚ Stra-
tená), Telgárt (Telgárt-Pus-
té Pole), Smižany (OcÚ), 
Čingov-okolie (Čingov), 
Letanovský mlyn – Čingov 
(Letanovský mlyn), Ver-
nár (OcÚ) a Hranovnica 
– Spišský Štiavnik kaštieľ 
(OcÚ Hranovnica). Zraz 
je o 8. h. Telefonické kon-
takty 0908 508 048 a 0902 
063 470.

Mesto Stará Ľubovňa od 
roku 1999 udeľuje Cenu 
mesta a Cenu primátora 
mesta osobnostiam a ko-
lektívom, ktoré sa výraznou 
mierou podieľali a podieľa-
jú na jeho všestrannom 
rozvoji a zviditeľňovaní 
doma i v zahraničí. O drži-
teľoch týchto významných 
cien môžu rozhodovať aj 
obyvatelia Starej Ľubovne 
prostredníctvom svojich 
návrhov. Návrhy za vyni-
kajúce tvorivé úkony a výz- 
namné výsledky vedeckej, 
technickej, umeleckej, pub-
licistickej, verejno-pros- 
pešnej a športovej činnos-
ti, činnosť osôb, ktoré sa 
významným spôsobom 
pričinil i o hospodársky 
a kultúrny rozvoj mesta, 

jeho propagáciu doma  
i v zahraničí, činnosť osôb 
pri záchrane ľudských ži-
votov a majetku mesta 
a jeho obyvateľov je pot- 
rebné doručiť do kancelá-
rie primátora mesta a pred-
nostu MsÚ do konca ok-
tóbra. O laureátoch Ceny 
mesta rozhodne mestské 
zastupiteľstvo na svojom 
novembrovom zasadnutí. 
Laureátov Ceny primátora 
schvaľuje primátor mesta.
Návrhy je potrebné pred-
kladať na tlačive, ktoré je 
uverejnené na webovej 
stránke mesta. Slávnost-
né odovzdávanie ocenení 
sa uskutoční už tradične 
v decembri,  pri príležitosti 
sviatku patróna mesta, sv. 
Mikuláša.  (red)

Pomáhali horolezcom 
pod Gerlachom. V sobotu 
3. októbra popoludní sa na 
tiesňovú linku HZS ozvali 
traja slovenskí horolezci, 28, 
32 a 36-roční, ktorí uviazli 
v Martinovej ceste, vedúcej 
na Gerlachovský štít. V ces-
te nevedeli pokračovať, pre-
to požiadali o pomoc. Zách- 
ranári HZS kontaktovali so 
žiadosťou o súčinnosť aj po-
sádku VZZS pre urýchlenie 
evakuácie. Posádke spolu so 
záchranármi HZS na palube 
sa podarilo dostať do oblasti, 
pre nepriaznivé podmienky 
však nebolo možné vysa-
denie záchranárov pri horo-
lezcoch. Nakoľko horolezci 
uviedli, že sú bez zranení 
a majú dostatočné oblečenie 
na prečkanie noci, pokračo-
vala záchranná akcia v ran-
ných nedeľňajších hodinách. 
Do terénu odišla skupina šty-
roch záchranárov HZS, ktorá 
po príchode horolezcov za-
teplila a pripravila na zostup. 
Opätovne bola kontaktovaná 
aj posádka VZZS z Popradu, 
avšak silný pretrvávajúci vie-
tor nedovolil použitie leteckej 
techniky. Záchranári zostúpili 
s istenými horolezcami do 
Litvorového sedla a odtiaľ 
k Sliezskemu domu. Traja 
mladí Slováci boli napokon 
transportovaní terénnym vo-
zidlom HZS do T. Polianky.

Záchranári mali rušnú 
sobotu. Záchranári HZS 
uskutočnili v sobotu od rána 
viacero zásahov. Dopoludnia 
si na Malom Mlynárovi vo Vy-
sokých Tatrách poľský horo-
lezec pravdepodobne zlomil 
obe nohy. Záchranári HZS 
spolu s leteckými záchranár-
mi VZZS horolezca ošetrili 
a letecky bol transportovaný 
do popradskej nemocnice. 
Krátko po odovzdaní pacienta 
leteli spoločne horský zách- 
ranár s posádkou VZZS na 
pomoc 55–ročnému turisto-
vi, ktorý mal na Otrhancoch 
v Západných Tatrách zdra-
votné problémy, spôsobené 
pravdepodobne disfunkciou 
obličiek. Turistu posádka le-
tecky transportovala do ne-
mocnice v Liptovskom Miku-
láši. Vzápätí posádka letela 
pod Kriváň, kde si slovenská 
turistka na turistickom chod-
níku pravdepodobne zlomila 
nohu. Horský záchranár a le-
kár VZZS ju na mieste ošetrili 
a vrtuľníkom transportovali 
do nemocnice v Poprade. 
V popoludňajších hodinách 
požiadali o pomoc horských 
záchranárov slovenskí turisti 
z Chaty pri Zelenom plese pre 
jedného z nich, ktorý pociťo-
val nevoľnosť a bolesti. Hor-
skí záchranári pre druhotné 
príznaky bolesti na hrudníku 
požiadali o súčinnosť VZZS, 
ktorá turistu transportovala 
do popradskej nemocnice. 
V  Pieninách  cvičili  zách- 
ranári so psami. Jesenné 
preškolenie psovodov a psov 
oblastného strediska HZS 
Vysoké Tatry sa uskutočnilo 
30. septembra až 1. októbra 
v Pieninách. Zamerané bolo 
na nočné vyhľadávanie osôb, 
spojené s vyhľadávaním 
špeciálnych pachov. Rôzne 
modelové situácie simulovali 
podmienky pri ostrých zá-
chranných akciách.  (red)

ka od dobrého? Jozef rozhod-
ne nepatrí k tým, ktorých by 
bolo potrebné odsúdiť takým 
tvrdým trestom, ale pochopiť 
a odpustiť. Veď jeho už odsú-
dil sám život na ťažkých a ne-
únosných 24 rokov. Zlyhal 
len preto, že sa už nevládal 
pozerať nie na svoje vlastné, 
ale na trápenie svojho syna. 
Nezvládla to ani jeho manžel-
ka a matka Dominika, ktorá 
pred týmto skutkom skončila 
na psychiatrii. Možno aj toto 
doľahlo na Jozefovú psychiku 
a dopomohlo k činu.

Veríme, že ľudský rozum 
a  cit dokáže rozlíšiť pojmy 
vražda a  zúfalý čin pomo-
ci nevyliečiteľne chorému 
chlapcovi, za ktorého už pra-
covali len prístroje. 

Prijali by sme taký život?
Nevieme, aký ortieľ ťa, Jož-

ko čaká, ale sme s tebou a vie-
me, že nie si žiadny vrah. Si 
len obyčajný utrápený, zúfalý 
a milujúci otec.   Tvoji učitelia 

A. a F. Gordiakovci 
Poprad          

tebou!

Nové Iveco Daily aj pre Vernár
Minulú nedeľu Robert Kaliňák zavítal do 

obcí z oboch strán Kráľovej hole. Nové zása-
hové vozidlo Iveco Daily a protipovodňový 
vozík v okrese Poprad odovzdal dobrovoľ-
ným hasičom z Vernára. Na pôde obce R. 
Kaliňáka so sprievodom okrem nastúpených 
hasičov a folklóristov privítal starosta obce 
Vladimír Ondruš. Vo svojom príhovore mu 
predstavil obec, ležiacu v dvoch národných 
parkoch, unikátne prírodné bohatstvo, ale aj 
jej históriu. Zdôraznil, že aj dobrovoľní hasi-
či píšu svoju históriu od roku 1929 a v roku 
1938 už vlastnil aj prvú motorovú striekačku. 
Priemerny počet členov DHZ  je okolo stov-
ky. „Miestna organizácia požiarnej ochrany 
je jedným z článkov, prispievajúcich k ochra-
ne obecného majetku, ale aj majetku občanov 
obce,” povedal starosta a poďakoval všetkým 
hasičom v okrese, najmä profesionálnym, 
ale aj dobrovoľným, pretože počas extrémne 
suchého leta mali plné ruky práce. „Som ne-
smierne rád, že aj pri poslednom lesnom po-
žiari v našom katastri 1. septembra v lokalite 
Hranovnícke pleso aj náš DHZ Vernár výdat-
ne pomáhal bez nárokov na odmenu pri boji 
s ohnivým živlom a pomohol zabrániť väčším 
materiálnym škodám. Ďakujem vám chlapi za 
vašu prácu a odvahu a dúfam, že táto nová 

technika, ako sa hovorí, bodaj by sme ju ne-
museli nikdy použiť naostro, ale keď bude tre-
ba, že budete na prácu s ňou dobre pripravení 
a zaškolení,” doplnil starosta. 

„Dobrovoľní hasiči robia veľa pre svoju obec, 
pre svojich susedov, spoluobčanov, susedné obce 
vo svojom voľnom čase, bez nároku na odme-
nu, častokrát na úkor svojich rodín a preto im 
od nás patrí naša úcta. Preto toto auto v žiad-
nom prípade nie je možné vnímať ako nejaký 
darček, ale skôr ako splátku dlhu za tie desiatky 
rokov tvrdej driny, ktorú dobrovoľní hasiči vo 
Vernári vykonali pre svoju obec a ostatných,” 
povedal Kaliňák a doplnil, že dobrovoľným 
hasičom ďakuje aj za to, že túto tradíciu odo-
vzdali mladým, ktorí sa rozhodli pomáhať 
druhým.  

R. Kaliňák odovzdal kľúče od nového zása-
hového vozidla veliteľovi Vladimírovi Greňo-
vi. Následne minister, starosta a veliteľ DHZ 
pokrstili nové vozidlo ručným hasiacim príst- 
rojom zn. Hubert. 

Minister vnútra a podpredseda vlády Ro-
bert Kaliňák následne odovzdal nové vozidla, 
resp. upravené zásahové vozidlá na podvoz-
koch Tatry aj v obciach Hranovnica, Krava-
ny, Vikartovce, Liptovská Teplička, ležiaca z 
druhej strany Kráľovej hole a v Šuňave.  (pkr)
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Spišské divadlo 
i v zahraničí

Spišské divadlo v Spišskej 
Novej Vsi uvedie dnes o 19. h  
(Štúdio SD) jeden z najkraj-
ších príbehov o láske v sve-
tovej literatúre J. M. Dosto-
jevského Biele noci (vstupné 
2 €). Vo štvrtok 8. októbra sa 
na dosky divadla vracia slo-
venská klasika v spišskom 
nárečí – J. G. Tajovský Žen-
ský zákon (po špiski, 5 €). 
V piatok 9. októbra o 19. h 
uvedie hru s pesničkami 
J. Mokoša Jánošík alebo 
pravda je len jedna (6 €), 
v nedeľu 11. októbra o 16. h 
klasickú rozprávku trochu 
inak Dlhý, široký a bystrozra-
ký, v pondelok 12. októbra 
o 8.30 a 10. h v Smižanoch 
rozprávku s pesničkami  
J. Milčáka Jakub s veľkými 
ušami a v utorok 13. októbra 
o 9. h J. Mokoš Jánošík ale-
bo pravda je len jedna (3 €). 
15. a 16. októbra vystúpi 
Spišské divadlo v maďarskej 
Békešskej Čabe (Rysavá ja-
lovica) a rumunskom Nadla-
ku (Dlhý, široký, bystrozraký 
a Rysavá jalovica).

Talenty Popradu 
 Richard Rikkon

V divadelnej sále Domu 
kultúry v Poprade sa vo štvr-
tok 8. októbra o 17. h usku-
toční motivačné a koncertné 
vystúpenie muzikálne nada-
ných detí zo ZUŠ na Štefá-
nikovej ul. v Poprade. V rám-
ci projektu vzdelávacieho 
a umeleckého podujatia sa 
predstavia s popredným slo-
venským klaviristom R. Rik- 
konom. Okrem spoločného 
koncertu detí a klaviristu si 
diváci vychutnajú ukážky diel 
hudobnej klasiky vo virtuózo-
vom podaní. Koncert Talen-
ty Popradu sa koná v rámci  
XXXIII. ročníka Popradskej 
hudobnej jesene.

Halloween
Tvorivej dielne Halloween 

pod vedením Marianny Ďu-
rasovej sa šikovné deti a ich 
rodičia môžu zúčastniť v ne-
deľu 11. októbra o 10. h v klu-
be Zóna Domu kultúry v Po-
prade. Potrebné je doniesť 
si nožnice, pastelky a fixky. 
Vstupné 1 €.

Návrat v čase 
50. a 60. rokov

Vo výstavnej sieni mú-
zea na Ul. MUDr. Alexandra 
v Kežmarku vo štvrtok 8. ok-
tóbra otvoria výstavu Návrat 
v čase 50. a 60. rokov 20. sto-
ročia. Vstupné dospelí 0,60 €, 
deti a dôchodcovia 0,30 €. 
Výstava bude sprístupnená 
do 30. novembra.

Festivalová prehliadka
V kino klube Tatranskej 

galérie v Poprade premietnu 
filmy v rámci II. ročníka festi-
valovej prehliadky súťažných 
filmov z rokoch 2014 a 2015 
z Berlinale, Benátok a Can-
nes. Program: štvrtok 8. ok-
tóbra o 19. h Čierne duše (Ta-
liansko, Francúzsko – do 15 r. 
nevhodné), nedeľa 11. ok-
tóbra o 17. h Pasolini (Fran-
cúzsko, Belgicko, Taliansko 
– do 15 r. nevhodné), štvrtok 
15. októbra Moja matka o 19. h 
(Francúzsko – do 15 r. ne-
vhodné),  nedeľa 18. októbra 
o 17. h Turné (Francúzsko 
– do 12 r. nevhodné) a štvrtok 
29. októbra o 19. h Victoria 
(Nemecko – do 15 r. nevhod-
né). Vstupné 3 €.  (red)

Predsedníčky MS v Levoči 
Anna Petreková a v Poprade 
Ľudmila Hrehorčáková pred-
stavili Ľudovíta Štúra najmä 
ako kodifikátora spisovnej 
slovenčiny (1843), novinára, 
politika, vedúcu osobnosť 
štúrovskej mládeže, vodcu 
slovenských dobrovoľníkov 
v rokoch 1848 – 49.

Ďalšou témou bol exodus 
prešporských študentov a ich 
manifestačný príchod do Le-
voče v  marci 1844, s ním sú-
visiaci vznik slovenskej hym-
ny a deje Jednoty slovenskej 
mládeže pod vedením Janka 
Francisciho Rimavského. 
Nezameniteľným miestom 
stretávania štúrovcov bol pa-
mätný Kohlwald–Uhliská, 
vzdialený 3  km od Levoče, 
miesto stáročných líp, kde sa 
zrodili najkrajšie diela slo-
venského romantizmu, na-
príklad Bottova Smrť Jánoší-
kova. Zaujímavé a vzrušujúce 
deje štúrovskej mládeže pod 
vedením profesora Michala 
Hlaváčka a Francisciho sa na-

Poďakovanie Ľudovítovi Štúrovi v Levoči

trvalo zapísali do histórie Le-
voče 19. storočia. Preto tam 
stojí od roku 1949 aj Štúrov 
pomník od sochára Fraňa Gi-
balu, na počesť slovenských 
dobrovoľníkov v  rokoch 
meruôsmych.

Dôležitou skutočnosťou je 
uchovávanie štúrovskej tra-
dície v  meste. Mládež mala 
možnosť pozdraviť pani 
učiteľku Margitu Antašovú, 
ktorá celé desaťročia vodie-
vala svojich zverencov na 
Kohlwald a  vštepovala im 
lásku  k rodnej reči a k vlasti. 
Výrazom prežitého a precíte-
ného je publikácia Kohlwald 
a štúrovci, ktorá vychádza už 
v reedícii s podporou mesta 
Levoče. V nej sa dozvedáme 
o  vlastenecky zmýšľajúcich 
Levočanoch, ktorí si ucho-
vali v srdci a pamäti tieto de-
jinné udalosti – pán Felber, 
pani Ondrejčáková, členovia 
Matice slovenskej. Dopolud-
nie, strávené v divadle, bolo 
obohatené vedomostným 
kvízom. Celý program spre-

vádzali hymnické národné 
piesne, ktoré navodili dobovú 
atmosféru.

O deň neskôr sa významné 
štúrovské výročie zapísalo do 
dejín mesta návštevou troch 
najvyšších predstaviteĺov Ma-
tice slovenskej - Ing. Mariána 
Tkáča, predsedu, vedeckého 
tajomníka Mgr. Petra Caba-
daja a docenta PaedDr. Pav-
la Pareničku. Ing. M. Tkáč 
v Gymnáziu Janka Francisci-
ho v Levoči prezentoval svoju 
novú knihu Francisci. Docent 
Parenička hovoril o  pôso-
bení štúrovcov v Levoči. Na 
prezentácii boli prítomní aj 
predstavitelia mesta – primá-
tor PaedDr. Milan Majerský,  
PhDr. Jozef Cvoliga a pred-
nosta okresného úradu Ing. 
Ivan Dunčko. 

Popoludní sa hostia a účast- 
níci odobrali na vyvýšené 
miesto nad Levočou Strom-
peš, kde členovia SNS vztý-
čili slovenský dvojkríž, ktorý 
posvätil pravoslávny kňaz 
Kornel Furin. K  posvätnej 
chvíli prispel aj spevácky 
zbor Juventus  paedagogica 
pri Strednej pedagogickej 
škole v Levoči. Súčasťou sláv-
nostného aktu bolo zapálenie 
vatry zvrchovanosti. 

 Ľudmila Hrehorčáková

Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny v Poprade (ÚPSVaR) 
v  spolupráci s  Centrom pe-
dagogicko-psychologického 
poradenstva a  prevencie 
a mesto Poprad zorganizovali 
minulý štvrtok burzu práce. 
V  popradskej Aréne sa pre-
zentovalo 24 stredných škôl 
a  zamestnávatelia regiónu. 
„Som rád, že sa nám podarilo 
uskutočniť ďalší ročník Burze 
práce a informácií. Tento rok 
je výnimočný. Po prvýkrát 
sme zaznamenali pozitívnu 
odozvu zo strany zamestnáva-
teľov. Môžem smelo povedať, 
že máme historicky najviac 
zamestnávateľov na burze. Je 
nevyhnutné a  veľmi dôležité 
v dnešnej dobe eliminovať prí-
chod mladých ľudí po ukon-
čení školy na úrad práce. Je 
to fenomén, ktorý táto doba 
prináša. Absolvent sa po ab-
solvovaní strednej školy príde 
hlásiť na úrad práce a práve 
dnešným dňom chceme uká-
zať, že je potrebné hľadať pre-
pojenie medzi strednou školou 
a zamestnávateľom,“ uviedol 
Slavomír Krafčák, riaditeľ 
ÚPSVaR v Poprade. Hlavným 
cieľom štvrtkovej burzy prá-
ce bolo zvýšiť informovanosť 
o možnostiach uplatnenia sa 
na trhu práce, vytvoriť preds- 

Burza práce pomáha žiakom, rodičom i zamestnávateľom
tavu o tom, ako trh práce fun-
guje a po ktorých profesiách 
je zo strany zamestnávateľov 
najvyšší dopyt, keďže na trhu 
práce stále rezonuje nesúlad 
medzi dopytom, zamestná-
vateľom a ponukou pracovnej 
sily. Burza práce bola určená 
pre žiakov deviatych roční-
kov a ich rodičov a zároveň je 
určená pre uchádzačov o za-
mestnanie a  pre zamestna-
ných, ktorý si hľadajú ďalšie 
zamestnanie. 

„Už dlhodobo spolupracuje-
me s ÚPSVaR v Poprade pri or-
ganizovaní informačnej burzy 
práce. Naším hlavným cieľom 
je predstaviť stredné školy, ale 
akceptujeme to, že ÚPSVaR 
nám je schopný dať druhý 
stupeň informácií a to je spo-
lupráca so zamestnávateľom. 
Stredné školy by mali tiež spo-
znať budúcich zamestnávate-
ľov. V  rámci dlhodobého pora-
denského procesu, ktorý neza-
čína v deviatom ročníku zák- 
ladnej školy, by bolo pre nás 
dobré, keby sa začal poraden-
ský proces už skôr, napríklad 
v šiestom ročníku. To zname-
ná, aby žiak predtým, ako si 
podá definitívnu prihlášku do 
školy, mal všeobecný prehľad, 
čo sa v okrese ponúka v rámci 
štúdia v stredných škoách. Ak 

žiak uvidí, že stredná škola má 
potencionálneho zamestnáva-
teľa, môže si inak projektovať 
svoju profesionálnu budúcnosť 
a svoju životnú kariéru,“ po-
vedal Milan Antaš, metodik 
pre výchovné poradenstvo 
Centra pedagogicko-psycho-
logického poradenstva a pre-
vencie v Poprade. 

V  zmysle zákona je rodič 
zodpovedný za dieťa kým 
nedosiahne vek plnoletosti. 
V praxi funguje aj ako prvý 
poradca v  rozhodovaní, kde 
a čo pôjde jeho dieťa študo-
vať. „Dlhodobo nás mrzí to, že 
rodičov nedokážeme vtiahnuť 
do poradenského procesu vo 
väčšej miere. Počas celého dňa 
burzy rodičov prichádza málo. 
Samozrejme toto je iba jedna 
z  akcií, ktoré organizujeme. 
Chodíme do škôl, žiakov tes-
tujeme, vykonávame kariérne 
poradenstvo a  aj tu by sme 
uvítali väčší záujem zo strany 
rodičov. Realita strednej školy 
ukáže správny výber,“ vysvetlil 
Milan Antaš. 

V  popradskej Aréne sa 
prezentovali stredné školy 
z okresu Poprad, Kežmarok, 
Levoča, Liptovský Mikuláš 
a Spišská Nová Ves. Súčasťou 
podujatia boli aj Raňajky zo 
zamestnávateľmi. „Niektorí 
zamestnávatelia už majú so 
strednými školami nadviaza-
nú spoluprácu a  som rád, že 
sa nám podarilo nadviazať 
spoluprácu s  ďalšími. Pevne 
verím, že budeme aj ďalej na-
predovať. Zamestnávatelia zo-
brali túto alternatívu za mož-
nosť prezentovať sa, zúčastniť 
sa a  hlavne, aby sme devia-
takom a ich rodičom ukázali 
tú správnu cestu nielen pre 
štúdium, ale aj ako sa neskôr 
zamestnať,“ povedal Slavomír 
Krafčák. Momentálne neko-
rešponduje trh práce s  tým, 
čo ponúka štúdium v  stred-

ných školách. Okrem kľúčo-
vých zamestnávateľov sa na 
pracovných raňajkách stretli 
aj menší a malí podnikatelia. 
V súčasnosti je nezamestna-
nosť v  okrese Poprad podľa 
riaditeľa ÚPSVaR okolo 11 %  
a v  Levoči cez 15 %. Snom 
riaditeľa Slavomíra Krafčáka 
je podľa jeho slov dostať sa 
v nezamestnanosti percentu-
álne pod 10 %. 

 „Má to zmysel. Pretože 
vidieť niečo naživo je určite 
lepšie, ako si niečo prečítať, 
alebo vidieť v televízii. Zúčast-

ňujeme sa burzy práce pravi-
delne. Návštevníci, teda žiaci 
a rodičia, majú možnosť vidieť 
praktickú realizáciu činnos-
tí, ktoré v našej škole učíme. 
Žiak deviateho ročníka príde 
ako pätnásťročný do strednej 
odbornej školy a o študijnom 
odbore poväčšine nevie nič. 
Po štyroch rokoch odchádza 
už ako vyučený pracovník,“ 
povedala Ing. Gabriela Ta-
káčová, zástupkyňa riaditeľa 
Súkromnej strednej odbor-
nej školy v  Poprade–Veľkej.  
   (pks)

Levočská Matica slovenská spolu s mestskou knižni-
cou  usporiadali 23. septembra v mestskom divadle 
spomienkové kultúrne podujatie  pre základné a stred-
né školy v Levoči. Levoča, ako štúrovské mesto, týmto 
vyjadrila svoj vzťah k jubilujúcej osobnosti našich de-
jín – Ľudovítovi Štúrovi. 

Miss Česko-Slovensko 
je kráska z Moravy

Dokončenie z 1. strany
Večerom sprevádzali ús- 

pešná slovenská modelka 
a  bývala MISS Slovensko 
1999 Andrea Verešová a čes-
ký moderátor Míra Hejda. 
V  programe vystúpil novo-
dobý Ježíš z muzikálu Jesus 
Christ Superstar Vašek Noid 
Bárta a  taneční škola Filip 
Gregoriades z Plzne. 

Okrem prehliadky ženskej 
krásy má súťaž aj charita-
tívny podtext, čo ukázala 
dražba korunky víťazky, kto-
rá začala na dvadsiatichtisí-
coch českých korún a  bola 
vydražená za krásnych 
105 000 Kč. Tieto peniaze, aj 
s dalšími z dražby, putovali 
pre nadáciu  Dobrý skutek, 
ktorá zakúpi asistenčného 
psa pre pani, ktorá ho po-
trebuje. O tom, že aj krásky 
majú srdce na svojom mies-
te, dokazuje skutok finalist-
ky zo  Slovenska Dominiky 
Gajdošovej, ktorá vo svojej 
rodnej obci vyzbierala na 
charitu 7 000 eur. 

No a  potom prišla sláv-
nostná  chvíľa, keď v luxus-
nom hoteli Park vyhlasovala 
riaditeľka súťaže Pavlína Ně-

mečková meno novej Čes-
ko-Slovenskej MISS 2015, 
ako aj jej dvoch korunných 
princezien. 

Titul 2. vicemiss ostal 
doma v Plzni vďaka 20-roč-
nej študentke Právnickej 
fakulty Západočeskej uni-
verzity Barbore Fenclovej, 
inak favoritke nášho fotog- 
rafa J. Mašleja. Korunka 1. 
vicemiss putuje na Sloven-
sko 26-ročnej absolventke 
Paneurópskej vysokej školy 
Bratislava Dominike Gajdo-
šovej z Hvozdnice pri Žiline. 
Novou Česko–Slovenskou 
MISS 2015 sa stála veľmi 
pekná dievčina z  Moravy, 
23-ročná vedúca cestovnej  
kancelárie Veronika Malé-
řová z  Rožnova pod Rad-
hoštem a na Morave ostal aj 
titul MISS Sympatie, ktorý 
získala 21-ročná študentka 
Vysokého učení technického 
Brno Veronika Robotková 
z Jinošova. Kráľovná je zvo-
lená a budeme jej držať pal-
ce, nech krásu bude predá-
vať aj ďalej prostredníctvom 
korunky, žezla novej Čes-
ko-Slovenskej MISS 2015. 
 (jmj)
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V závere minulého týždňa 
sa v  priestoroch Mestské-
ho úradu v  Poprade konala 
výstava ovocia a  zeleniny, 
na ktorej podtatranskí záh- 
radkári prezentovali úrodu, 
ktorú si vlastnoručne dopes-
tovali. Pôda, odjakživa pri-
náša ľudstvu obživu a vďaka 
pracovitým rukám človeka sa 
stáva úrodná a prináša osoh 
celým generáciám. „Minulé-
ho roku nebolo čo vystavovať, 
úroda bola slabá. Tento rok sa 
už bolo s čím pochváliť. Na výs- 
tave sa prezentovali záhrad-
kári so svojimi najkrajšími 
kúskami. Už aj my v podtat-
ranskej oblasti dokážeme do-
pestovať peknú a bohatú úrodu 
napríklad hrozna, marhúľ či 
broskýň. Momentálne vysta-
vujeme jesennú úrodu odrôd, 
ktoré dozrievajú a  dopesto-
vávajú sa okolo septembra, 

Podtatranská výstava ovocia a zeleniny
resp. októbra. Sú to poväčšine 
rezistentné jablká, ktoré sú 
odolné voči rôznym chorobám 
či tekvice, cibuľa alebo iné 
druhy zeleniny,“ povedal Jozef 
Kalakaj, predseda okresného 
výboru záhradkárov v Popra-
de. V pôsobnosti Okresného 
výboru Slovenského zväzu 
záhradkárov je 44 základných 
organizácií v  okresoch Po-
prad a Kežmarok a majú vyše 
2  800 členov od Liptovskej 
Tepličky po Spišskú Starú Ves. 

Návštevníci na výstave vi-
deli zaujímavé, resp. tvarovo 
nadrozmerné exempláre ze-
leniny či nové druhy ovocia 
a zeleniny, ktoré sa ešte pred 
10 rokmi v našich klimatic-
kých podmienkach vôbec ne-
vyskytovali. V regióne sa pred 
rokmi dopestovalo iba veľmi 
málo odrôd jabĺk, dnes už 
záhradkári vedia dopestovať 

do 25 odrôd, ktoré sa aj vďaka 
vede ľahšie dopestujú v našich 
podmienkach. Výstava priná-
ša viacero aspektov. „Na výs- 
tave sa nielen prezentujeme, 
ale vymieňame si skúsenosti 
a prinášame veľa užitočných 
informácií a poznatkov. Chce-
me záhradkárom aj poradiť, čo 
a ako pestovať, samozrejme ak 
majú záujem, lebo záhradkár-
čenie sa dnes už vytráca. Ľu-
dia chcú žiť moderne, pestujú 
si trávniky a okrasné dreviny,“ 
konštatoval Jozef Kalakaj. 
Pomológovia si po výstave 
odnášajú vystavené vzorky 
jabĺk a skúšajú ich chuť, kva-
litu a výdrž, aby o rok vedeli 
znova záujemcom poradiť. 
Tí sa stretávajú dva-trikrát 
po novom roku a vymieňajú 
si získané poznatky. Z týchto 
stretnutí potom vyjdu nové 
odporúčania. 

Výstavy nie sú určené iba 
väčším záhradkárom, ale 
i menším alebo tým, ktorí si 
chcú niečo dopestovať v ma-
lej záhradke či balkóne. Naj-
lepšie je pestovať strom, ktorý 
dosahuje najviac 4 m, pretože 
sa dá dobre obrať a dobre sa 
upravuje. Odrody, ktoré rastú 
na veľkých stromoch sa už 
dnes nepestujú, pretože nie je 
z nich až taký výťažok. Podľa 
Kalakaja na veľkom strome sa 
ovocie nedá dobre obrať a po-
lovica úrody opadá. Tento rok 
bolo suché a horúce leto. Jabl-
ká sa krásne vyfarbili, ale sú 
menšie. Dôležité bolo stromy 
zalievať. „Tí ktorí jablká pre-
berali a zalievali, mali dobrú 
úrodu. Boli sme prekvapení, 
že tento rok bol priaznivý aj 
pre odrodu Idared. Poväčšine 
sú jablká malé a  chrastavé, 
lebo chorobu chrastavitosti 

Do Popradu zavítal minulý 
týždeň v stredu počas British 
day - Britských dní, ktoré sa 
konali v Poprade a v Prešove, 
britský veľvyslanec Andrew 
Garth. Cieľom návštevy vý-
chodného Slovenska bola 
propagácia výučby anglické-
ho jazyka, ako aj možnosti 
užšej spolupráce medzi Veľ-
kou Britániou a regiónmi vý-
chodného Slovenska. Britský 
deň v Poprade bol rozdelený 
na niekoľko častí. „S pánom 
veľvyslancom sme sa stretli už 
niekoľkokrát a plánovali sme 
bližšiu spoluprácu. Letecká 
linka, ktorá tu lieta štyrikrát 
do týždňa, je spojením s Ang- 
lickom a spoluprácu chceme 
aj naďalej rozvíjať. Pán veľ-
vyslanec už Poprad navštívil 
a bol milo prekvapený nielen 
z toho, čo tu máme, ale že nás 
navštívila aj anglická kráľov-
ná  a len pokračujeme v tom, 
čo tu bolo nastavené pred nie-
koľkými rokmi,“ povedal Jo-
zef Švagerko, primátor mesta 
Poprad.

V úvode dňa sa britský veľ-
vyslanec stretol v zasadačke 
Mestského úradu v Poprade 
so žiakmi deviatych ročníkov 
a študentmi stredných škôl 
v meste. Na stretnutí sa žiakom 
prihovoril a vysvetlil dôleži-
tosť štúdia anglického jazyka 
a tiež sa dozvedeli o štúdiu 
v Británii. „Teším sa, že som 
mohol opäť prísť do Popradu. 
Dnes tu máme niekoľko akcií. 
Chcem pomôcť ľuďom naučiť 
sa anglicky. Angličtina je glo-
bálnym jazykom. Je jazykom 
nielen biznisu, ale aj jazykom 
kultúry, zábavného priemyslu 
a internetu, ale aby som to po-
vedal jednoducho, angličtina 

spôsobuje teplo a veľmi mok-
ro. Bolo sucho a plesne nemali 
čas napadnúť a  prichytiť sa 
na jablku,“ hovorí Jozef Ka-
lakaj.   Dnes už nie je nič vý-
nimočné dopestovať kvalitné 
hrozno, kivi, paradajky bez 
fóliovníka. Módnym hitom 
sa stáva predaj stromčekov, 
kríkov či kvetov v   kamen-
ných obchodných centrách, 
ktoré sa v akciách ponúkajú 
na celom Slovensku rovna-
ko. Ľudia sa dajú nahovoriť 
na kúpu drevín a kríkov pre 
pekný obal, ktorý zaručuje 
skvelú úrodu. No často pri-
chádza sklamanie. „Osobne 
ľudí  upozorňujem, aby sa ne-
dali zlákať na krásny obrázok. 
Potom, keď si ho posadia vo 
svojej záhrade, sú sklamaní, že 
sú to odrody stavané na teplé 
podnebie. Že im stromček, ale-
bo krík nezarodil, alebo ani 
nezakvitol. Nepáči sa mi to, 
ale ľudia sa možno raz poučia 

a nebudú siahať po akciových 
trhákoch, ale nechajú si  pora-
diť u záhradkárov, ktorí sú ve-
ľakrát spoľahlivejší, ako goog- 
le,“ s  úsmevom dodal Jozef 
Kalakaj. 

Na Podtatranskej výstave 
bolo vystavených vyše 230 
exponátov. Gigantické cibule, 
tekvice, orechy, vinič. Výstava 
bola obohatená prezentáciou 
liečivých rastlín, pochádzajú-
cich z nášho regiónu a náv-
števníci mohli vidieť aj ví-
ťazný herbár, s ktorým sa zú-
častnili na súťaži. Najkrajšie 
kúsky zimných odrôd jabĺk 
záhradkárov poputujú na výs- 
tavu Jahrada 2015, ktorá sa 
bude konať v Trenčíne. Súťa-
že sa zúčastnia záhradkári so 
svojou dopestovanou úrodou 
a budú bojovať o titul Jablko 
roka. Súťaž sa bude konať už 
23. až 24. októbra vo výstavis-
ku Expo Center v Trenčíne.   
 (pks)

Britský deň patril študentom a samospráve
vám otvára nové možnosti. 
Chceme pomôcť regiónom 
využívať eurofondy, chceme 
aby Slovensko využilo všetky 
fondy a možnosti, ktoré má 
k dispozícií,“ uviedol Andrew 
Garth, britský veľvyslanec. 

British day pokračoval 
a pre zástupcov miestnych 
a regionálnych samospráv or-
ganizátori pripravili seminár 
na tému Efektívna verejná 
správa, o čerpaní štrukturál-
nych a investičných fondov 
Európskej únie vo verejnej 
správe. Cieľom spoločnej dis-
kusie bolo zistiť oblasti mož-
nej spolupráce v obchode, 
vzdelávaní a kultúre. Británia 
môže so svojimi skúsenosťa-
mi regiónu pomôcť pri čerpa-
ní eurofondov, pri posilňovaní 
efektívnosti vo verejnej sprá-
ve, ale aj v oblasti cestovného 
ruchu. S prezentáciami pre 
primátorov a starostov podtat-
ranského regiónu vystúpili zá-
stupcovia sekcie európskych 
programov Ministerstva 
vnútra SR, poradenskej spo-
ločnosti Centire a spoločnosti 
Ernst and Young. „Minister-
stvo vnútra v novom progra-
movom období na roky 2014 
– 2020 sa stará o operačný 
program Efektívna verejná 
správa. Je to program, ktorý 
má pomôcť štátnej správe, ale 
aj samospráve k tomu, aby si 
lepšie nastavili procesy a aby 
modernizovali svoje služby,“ 
povedal Samuel Arbe, riadi-
teľ odboru operačný program 
efektívna verejná správa na 
MV SR. Ministerstvo sa snaží 
klásť dôraz na to, aby všetky 
služby, ktoré poskytuje ve-
rejná správa boli zamerané 
a orientované na klienta, teda 

aby boli rýchlejšie, efektív-
nejšie a kvalitnejšie. Práve 
na tento účel sú pripravené fi-
nančné prostriedky v celkom 
objeme 335 miliónov eur, kto-
ré sú určené pre mestá a obce. 
„Práve preto sme prijali poz- 
vanie britského veľvyslanca 
na stretnutie so zástupcami 
miest a obcí, ktoré sa môžu 
vyjadriť, kde spomínané zdro-
je chýbajú a čo by bolo mož-
né z operačného programu 
podporiť. Chceme nastaviť 
výzvy, pretože v súčasnosti 
sa rozbieha nové programo-
vé obdobie Prvé projekty sa 
budú spúšťať na konci tohto 
roka a v priebehu budúceho 
roka by mali byť spustené 
dopytové výzvy, teda súťažné 
výzvy, o ktoré sa budú môcť 
uchádzať aj mestá a obce,“ 
dodal Samuel Arbe. Nasta-
venie výziev a to, čo mestá 
a obce potrebujú, chce minis-
terstvo podľa Arbeho nastaviť 
parcipatívne s mestami a ob-
cami. V Poprade sa so samo-
správou stretli aj zástupcovia 
ministerstva vnútra na prvom 
takomto seminári. Úrad vlády 
pripravuje podobné stretnutia 
vo všetkých regiónoch Slo-
venska. „Kladieme dôraz na 
to, aby na prvom mieste stál 
občan a podnikateľ, preto-
že ten je prijímateľom týchto 
služieb a často je zanedbá-
vaný,“ konštatoval Arbe.  
Podľa britského veľvysla-
nectva cieľom spoločnej 
diskusie je zistiť aj oblasti 
možnej spolupráce v ob-
chode, vzdelávaní a kultúre.  
„S našimi skúsenosťami mô-
žeme regiónu pomôcť pri čer-
paní európskych fondov, pri 
posilňovaní efektívnosti vo ve-

rejnej správe, ale aj v oblasti 
cestovného ruchu,“ vysvetlila 
Monika Holečková z brit-
ského veľvyslanectva. Do 
Popradu pricestovala spolu 
s veľvyslancom aj jeho part-
nerka Angela. V Základnej 
škole v Matejovciach piekla 
so žiakmi nižších ročníkov 
štyri druhy koláčikov podľa 
starých britských receptov. 
„Má už s touto činnosťou 
skúsenosti, ale ešte nepiek-
la koláčiky s malými deťmi 
a týmto chce vyvrátiť mýtus, 
že Angličania nevedia variť 
a piecť,“ s úsmevom poveda-
la hovorkyňa veľvyslanectva 

Dokončenie z 1. strany
„Prvoradá je starostlivosť 

o ústnu dutinu. Následky za-
nedbania jej zápalu, spoje-
ného so zápachom a zubným 
kameňom, sú často fatálne. 
Baktérie, premnožené v úst-
nej dutine, poškodzujú  srdce 
a obličky. Riešenie je pritom  
jednoduché - pravidelné od-
straňovanie zubného kame-
ňa.“ Ďalším častým problé-
mom zvierat je podľa neho 
obezita. Každý člen rodiny 
počas dňa niečo prihodí do 
misky, zviera priberá, zhor-
šuje sa mu kondícia, pohy-
bový aparát. Nadmerne sa 
zaťažujú kĺby a väzy, kardio-
vaskulárny systém je preťa-
žený. Vznikajú  diabetici, ar-
trotici i onko pacienti. A ak 
stále váhate či vášho miláčika 
kastrovať, P. Jurčo odpovedá 
jednoznačne. „Hlboko vrytá 
predstava, že kastrácia zvie-
rat je týranie, že je to neľudské 

a proti prírode, nie je správna. 
Máme množstvo zdokumen-
tovaných prípadov, keď tento 
sebecký prístup majiteľov vie-
dol k nežiaducemu nakrytiu. 
Aj vďaka tomu na uliciach 
rastie počet túlavých zvierat, 
vznikajú zápaly pohlavných 
orgánov,  nádory, metastázy 
a  skracuje sa život štvorno-
hých pacientov.“

Mnohí ľudia sa stále bránia 
osvojeniu zvieratka z  ulice 
napriek tomu, že sú väčši-
nou veľmi inteligentné a vďa-
ka pestrému rodokmeňu 
i zdravšie  ako tie čistokrvné. 

„Áno, je pravda, že len 
málokedy sa na ulici ocitne 
čistokrvné zviera. Ide väč-
šinou o krížence a každý  je 
svojim spôsobom originál. Ale 
prečo nebyť originálny a ne-
osvojiť si výnimočného tvora? 
Z vlastnej skúsenosti viem, že 
adoptované zvieratko, ktoré 
zachránite, je vám do kon-

ca života vďačné, oddané,“ 
dodáva.

Veľmi nebezpečná, často 
drahá a v konečnom dôsled-
ku i frustrujúca býva pre ma-
jiteľa kúpa tzv. čistokrvného 
zvieraťa od množiteľa, na-
príklad i cez internet. P. Jur-
čo ich praktiky dobre pozná. 
„Základné pravidlo obchodu 
znie - kde je dopyt, tam je aj 
ponuka. Kupovaním zvierat 
od množiteľov im dávame po-
volenie množiť ďalej. Kupujú-
ci sú však často sklamaní. Na-
príklad mini yorkshire teriér, 
ktorý má byť malého vzrastu  
a vážiť niečo pod dve kilá, má 
nakoniec 7 - 10 kg a výšku aj 
30 cm. Hlavné je, že bol za ak-
ciovú cenu. Voláme ich „pod-
tatranská zmes“. Nie sú vak-
cinovaní, ani odčervení, majú 
vrodené vady. Moja rada je 
preto jednoduchá - nekupujte 
a oni ich nebudú množiť...“    

P. Vargová

MVDr. P. Jurčom

Monika Holečková. V poo-
bedňajších hodinách program 
pokračoval v Spišskej Sobote, 
kde v priestoroch divadla  pre 
pozvaných hostí veľvyslanec-
ký pár tieto koláčiky podával 

s pravým anglickým čajom. 
Žiaci pre nich pripravili kul-
túrny program. Deti, ktoré 
uspeli v súťaži Jazykový kvet, 
sa predstavili ukážkami z an-
glickej drámy.  (pks)
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V rámci koncepcie chovu 
psov je tu ďalší krok, ktorým 
sa mesto Poprad rozhodlo 
systémovo riešiť problém 
psov v meste. „Mestská po-
lícia v Poprade začala za-
bezpečovať odchyt túlavých 
psov na území mesta. Odchyt 
budú vykonávať príslušníci 
mestskej polície prostredníct- 
vom odborne spôsobilých prí-
slušníkov. Princíp bude asi 
taký, že občan zavolá na číslo 
mestskej polície 159 a označí 
ulicu, kde spozoroval túlavého 
psa. Príslušník mestskej polí-
cie sa dostaví na miesto, kde 
bolo túlavé zviera spozorova-
né, odchytí ho a prevezie do 
mestského útulku pre túlavých 
psov,“ informoval zastupujú-
ci náčelník Mestskej polície  
v Poprade Milan Slota.

Od 1. septembra prevzalo 
mesto Poprad do svojej správy 
útulok pre túlavé psy v lokalite 
Na letisko. Odchyt budú mať 
na starosti traja odborne spô-
sobilí príslušníci mestskej po-
lície a do konca roka sa k nim 
pripoja ďalší štyria, ktorí budú 
odborne vyškolení. Mesto na 
túto činnosť muselo zabezpe-
čiť vybavenie - odchytovú tyč 
a sieť, narkotizačnú pušku (na 

Mesto Poprad prišlo s novou iniciatívou

snímke) i fúkačku. Do vyba-
venia investovala samospráva 
2 400 eur.

Mestská polícia má k dispo-
zícií motorové vozidlo, určené 
na odchyt túlavých psov. „Ide 
o jeden z pilierov, na ktorých 
staviame novú koncepciu cho-
vu psov v meste. Týmto spúš-
ťame funkčný systém, na kto-
rom sa podieľa mestská polícia 
odchytom a následne mestský 
útulok, ktorý bude so psami 
ďalej pracovať a  cvičiť ich. 

Zámerom je psíkov v útulku 
naučiť základnú poslušnosť a 
povely tak, aby ich umiestne-
nie do nových domovov bolo 
čo najjednoduchšie,“ uviedol 
prednosta MsÚ v Poprade 
Róbert Bujalka. 

Odchytová služba bude za-
bezpečovať odchyt túlavých 
zvierat 24 hodín denne na zák- 
lade humánneho utlmenia 
narkotizačnou puškou alebo 
fúkačkou. „Budeme klásť veľ-
ký dôraz na to, aby zvieratá 
boli odchytávané čo najhu-
mánnejším spôsobom. Neuspí 
sa celkom, iba sa utlmí, aby 
sa eliminovalo jeho agresívne 
správanie a nedošlo napríklad 
k pohryzeniu. Mesto investova-
lo dosť veľa prostriedkov na to, 
aby sme túto činnosť dokázali 
realizovať s veľkým ohľadom 
na zvieratá,“ informoval Sla-
vomír Mišurda, príslušník 
Mestskej polície v Poprade. 
Odchytené zvieratá budú 
umiestňované do mestského 
útulku, v ktorom podstúpia 
všetky nevyhnutné úkony, 
vrátane veterinárnych vyšet-
rení. V prípade výskytu túla-
vého psa sa verejnosť môže 
obrátiť na mestskú políciu na 
čísle 159.   (pks)

Deti z popradských mater-
ských škôl sú opäť na ľade. 
Populárny prípravný výcvik 
v  korčuľovaní pre materské 
školy mesta pripravila samo-
správa v súlade s koncepciou 
rozvoja športu v  Poprade, 
ktorej jedným z  cieľov je 
podpora športovania naj-
mladšej vekovej kategórie. 
S výukou  u najmenších detí 
začali už pred dvomi rokmi. 
O výcvik na zimnom štadió-
ne mesta Poprad a v zimných 
mesiacoch aj na ľadovej plo-
che pri Aréne, je od začiatku 
veľký záujem.  „V minulom 
školskom roku sa do projek-

tu zapojilo 9 materských škôl 
a  výcvik absolvovalo 241 
detí,“ informoval Jozef Pavlík 
z oddelenia školstva, mládež 
a  športu MsÚ v  Poprade. 
Skúsení tréneri Eugen Nahal-
ka a Pavol Majchrovič začali 
nový školský rok na ľade 14. 
septembra výcvikom detí 
z Materských škôl na Vago-
nárskej a Podtatranskej ulici. 
Do projektu sa v tomto roku 
zapojilo opäť 9  materských 
škôl. Mesto v spolupráci s HK 
Poprad na základe prihlášok 
predpokladá, že kurz absol-
vuje približne rovnaký počet 
detí ako vlani.  (mga)

Popradskí škôlkari opäť na ľade

Pozvánky
Film Koza predstaví režisér

Filmoví fanúšikovia v Kež-
marku a okolí sa môžu tešiť 
na zaujímavú slovenskú fil-
movú novinku, ktorú do kina 
Iskra príde uviesť jej samotný 
tvorca. Vo štvrtok 15. októbra 
o 19.00 h v rámci premietania 
filmového klubu prvý celove-
černý hraný film Koza uvedie 
režisér, spoluscenárista a pro-
ducent Ivan Ostrochovský. 
Ako jediný slovenský dlho-
metrážny film sa Koza dostal 
do oficiálneho programu 65. 
ročníka Berlinale a ako jediný 
slovenský film vôbec získal 
od riaditeľa Berlinale nomi-
náciu na prestížne ocenenie 
– Cenu pre najlepší hraný 
debut. Snímka bola zároveň 
uvedená na filmových festi-
valoch v Karlových Varoch 
a Toronte. Európska filmová 
akadémia sa ju rozhodla zara-
diť do prestížneho výberu 52 
najlepších titulov európskej 
kinematografie uplynulého 
roka - Selection. Slovenská 
filmová a televízna akadémia 
navrhla Kozu za našu krajinu 
na Oscara v kategórii cudzo-
jazyčný film. Vstupné 3,50 €, 
pre držiteľov platných klubo-
vých preukazov 2 €. Lístky 
si môžete kúpiť v predpredaji 
online na www.kinoiskra.sk. 
Film je prístupný mládeži od 
12 rokov.

Dolu pod Magurom
S premiérovým programom 

k 40. výročiu svojho založenia 
Dolu pod Magurom - Ako Jan-
ko a Marienka šťastie hľadali 
vystúpi detský folklórny súbor 
Maguráčik v Mestskom kul-
túrnom stredisku v Kežmarku 
v sobotu 17. októbra o 16. h. 
Vstupné dobrovoľné.

Ajfon tour 2015
V rámci jesenno-predvia-

nočného turné Česko – Slo-
vensko pod názvom Ajfon tour 
2015 zavíta český pesničkár 
Pavel Helan aj do Popradu. 
V klube Zóna domu kultú-
ry vystúpi v stredu 14. ok- 
tóbra o 19. h. Vstupné 6 €, 
predpredaj MIK Poprad, t. č. 
050/161 86.
Lenka Filipová v Levoči
Koncert českej speváčky, 

šansoniérky, gitaristky a hu-
dobnej skladateľky Lenky 
Filipovej sa uskutoční v kine 
Úsmev v Levoči 19. októbra 
o 19. h. Hostia Jindřich Koníř 
a Sean Barry. Vstupné 16 €. 
Lístky sú v predpredaji v pok- 
ladni MsKS a na www.ticket-
portal.sk.

Kráľovná Dagmar, 
česká princezná

Pri príležitosti Dní českej 
kultúry otvorili v Ľubovnian-
skej knižnici v Starej Ľubovni  
1. októbra výstavu Kráľovná 
Dagmar, česká princezná. 
Princezná Markéta sa v roku 
1205 vydala za dánskeho 
kráľa Valdemara II. Vítězné-
ho a v Dánsku je všeobecne 
známa ako kráľovná Dagmar. 
Povesti o jej dobrom srdci sa 
tu rozprávajú dodnes. Výsta-
va, ktorú usporiadala knižni-
ca spolu s Českým spolkom 
v Starej Ľubovni a Českým 
spolkom v Košiciach, potrvá 
do 16. októbra.

Deň starých rodičov
Levočská mestská kniž-

nica na Nám. Majstra Pavla 
organizuje v piatok 9. októbra 
o 14. h Deň starých rodičov. 
Tvorivá dielňa je určená pre 
deti do 10 rokov.  (red)

V predchádzajúcom roku mali deti veľkú radosť aj z diplo-
mov, ktoré dostali po výcviku v kočuľovaní.

Nadácia Milana Šimečku 
zisťovala postoje verejnosti 
k  chudobe. Výsledky repre-
zentatívneho prieskumu Vní-
manie chudoby na Slovensku 
zverejnila pri príležitosti Me-
dzinárodného dňa za odstrá-
nenie chudoby. Kvantitavíny 
prieskum na vzorke 1 043 
respondentov zrealizovala 
pre nadáciu agentúra Focus 
v septembri 2014.

Koordinátorka progra-
mu Inklúzia Ester Lomová 
k  tomu uviedla: „Chudoba 
má svoj medzinárodný deň 
už od roku 1993, odkedy si ho 
na celom svete z iniciatívy Or-
ganizácie spojených národov 
pripomíname vždy 17. ok-
tóbra. Aj keď sa môže zdať, že 
pre vyspelé či bohaté krajiny je 
téma chudoby zanedbateľná, 
nie je tomu tak. Podľa údajov 
agentúry Eurostat je chudo-
bou na Slovensku ohrozená 
až pätina populácie. V  celej 
Európskej únii dokonca štvrti-
na obyvateľov. Napriek tomu 
máme pocit, že sa o sociálnom 
vylúčení u nás hovorí a disku-
tuje veľmi málo. Aj preto sme 
sa rozhodli zrealizovať repre-
zentatívny prieskum verejnej 
mienky o chudobe a prispieť 
tak k zvyšovaniu povedomia 
v tejto oblasti.”

Výsledky prieskumu Vní-
manie chudoby na Slovensku 
priblížila projektová mana-
žérka Lenka Kissová: „Prvým 
zistením je, že až 94 % opý- 
taných považuje chudobu 
za problém, pričom až 62 %  
z nich ho označilo ako veľmi 
závažný. Rovnako nás prek- 
vapilo, že až 59 % responde-
tov uviedlo, že aspoň občas 
pomáha chudobným ľuďom či 
už materiálnymi alebo finanč-
nými darmi priamo jednotliv-
com alebo prostredníctvom 
charitatívnych organizácií a v 
menšej miere aj dobrovoľníc-
kou prácou. Je však smutné, 
že vyše 40 % ľudí zostáva k ta-
kejto pomoci ľahostajnými.”

Programový riaditeľ Na-

Chudoba na Slovensku je závažný problém

dácie Milana Šimečku Laco 
Oravec doplnil ďalšie výs- 
ledky výskumu: „Pýtali sme 
sa obyvateľov Slovenska aj 
na hranicu dôstojného príj-
mu a  veľká väčšina z  nich 
(68 %) uviedla, že na skrom-
ný, ale slušný život potrebu-
je 4-členná rodina mesačne 
minimálne 900 eur, polovica 
respondentov za takúto hra-
nicu považuje dokonca až 
1 200 eur. Ak si uvedomíme, 
že rozpočet mnohých sloven-
ských rodín, a zďaleka nielen 
tých, ktoré poberajú sociálne 
dávky, nedosahuje ani nižšiu 
z  uvedených úrovní, vlastne 
pripúšťame, že dôstojnosť ako 
ľudské právo a  spoločenská 
hodnota nie je zabezpečená 
všetkým z nás. O to zaujíma-
vejšie preto vyznieva, že väčši-
na obyvateľov je presvedčená, 
že sme omnoho sociálnejší 
štát ako v skutočnosti. Aj keď 
Slovensko vynakladá na dáv-
ky v hmotnej núdzi necelé 2 % 
štátneho rozpočtu, iba 13 % 
respondentov si to aj mysle-
lo. Odpovedať nevedelo 21 % 
a až dve tretiny opýtaných 
uviedlo vyššie úrovne. Pričom 
až 18 % si myslí, že štát vynak- 
ladá na ľudí v hmotnej núdzi 

viac ako desatinu celého štát-
neho rozpočtu, teda päťná-
sobne viac ako je pravda.”

Nadácia Milana Šimečku 
aj na základe týchto zistení 
vyzýva politikov i verejnosť 
na širšiu a  intenzívnejšiu 
verejnú diskusiu o chudobe 
a  solidarite na Slovensku. 
Ester Lomová k  tomu do-
dáva: „Náš výskum ukázal, 
že ľudia považujú chudobu 
za závažnú tému. Zároveň 
si myslia, že na Slovensku už 
dnes podporujeme ľudí v nú-
dzi vo väčšej miere ako v sku-
točnosti. Mali by sme hlas 
ľudí vypočuť, investovať viac 
do vyrovnávania sociálnych 
nerovností a  razantnejšie sa 
tak zasadiť za odstraňovanie 
chudoby.”

Prieskum Vnímanie chu-
doby na Slovensku sa usku-
točnil v rámci projektu Ako 
na chudobu?, ktorý bol pod-
porený Islandom, Lichtenš- 
tajnskom a Nórskom prost- 
redníctvom programu Ak-
tívne občianstvo a  inklúzia, 
ktorý realizuje Nadácia Eko-
polis v spolupráci s Nadáciou 
pre deti Slovenska a SOCIA 
- nadáciou na podporu soci-
álnych zmien.  (red)

Slovenský skauting, 75. zbor, o.b. Jána Vojtaššáka, Spišská 
Nová Ves a Podtatranská skautská oblasť v spolupráci so Sprá-
vou NP Slovenský raj zorganizovali  3. októbra už po 16-ty 
krát tradičnú akciu Čistenie Slovenského raja po letnej turis-
tickej sezóne. Od odpadkov sa čistili  všetky turistické chodní-
ky a rokliny v severnej časti NP Slovenský raj - rokliny Suchá 
Belá, Piecky, Sokol, Kláštorská roklina, ďalej Prielom Horná-
du od Hrdla Hornádu po Čingov, zelená  a červená turistická 
značka z Podlesku na Kláštorisko, Tomášovský výhľad, modrá 
značka cez Čertovu sihoť.

Do akcie sa zapojilo 70 skautov a skautiek z Podtatranskej 
skautskej oblasti, zo skautských zborov a oddielov zo Spišskej 
Novej Vsi, Popradu, Vydrníka, Vyšných Ružbách a Spišských 
Tomášoviec. Skauti vyzbierali 10 vriec odpadu. Išlo o klasický 
turistický odpad, hlavne PET fľaše, plechovky, papierové vrec-
kovky, obrúsky a pod. 

Ukončenie akcie bolo na Kláštorisku, kde bol pre účastní-
kov prichystaný guláš a malé občerstvenie.

 Ing. Marek Leskovjanský, organizátor akcie

Čistenie Slovenského raja

Výluka vlakov Poprad - Smokovec
Od včera do 9. októbra bude medzi stanicami Poprad-Tatry 

a Starý Smokovec výluka vlakov.  Všetky vlaky budú nahradené 
autobusovou dopravou. Autobusy budú zastavovať v Poprade 
vľavo pred východom zo spodnej haly železničnej stanice, vo 
Veľkom Slavkove na zastávke SAD pri kostole, v Novej Lesnej 
na zastávke na hlavnej ceste, Pod Lesom na zastávke pri základ-
nej škole, v Dolnom Smokovci pri budove železničnej zastávky 
a v Starom Smokovci na hlavnom autobusovom stanovišti SAD.

V Tatranskej galérii v Po-
prade otvoria výstavu Stavby 
predchnuté duchom: Masa-
haru Takasaki. Vernisáž sa 
uskutoční vo štvrtok 8. ok-
tóbra o 16. h. Masaharu Taka-
saki patrí k najoriginálnejším 
japonským architektom a je 
autorom viacerých veľmi ne-
obvyklých stavieb naprieč Ja-

ponskom. Výstava, ktorú máte 
možnosť navštíviť v priesto-
roch Elektrárne Tatranskej 
galérie, je obsahovo totožná s 
prezentáciou, ktorá sa kona-
la v rámci medzinárodného 
Bienále Architektúry 2014 v 
paláci Bembo v Benátkach a 
rozšírená o nové ukážky tvor-
by a potrvá do 15. novembra.

Stavby predchnuté duchom
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Pozvánky

Kupujete si zo zahraničia auto, kto-
ré nemá viac ako 6 000 km a viac ako 
6 mesiacov? Ak áno pozor, potrebujete 
osobný účet daňovníka (OUD), aby ste 
mohli zaplatiť dane. A to do siedmich 
dní od kúpy auta. Mnohí občania o tej-
to povinnosti nevedia a zbytočne sa vy-
stavujú riziku sankcií. Informácie o nej 
poskytla Patrícia Macíková, hovorkyňa 
finančnej správy: 

„Zákon o DPH stanovuje kupcovi no-

vého auta daňové povinnosti, na ktoré je 
relatívne málo času.. Ak si  auto v zahra-
ničí zakúpi  fyzická osoba nepodnikateľ, 
ktorá nie je registrovaná pre daň a nemá 
pridelené číslo osobného účtu daňovníka 
(OUD), má na Slovensku povinnosť po-
dať daňové priznanie (DP) a nadobud-
nutý majetok zdaniť slovenskou DPH. Na 
druhej strane má nárok získať vozidlo od 
zahraničného predajcu  bez cudzej DPH. 

Moment vzniku daňovej povinnosti pri 

nadobudnu nového auta z iného členské-
ho štátu sa líši v závislosti od postavenia 
kupujúceho. Podnikateľom, registrova-
ným pre daň, vzniká daňová povinnosť 
dňom nadobudnutia nového dopravného 
prostriedku. Fyzické osoby (občania), kto-
ré nie sú registrované pre daň, majú po-
vinnosť podať daňové priznanie do 7 dní 
od nadobudnutia nového dopravného 
prostriedku a v tej istej lehote aj daň za-
platiť.“  (red)

Dane pri dovoze nového auta zo zahraničia

Levočské babie leto
Na 8. ročníku Levočského 

babieho leta vystúpi v kong- 
resovej sále Mestského 
divadla v Levoči v piatok  
9. októbra o 19. h České fil-
harmonické kvarteto v zlože-
ní Štěpán Pražák – 1. husle, 
Zuzana Hájková 2. husle, 
Jiří Poslední – viola, Jakub 
Dvořák – violončelo, Ronald 
Šebesta (SR) – klarinet. Na 
koncerte zaznejú skladby  
L. Janáčka, W. A. Mozarta 
a D. Šostakoviča. V sobotu 
10. októbra o 15. h vystúpi 
v rámci Levočského babieho 
leta v Kaštieli Péchy v Her-
manovciach Lotz trio (SR) 
v zložení Róbert Šebesta, 
Ronald Šebesta a Sylvester 
Perschler. Vstupné 3 €.

Strašidelná noc
Do 20. októbra, kedy kon-

čí letná sezóna, je otvorená 
vonkajšia časť ZOO v Spišs- 
kej Novej Vsi. Pavilón Aqua- 
terra je otvorený celoročne. 
18. októbra sa v ZOO usku-
toční Strašidelná noc.

Súkromnej strednej 
odbornej škole 
v Poprade-Veľkej

Občianske združenie Po-
poluška ďakuje vedeniu školy 
za spoluprácu pri realizácii 
charitatívneho projektu – vys- 
túpenie rockového muzikálu 
Popoluška, z ktorého výťažok 
bol venovaný Progresfem – 
bezplatnej poradni pre týrané 
ženy v Poprade. 

Konkrétne ďakujeme majs- 
terkám odborného výcviku 
v odbore kaderník, ktoré svoj-
im aktívnym prístupom v pod-
pore kreativity žiačok školy 
boli nápomocné pri tvorbe 
účesov pre 17 muzikálových 
postáv.  Ďakujeme

Poďakovanie

Podtatranská knižnica 
v  Poprade patrí k  priazniv-
com a podporovateľom tvor-
by školských časopisov zák-
ladných i stredných škôl. Aby 
sa do ich tvorby zapájalo čo 
najviac žiakov a svoje časopi-
sy mohli porovnávať s ostat-
nými, rovnako zanietenými 
spolužiakmi z iných škôl, toh-
to roku pripravili súťaž v rám-
ci podtatranského regiónu, 
do ktorej sa prihlásilo 11 zák- 
ladných a  stredných škôl. 
Následne zorganizovalo aj  
1. ročník súťaže školských 
časopisov základných škôl 
Prešovského a  Košického 
kraja pod názvom Podtatran-
ský školák a  trojčlenná po-
rota hodnotila 24 časopisov. 
V  stredu minulého týždňa 
v Podtatranskej knižnici vy-
hlásili najlepšie časopisy zák-
ladných škôl a žiakom i učite-

ľom odovzdali ocenenia.
„Nielen v  stredných, ale aj v 

základných školách vychádza-
jú školské časopisy na veľmi 
slušnej úrovni a preto sa Pod-
tatranská knižnica podujala 
usporiadať tento prvý ročník 
súťaže s tým, aby sa deti stret- 
li, aby si vymenili skúsenosti 
a porovnali si svoje časopisy 
s  tými, ktoré robia ich kon-
školáci v  iných školách,“ po-
vedala predsedníčka poroty 
Mgr. Veronika Fitzeková, ho-
vorkyňa Prešovského samo-
správneho kraja, ktorá nad 
súťažou prevzala patronát. 
Ako povedala, pôvodne sa 
mala súťaž konať len v Pre-
šovskom kraji, ale prihlásili 
sa aj školy z Košického kraja, 
čo bol dobrý nápad. „Bola to 
dobrá myšlienka, že sa oba tie-
to regióny spojili a mohli sme 
tak vyhodnotiť časopisy z ce-

lého východného Slovenska,“ 
doplnila a dodala, že prekva-
pujúco bola úroveň  hodnote-
ných časopisov vysoká a išlo 
o krásne, väčšinou plnofareb-
né časopisy.

Členovia poroty, Mgr. Ing- 
rid Janigová, šéfredaktorka 
Tatranského dvojtýždenní-
ka, Mgr. Adriana Hudecová, 
redaktorka TASR, Jaroslav 
Šleboda z  kežmarského vy-
davateľstva Jadro a redaktori 
časopisu Stretnutia, víťaza 
Štúrovnho pera, z Gymnázia 
P. O. Hviezdoslava, podrob-
ne hodnotili obsah časopi-
sov, štylistiku a  náročnosť, 
grafiku, fotografie, tituly 
časopisov, ale aj kreativitu 
žiakov. Porota nešetrila chvá-
lou a  ocenila snahu malých 
„novinári“ vo všetkých ča-
sopisoch, ktorí neľutujú čas 
a námahu, aby o dianí v škole 

informovali svojich spolužia-
kov. Možnosť pýtať sa a dis-
kutovať o časopisoch dostali 
aj učitelia, ktorí žiakov vedú 
a usmerňujú pri tvorbe časo-
pisov. Okrem slávnostného 
vyhlásenia víťazov bol vyda-
ný aj  Zborník z 1. ročníka sú-
ťaže, ktorý predstavil všetky 
časopisy zapojené do súťaže. 

A kto teda zvíťazil? 
1. miesto patrí časopisu Po-

hoda zo ZŠ Lipany, 2. miesto 
získal časopis Strapček zo ZŠ 
Nová Ľubovňa a 3. miesto ča-
sopis Ratolesť zo ZŠ Košice.

Špeciálne ocenenie získa-
li časopisy Krivý Jany zo ZŠ 
Krivany za originálny názov 
časopisu, Školník zo ZŠ Spišs- 
ká Belá za celkové spraco-
vanie a  za najlepšiu titulnú 
stranu si ocenenie prevzal ča-
sopis Školoviny zo ZŠ Spišská 
Nová Ves.  (pkr)

Podtatranský školák má svojich víťazovPozvánky
Horkýže Slíže

V popradskej Aréne sa 
v piatok 9. októbra o 19. h 
uskutoční koncert Horkýže 
Slíže a Tři Sestry. Vstupné 
v predpredaji 10 €, na mieste 
12 €. Predaj lístkov aj v Aréne 
Poprad.

Pálenica Borisa Filana
V kine Tatran na Nám. sv. 

Egídia v Poprade môžete zajt- 
ra, 8. októbra o 19. h „navš- 
tíviť“ Pálenicu Borisa Filana 
na cestách. Spisovateľ, tex-
tár, dramaturg, scenárista, 
moderátor a cestovateľ príde 
so svojimi zážitkami z ciest 
po svete, spomienkami na 
mladosť a zábavnými príbeh-
mi rodiny. Hosť: Oliver Filan. 
Vstupné 10 €. Predpredaj MIK 
Poprad, t. č. 052/43 6111 92.

Pat a Mat s kamarátmi
Rozprávkový divadelný mu-

zikál Pat a Mat s kamarátmi 
zavíta aj do Popradu. V nede-
ľu 11. októbra o 16. h sa v diva-
delnej sále domu kultúry preds- 
tavia naživo postavičky z ve-
černíčkov Pat a Mat, Maťko 
a Kubko, Slimák Maťo a škria-
tok, Klinček, Traja chrobáci, 
Majka z Gurunu a deduško 
Večerníček.Vstupné 6 €. 
Po predstavení sa môžu všet-
ci stretnúť s rozprávkovými 
postavičkami.
Živé leto – pestrá jeseň
V kaviarni a čajovni U vlka 

v Starom Smokovci bude od 
12. do 19. októbra prezen-
tácia umeleckej remeselnej 
tvorby s večerným progra-
mom od 19. h. Moderuje Zuz-
ka Šimová. Vstupné 2 €. 

Musica Nobilis
V rámci XXXIV. ročníka 

Kežmarskej hudobnej jesene 
zaznejú na Musica Nobilis 
- XX. medzinárodnom hudob-
nom festivale v podaní Slo-
venského komorného orches-
tra Bohdana Warchala diela 
J. S. Kussera, J. S. Bacha,  
B. Marcella a J. Suka. Koncert 
sa uskutoční v Drevenom ar-
tikulárnom kostole Kežmarok 
v utorok 13. októbra o 19. h.
Popoludnie úcty k starším

Pestrý kultúrny program, 
venovaný seniorom a širokej 
verejnosti, Popoludnie úcty 
k starším bude v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Kež-
marku vo štvrtok 15. októbra 
o 16. h. Vystúpia MŠ Mo-
žiarska, TŠC Tempo Kežma-
rok a hosť programu Maroš 
Bango.

Spišská paleta
Spišské osvetové stredisko 

pozýva na putovnú klubo-
vú výstavu Spišská paleta 
do Kaštieľa v Smižanoch. 
Verejnosti bude sprístupne-
ná do 28. októbra. Výstava 
prezentuje najnovšiu tvorbu 
neprofesionálnych výtvarní-
kov a zároveň členov Art klu-
bu, pôsobiaceho pri Spišskom 
osvetovom stredisku. Vstup je 
voľný.

Sima Martausová & Band
V sále MsKS v Kežmarku sa 

v nedeľu 18. októbra o 18. h 
uskutoční koncert Sima Mar-
tausová & Band. 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 námes-
tí alebo online predaj na www.
mskskezmarok.sk.  (red)

Primár oddelenia klinic-
kej biochémie, hematológie 
a transfuziológie Všeobecnej 
nemocnice s  poliklinikou 
Levoča, ktorá je členom sku-
piny AGEL, sa rozhodol roz-
šíriť možnosť darovania krvi 
priamo v  obciach a  školách 
Levočského okresu. Kampaň 
s názvom Aby ľudia spolu ho-
vorili... a na odber krvi zamie-
rili začala v piatok 2. októbra 
na Obecnom úrade v Granč 
Petrovciach. Trvať bude v týž-
denných intervaloch až do 
konca decembra 2015. Všetci 
darcovia dostanú od nemoc-
nice okrem občerstvenia aj 
darček na pamiatku a  slad-
kosť. Darovanie krvi je pre-
javom zodpovednosti, úcty 
a lásky. Krv je nenahraditeľná 
a najvzácnejšia tekutina. 

„Pre túto kampaň sme sa 
rozhodli z  dôvodu, že je ne-
vyhnutné neustále vychovávať 
a povzbudzovať zdravých po-
tenciálnych darcov krvi a viesť 
ich k  pravidelnému darcov-
stvu. Tým, že prídeme až 
k nim domov, do školy, sa im 
aktívne priblížime a oni nám 
pomôžu zachraňovať životy. 
Tieto dni budú príležitosťou 

Aby ľudia spolu hovorili...
poďakovať dobrovoľným dar-
com krvi, ktorí robia pre spo-
ločnosť neoceniteľnú službu 
bez akejkoľvek odmeny a zá-
roveň ich cieľom je podnietenie 
a podpora ostatných ľudí, aby 
ich v tom nasledovali,“ uviedol 
primár oddelenia hematoló-
gie a  transfuziológie MUDr. 
Rastislav Osif s  tým, že celý 
tím oddelenia sa teší na všet-
kých darcov, ktorí sa rozhod-
nú pridať ku kampani a ukážu 
spolupatričnosť a veľké srdce.

Darcom krvi sa môže stať 
každá zdravá osoba vo veku 
od 18 do 65 rokov s  hmot-
nosťou aspoň 50 kg, ktorá 
za posledný mesiac neuží-
vala žiadne lieky (výnimkou 
hormonálnej antikoncepcie, 
predpísanej lekárom), nema-
la teplotu nad 38 °C, nebola 
očkovaná, nemala prisatého 
kliešťa a 72 hodín pred odbe-
rom nebola ošetrená zubným 
lekárom. „Či je darca vhodný 
na odber krvi, posúdi indivi-
duálne odborný zdravotnícky 
pracovník priamo na mieste. 
Deň pred odberom by mal 
darca veľa piť, nejesť mastné 
jedlá, nepiť alkohol a ráno by 
si mal dať ľahké raňajky. Naša 

mobilná odberová jednotka na 
čele s novou doktorkou MUDr. 
Martinou Fedorovou navštívi 
obec  Krompachy, Dúbrava, 
Spišský Hrhov, Jamník, Odo-
rín, Bijacovce, Smižany, Hari-
chovce a Široké. Tešíme sa tiež 
na študentov Stredného odbor-
ného učilišťa v Krompachoch 
a Bijacovciach,“ dodal primár.

Pokiaľ sa tiež chcete zapojiť 

do darovania krvi a nebude-
te sa môcť odberu zúčastniť 
priamo vo vašej obci či ško-
le, stačí prísť na oddelenie 
hematológie a  transfuzioló-
gie Všeobecnej nemocnice 
s poliklinikou Levoča každý 
utorok a štvrtok od 7. do 11. 
h. V prípade väčších skupín 
sa môžete objednať na čísle 
053/391 33 70.  (mcs)

Policajné 
kontroly celý 

týždeň
V pondelok začala celoeu- 

rópska dopravno-bezpeč-
nostná akcia, do ktorej sa 
zapojili aj policajti na celom 
území Slovenska. Organizu-
je ju medzinárodná stavov-
ská organizácia Tispol, ktorá 
združuje služby dopravnej 
polície európskych štátov. 
Počas celého týždňa (do 11. 
októbra) sa polícia zameria  
predovšetkým na dodržiava-
nie povinností vodičov auto-
busov a nákladných vozidiel. 
Dopravní policajti skontro-
lujú tachografy, doby odpo-
činku, povinných prestávok a 
predpísané doklady, ktoré sú 
vodiči povinní mať pri sebe. 
Kontroly budú zamerané aj 
na technický stav vozidiel, 
povolené rozmery a hmot-
nosť, dodržiavanie predpisov 
pri preprave nebezpečného 
nákladu alebo odpadu a ich 
uloženie. Okrem vodičov 
autobusov a nákladných vo-
zidiel sa kontrolám nevyhnú 
ani vodiči ostatných vozi-
diel, najmä tí, ktorí porušujú 
pravidlá cestnej premávky. 
Policajti sa zamerajú aj na 
kontrolu dodržiavania záka-
zu požívania alkoholu, stano-
vených rýchlostí, používanie 
reflexných prvkov chodcami 
a cyklistami.
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Telekomunikačný operá-
tor Slovanet prináša úplne 
nové portfólio služieb pre 
domácnosti a výrazne mo-
dernizovanú webstránku, 
umožňujúcu záujemcom 
poskladať si zvýhodnené 
balíky služieb podľa svojho 
výberu.

 Hlavným lákadlom novej 
ponuky Slovanetu je mož-
nosť vybrať si z dostupných 
služieb a poskladať si z nich 
zvýhodnený balík. Zákazní-
ci z mnohých miest si môžu 
vybrať z  ponuky viacerých 
internetových programov, 
výhodného volania doma aj 
v zahraničí či televízie vrá-
tane HD programov a mož-
nosti výberu z  rôznych te-
matických a prémiových ba-
líkov. Slovanet v rámci novej 
akcie výrazne prepracoval 
aj ponuku služieb a väčšina 
produktov dostala nový ná-
zov, parametre aj ceny. Varia-
bilita novej ponuky operáto-
ra sa dostala aj do jej sloganu 
„Poskladajte si to, ako chce-
te!“ spojenom s legendárnou 
Rubikovou kockou. 

„Veríme, že dlhodobo prip- 
ravovaná zmena ponuky 
produktov Slovanetu, ako aj 
spustenie novej webstránky 

a  e-shopu prinesie zákazní-
kom a záujemcom zjednodu-
šenie a zrýchlenie pri výbere 
služieb a zároveň im umožní 
komfortne si poskla-
dať ich žiadanú kom-
bináciu. Ide o  naj-
väčšiu zmenu za po-
sledné roky“, uviedol 
novinky vedúci pro-
duktového oddelenia 
Martin Magdolen. 
Záujemcovia si môžu 
svoj balík vyskladať 
priamo online na 
novej webovej strán-
ke Slovanetu, ktorá 
prináša lepšiu pre-
hľadnejšiu navigáciu, 
modernejší dizajn, 
ale aj zjednodušenie 
online nakupovania. 
Tzv.  responzívna 
technológia navyše 
automaticky prispô-
sobuje najvhodnejšie 
zobrazovanie stránok 
na počítači, tablete 
alebo smartfóne.

Možnosť posklada-
nia si služieb do balí-
kov využijú najmä 
zákazníci v lokalitách s op-
tickými sieťami a  sieťami 
káblovej televízie Slovanetu, 
čiže v  mestách Bratislava, 

Poprad, Prešov, Brezno, Du-
najská Streda, Šamorín, Veľ-
ký Meder, Banská Štiavnica, 
Krupina, Zlaté Moravce, 

Turčianske Teplice, Strop-
kov, Kežmarok a  Ľubica. 
Príkladmi z  novej ponuky 
operátora na optických sie-

ťach sú internet OPTIK15 
s cenou už od 10 € mesačne 
alebo OPTIK100 s  maxi-
málnou rýchlosťou prijí-

mania dát až do 100 
Mbit/s a odosielania 
dát až do 30  Mbi-
t/s za 18 € mesačne. 
Digitálna televízia 
má v  základnej po-
nuke za 9  € mesač-
ne až 50 programov 
(z  toho minimálne 
10 v  HD kvalite) 
a archív slovenských 
programov, s  mož-
nosťou rozšírenia 
tematickými alebo 
prémiovými balíkmi 
až na viac ako 100 
TV programov. Naj-
žiadanejšou zvýhod-
nenou kombináciou 
služieb bude podľa 
doterajších skúse-
n o s t í  I DE Á L N Y 
BALÍK s internetom 
až 60/20  Mbit/s, 
televíziou s  dvomi 
tematickými balík-
mi podľa vlastného 
výberu a telefonova-

ním v sieti Slovanet zdarma 
spolu za 23  €  mesačne. Aj 
pre zákazníkov v ostatných 
mestách a  obciach ponúka 

operátor internet a  ďalšie 
produkty spolu s  doplnko-
vými službami za zvýhodne-
né ceny.

Doplnkami v ponuke Slo-
vanetu sú najmä online po-
moc s počítačom, tabletom 
či smartfónom, virtuálne 
úložisko dát Moja aktovka či 
kvalitná antivírusová ochra-
na počítača. Pre všetkých 
existujúcich zákazníkov má 
Slovanet pripravenú doda-
točnú zľavu za vernosť vo 
výške jedného mesačného 

paušálu novej služby. Uni-
kátnou špecialitou Slovane-
tu je aj možnosť uzatvorenia 
zmluvy elektronicky prost- 
redníctvom nového občian-
skeho preukazu s čipom.

Novú ponuku Slovanetu 
záujemcovia získajú na mie-
ru uvedením svojej adresy 
na webstránke www.slova-
net.sk, návštevou ktorého-
koľvek predajného miesta 
alebo zavolaním na bezplat-
né číslo 0800 608 608. Uve-
dené ceny sú s DPH.

V novej akcii Slovanetu si môžete služby poskladať, ako chcete!

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

ZAMESTNANIE
 ◉ Stolárstvo KLIN prijme 

do zamestnania šikovných 
stolárov – nábytkárov 
na prevádzku do Spišskej 

ZOZNÁMENIE
 ◉ 45-ročný muž hľadá ženu 

od 30 - 40 rokov na občas- 
né stretnutie. T. č. 0940 
314 935. 

Nová webstránka Slovanetu prichádza 
s modernejším dizajnom a novou ponukou 
služieb.

Slovanet prezentuje novú akciovú ponuku sloganom „Po-
skladajte si to, ako chcete!“ spojeným s legendárnou Rubi-
kovou kockou.

Čoraz viac firiem sa stre-
táva s  požiadavkou certifi-
kácie systému manažérstva 
kvality, ochrany životného 
prostredia, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, 
systému manažérstva infor-
mačnej bezpečnosti, či iné-
ho systému. Skrátene sa po-
užíva len uvedenie normy, 
ktorá označuje ten-ktorý 
systém. Napríklad ISO 9001 
– systém manažérstva kvali-
ty, OHSAS 18001 – systém 
manažérstva bezpečnosti 
práce a podobne.

Mnohí z  tých, ktorí sa 
s  uvedenými systémami či 
normami stretli, hovoria 
o papierovačke a zbytočnej 
byrokracii. Existuje však 
aj iný pohľad: „Zmyslom je 
riadenie rizika,“ hovorí ko-
nateľ slovenskej certifikač-
nej spoločnosti CVI, s. r. o., 
sídliacej v Poprade, ktorá 
vykonáva certifikáciu týchto 
systémov vo viacerých kraji-
nách Európy a Ázie. „Ak si 
firma niektorý z  normova-
ných systémov manažérstva 
vytvorí len preto, aby získala 
zákazku, je to ako zosobášiť 
sa s  nenávidenou osobou,“ 
pokračuje Pavol Gašper.

Podľa jeho presvedčenia 
každý z  takýchto systémov 
či certifikátov si zarobí na 
seba, ak sa správne pochopí 
a používa sa ako nástroj na 
riadenie firmy aj zlepšovanie 
jej činnosti. 

A ako je to s tým rizikom? 
Takmer všetky príkazy a zá-
kazy rodičov deťom sú za-
merané na ich bezpečnosť. 
Niektoré znižujú riziko dop- 
ravnej nehody, iné riziko 
stýkania sa s  nevhodnými 
osobami. Podobne aj majite-

lia či manažéri firiem dbajú 
najmä na bezpečnosť firmy. 
Riziko škody či dokonca 
likvidácie firmy môže byť 
spôsobené rôznymi faktor-
mi, ktoré je nutné mať pod 
kontrolu. Ak sa jedná o rizi-
ko, spôsobené zlými výrob-
kami či službami, riadi sa 
kvalita výroby. Podobne je 
to s ohrozením firmy, vyp- 
lývajúcim z poškodenia ži-
votného prostredia, zdravia 
zamestnancov, únikom ale-
bo stratou informácií a po-
dobne. Normy systémov 
manažérstva poskytujú uce-
lený prístup k riadeniu tých-
to rizík a  všetky vykonané 
činnosti podľa nich je mož-
né vyhodnotiť aj finančne.

Spoločnosť CVI, s.r.o. 
okrem certifikácie týchto 
systémov poskytuje aj ško-
lenia a  výklad požiadaviek 
noriem. Najväčší dôraz 
pritom kladie na jednodu-
chosť a  praktický prínos 
pre firmu, v ktorej sa majú 
uplatniť. Práve tento prístup 
oceňujú jej klienti nielen na 
Slovensku.

Certifikáty systémov ma-
nažérstva kvality, OŽP alebo 
BOZP  vyžadujú od svojich 
dodávateľov najmä veľké vý-
robné firmy alebo investori 
či vypisovatelia súťaží pre 
rôzne verejné i  súkromné 
zákazky. CVI však praktic-
kým chápaním a  uplatňo-
vaním požiadaviek normo-
vaných systémov prekračuje 
komerčný rámec. Mohli sa 
o  tom presvedčiť aj viaceré 
sociálne zariadenia. Zaria-
denie pre seniorov a domov 
sociálnych služieb v Spišskej 
Starej Vsi si vytvorilo a ne-
chalo certifikovať práve tou-

to certifikačnou spoločnos-
ťou svoj systém manažérst- 
va kvality. Pri certifikačnom 
audite mohli pracovníci za-
riadenia zažiť aj kontrolu, 
ktorú nad činnosťou CVI 
vykonával akreditačný or-
gán – Slovenská národná 
akreditačná služba. Taktiež 
mohli okúsiť aj audit, ve-
dený riaditeľom iránskej 
pobočky CVI. Certifikačná 
spoločnosť takto vedome 
vykonáva takzvanú „ka-
libráciu“ audítorov, čo za-
ručuje rovnaký prístup jej 
pracovníkov v celosvetovom 
meradle.

Ing. Jozef Krivoňák, ria-
diteľ zariadenia zo Spišskej 
Starej Vsi vysoko ocenil 
profesionalitu pracovníkov 
CVI. Zaujímavosťou je, že 
so súhlasom tohto zriadenia 
CVI prizvala na audit aj ria-
diteľa Domova pre seniorov 
zo Starej Ľubovne, Ing. Jána 
Muchu, ktorý sa takto mo-
hol bližšie zoznámiť s  prí-
stupom certifikačnej spoloč-
nosti k certifikovaným sub- 
jektom. Na základe nasledu-
júcej vzájomnej konzultácie 
CVI pripravilo pre riadia-
cich pracovníkov domova 

školenie, ktoré skĺbilo po-
žiadavky normy ISO 9001 
a  požiadavky zákona o  so-
ciálnych službách na systém 
kvality v  zariadeniach, po-
skytujúcich sociálne služby. 
Aj keď DS v Starej Ľubovni 
nepristúpil k  certifikácii 
svojho systému kvality, kto-
rý si „svojpomocne“ vybu-
doval na základe zmienené-
ho školenia, riaditeľ domova 
vysoko ocenil, že takýmto 
spôsobom si „zahustili“ 
a  skvalitnili svoj systém 
práce.

Konateľ CVI s  úsmevom 
poznamenáva, že ak by sme 
vytvorili Slovenskú republi-
ku, a. s., v ktorej by boli ob-
čania akcionármi a politici 
a verejná správa výkonnými 
orgánmi, bolo by možné 
ľahko zabezpečiť prosperitu 
Slovenska zavedením vhod-
ného systému riadenia. Ten 
by transparentne odhalil sla-
biny a poukázal na možnosti 
zlepšovania. „Určite by to šlo 
aj bez tej a. s., ale asi sme na 
to ešte nedozreli,“ dodáva 
konateľ jednej z  mála slo-
venských spoločností, ktoré 
prerástli rámec Slovenska 
i Európskej únie.

Zmyslom je riadenie rizika

Viac informácií na: www.cvi.sk, kontakt: cvi@cvi.sk
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 ◆ Traktorista. Poľnohos-
podárske družstvo podielni-
kov v Spišskej Teplici. Tel.: 
0917711538.

 ◆ Čašník - s možnosťou po-
skytnutia ubytovania. Grand 
Hotel Kempinski High Tatras, 
ul. Kúpeľná 4043/6, Štrbské 
Pleso. Tel.: 052/32 62 300.

 ◆ Vodič - Poprad. Geis SK 
s.r.o. Miesto práce: Poprad, 
Kežmarok, Levoča.

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

 ◆ Pracovník SBS. Detektív-
na Informačná Služba s. r. o. 
Tel.: 0907 623 526.

 ◆ Práca v hydinárni Brno! 
JPM Services s.r.o, Štúrova 
22, Nitra. Tel.: 0917 251 082.

 ◆ Operátor výroby. Miesto 
práce: Poprad - Matejov-
ce. NEXTJOB, s.r.o., Gal-
vaniho 7/D, Bratislava. Tel.: 
052/7798546

 ◆ Plavčík na kúpalisku. 
Miesto práce: Vrbov. Biela 1, 
Košice. Tel.: 0917 385 541

 ◆ Trade-marketingový 

pracovník. GURLEX, s.r.o., 
Prešovská 8, Stará Ľubovňa, 
www.gas-familia.sk.

 ◆ Obchodný reprezentant. 
CORA GASTRO s.r.o., Trak-
torová 1, Poprad, Poprad. 
Tel.: 0905 402 119.

 ◆ Pracovník obchodnej 
služby. Miesto práce: Poprad, 
Kežmarok, Stará Ľubovňa. 
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Ing. 
Kožucha 16, Spišská Nová 
Ves. Tel.: 053/429 73 50

 ◆ Predavač (predavačka) 
syrových výrobkov. Miesto 
práce: Poprad. Salem s.r.o., 
Priekopská 53, 03608 Martin. 
Tel.: 0948 005 415.

 ◆ Operátor lisu v ČR. Prá-
ca sa nachádza v  Liberci. 
JPM Services s.r.o, Štúrova 
22, 949 01 Nitra, Tel.: 0917 
251 082.

 ◆ Obchodný zástupca v te-
réne. Miesto práce: Kežma-
rok, Poprad, Stará Ľubovňa, 
Spišská Nová Ves. MEDIA-
TEL spol. s  r.o., Miletičova 
21, 821 08 Bratislava. Tel.: 
0903476071.

zdroj: www.profesia.sk

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

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

ZAMESTNANIE

NEHNUTEĽNOSTI
 ◉ Predám veľký zrekon-

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

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

 ◉ Predám záhradu s muro-
vanou chatkou v lukratív-
nej obci Gánovce, treba 
vidieť. Cena dhodou. Tel. 
kontakt: 0911 444 645.  

 ◉ Do nášho tímu LAHOD-
NOSTÍ v Poprade hľadáme 
zopár ľudí. Čašníkov, čaš-
níčky, niekoho do kuchy-
ne, brigádnikov na všetko 
a pani na upratovanie.  
Nehľadáme len vyučených 
profesionálov, hľadáme 
v prvom rade príjemné 
osobnosti, prozákazníc-
ky orientovaných, komu-
nikatívnych, vtipných a 
usmievavých ľudí, ktorí 
budú s nami rásť a fandia 
zdravému životnému štýlu. 
Do kuchyne, človeka tvo-
rivého s fantáziou, čo 
vie počúvať, ale aj byť 
samostatný. Človeka čo 
rád študuje a tvorí a je 
nadšenec zdravej stravy. 
Brigádnika/čku schop-
ného/ú zaskočiť ,  od-
niesť,  priniesť,  umyť, 
zabaviť, očariť. A na upra-
tovanie  dôchodkyňu, 
čo nemá ráno spania... 
Životopisy ale hlavne moti-
vačné listy prosím posielaj-
te na: astrum@astrum.sk

 ◉ Firma KLIN, prevádzka 
Spišská Teplica, prijme 
dvoch vyučených stolárov. 
Nástup ihneď. Tel.: 0905 
904 646. 

P re d á m  k omp l e t n e 
zrekonštruovaný rod. 
dom v Poprade Veľkej, 
pozemok 940 m2. Viac 
na www.skvelydom.eu 
alebo tel. 0911/363 313. 
Cena 175 000 eur.

SLUŽBY
 ◉ Doučujem opatrovateľky a 

hotelový personál NJ a AJ. 
Hľadáme opatrovateľky a 
zdravotné sestry. Kontakt 
0903 398 003. 

 ◉ N AV R H U J E M ,  R E -
N O V U J E M ,  S T A -
VIAM KRBY, KACH- 
Ľ O V É  P E C E ,  Z Á -
HRADNÉ KRBY, MI-
CHAL, 0915 826 525. 

Strašiak zvaný ISO 9001
ISO 9001 je norma mnohými zatracovaná. Pa-

vol Gašper, konateľ certifikačnej spoločnosti CVI, 
s. r. o. a manažér medzinárodného neformálneho 
združenia CVI Group tvrdí, že neopodstatnene. 
Podľa neho sa súčasný stav v oblasti certifikácie 
systémov kvality odtrhol od pôvodného zámeru, 
ktorým bola pomoc firme v oblasti zabezpečenia 
kvality vyrábaných výrobkov a  poskytovaných 
služieb. Mnohé firmy si právom sťažujú na často 
nezmyselné byrokratické požiadavky poradcov 
a certifikačných firiem. „Je to v mnohých prípa-
doch naháňanie si práce poradcami. Ale ak mám 
byť objektívny, musím povedať, že nie všetkými,“ 
uvádza Pavol Gašper.

Tento systém mnohé 
firmy „trpia“ kvôli po-
žiadavkám zákazníkov. 
U tých sa veľa diskuto-
vať nedá, ale vo vzťahu 
k certifikačným firmám 
by mohli byť zákazní-
ci kritickejší. „Certifi-
kácia je služba platená 
rovnako, ako každá iná 
objednaná činnosť. Ak 
si objednáte vymaľova-
nie haly, riadne si ho 
prevezmete. To isté by 
sa mohlo uplatniť aj vo 
vzťahu k  certifikačným 

● Založená v roku 2001
● Vykonáva

- certifikáciu systémov manažérstva
- overovanie konformity tovarov a služieb 

● CVI je akreditovaná na certifikáciu systémov manažér-
stva signatárom 
EA MLA a IAF MLA, čo je garanciou celosvetového
uznania certifikátov CVI

● CVI vydala viac ako 1 000 certifikátov systémov
manažérstva
Zásady prístupu k certifikácii:
▶ Sledovať praktické a ekonomické prínosy majiteľov

a manažmentu klientov
▶ Udržiavať certifikačný proces jednoduchý s prakti-

kým prístupom ku klientom, ich potrebám 
a ich podnikaniu

▶ Využívať skúsených pracovníkov
▶ Dokumentačne priateľský prístup
▶ Rýchle vydávanie certifikátov

PROFIL SPOLOČNOSTI CVI, s. r. o.

firmám. Problémom často 
je, že firmy nepoznajú 
normu a  nevedia argu-
mentovať. V tom prípade 
je vhodné poradiť sa s iný-
mi certifikovanými firma-
mi a vybrať si takú certifi-
kačnú spoločnosť, ktorá sa 
snaží upozorniť na mož-
né zlepšenia a napomôcť 
pri dosahovaní žiadanej 
úrovne kvality výrobkov 
a  služieb a  efektívnosti 
výroby, čo je primárnym 
cieľom normy ISO 9001,“ 
dodáva Pavol Gašper.

Viac informácií na: www.cvi.sk, kontakt: cvi@cvi.sk

www.regiontatry.sk

Spoluorganizátor:

Organizátor:

15. - 20. JÚN 20
15

Prize money

42 500 ¤
+ Hospitality

POPRAD-TATRY
ATP Challenger Tour
Mestské tenisové kurty Poprad

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja.

Hlavní partneri: Oficiálny partner: Hlavní mediálni partneri: Mediálni partneri:

www.podtatransky-kurier.sk

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. 

V telocvični ZŠ Dostojevského v Poprade sa v sobotu 10. ok-
tóbra stretnú účastníčky oblastného kola Slovenského pohára 
C v športovej gymnastike. Súťažiť budú gymnastky v piatich 
kategóriách - predškolský vek, najmladšie, mladšie a staršie 
žiačky, juniorky a ženy. Slávnostné otvorenie je o 9.30 h. Sú-
ťaž organizuje Športový klub športovej gymnastiky GY-TA 
Poprad.

Slovenský pohár v gymnastike
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20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma - duel
23:45  Bostonské vraždy
00:40  NCIS 
01:40  Odložený prípad
02:35  Sherlock a Watsonová
03:30  Dva a pol chlapa X.
03:50  Komisár Rex

04:30  Krimi
05:00  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  Tučné babenky
22:40  Udri a zdrhni!
00:45  Barbar Conan
03:30  Ochrancovia

05:20  Správy RTVS
06:10  Góly - body - sekundy
06:25  Počasie
06:30  Roby a Boby
06:40  Mášine rozprávky
06:45  Zabudnuté hračky
06:55  Šťavnatý vŕšok
07:20  Červíčkovia
07:30  Požiarnik Sam IX.
07:40  Včielka Maja - 
 Nové dobrodružstvá
07:55  Veselá farma II.
08:10  Lilly, malá čarodejnica
08:35  Fidlibum
09:05  Trpaslíci
09:35  Daj si čas
10:05  Lekári z ostrovov
10:50  Hudba - Made in Slovakia
11:20  On air
11:55  Koleso osudu
12:30  Toskánska vášeň
14:05  Utečenci
15:35  Domov, sladký domov
17:25  Víkend
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
21:45  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:30  Hudba - Made in 
 Slovakia
23:00  Utečenci
00:25  Elisa z Rivombrosy
02:15  Toskánska vášeň
03:40  Elisa z Rivombrosy

06:55  Národnostné správy
07:00  Správy - Hírek
07:10  Správy RTVS z regiónov
07:25  Profesionál
07:45  Tempo
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
09:00  History
09:05  Pred rokmi...

19:10  Požiarnik Sam III. a IV.
19:30  Zázračný miniateliér
19:40  Čím cestovať
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  CE.ZA.AR. 2015
21:30  Bez nároku na obdiv 
 a slávu
22:00  Správy a komentáre
22:25  Festivalové minúty z BHS
22:30  GBS+
22:50  Polícia
23:00  Profesionál
23:20  Noc v archíve
00:20  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
01:30  Sherlock a Watsonová
02:25  Hrozba z temnoty
03:20  Upírske denníky

04:25  Farmár hľadá ženu
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
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  Česko Slovensko 
 má talent
22:45  Farmár hľadá ženu
23:50  Hawaii 5.0
00:50  Modrí templári
01:50  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:45  Ochrancovia
03:40  Noviny TV JOJ

05:00  Správy RTVS
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS

04:05  Slovensko v obrazoch
04:40  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
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
13:50  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  Koncert 
 pre Kamila Peteraja
22:20  Tieň Mont 
 Saint-Michelu
23:40  Nash Bridges
00:25  Tieň Mont 
 Saint-Michelu
01:50  Komisár Montalbano: 
 Podľa hmatu
03:35  Dámsky klub

05:25  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus zdravie
07:00  Požiarnik Sam III. a IV.
07:20  Mášine rozprávky
07:25  Čím cestovať
07:35  Škriatkove 
 dobrodružstvá
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pri muzike 
 v jednom tanci
09:00  Rozvedená
10:05  Osudy umeleckých diel
10:35  Spev je môj život
11:00  Vínne cesty Slovenska
11:25  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
12:00  Živá panoráma
12:30  Sikorski - rytier oblakov
13:15  Chvála dreveníc 
 a krása dreva
13:45  Mestá a tváre
14:20  Remeslá pod Tatrami
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  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  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky

TELEVÍZNY PROGRAM 7. 10. 2015 - 13. 10. 2015Streda
7. 10. 2015

Štvrtok
8. 10. 2015

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  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  Volanie koní
22:40  Reportéri
23:10  Murdochove záhady
23:55  Nash Bridges
00:45  Reportéri
01:10  Volanie koní
02:40  Dámsky klub

05:25  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  Mášine rozprávky
07:25  Čím cestovať
07:35  Roby a Boby
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Zahrajte mi takúto
09:10  Dravý nálet panny
10:00  Osudy umeleckých diel
10:30  Maďarský magazín
10:55  Vínne cesty Slovenska
11:25  Televízny klub 
 nepočujúcich
12:00  Živá panoráma
12:40  Obrázky z prírody
13:10  Profily
13:55  Mestá a tváre
14:30  Ambulancia
15:00  Štúrovské časy
15:25  ArtSpektrum
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  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Požiarnik Sam III. a IV.
19:20  Zázračný miniateliér
19:30  Čím cestovať
19:45  Táraninky
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Tradičná medicína 
 vo svete I.
20:35  Vat
21:05  Vesmír dokorán
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:40  Ambulancia
23:10  Absolventi
00:35  Správy RTVS

04:05  Komisár Rex

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:50  Kukučka
11:00  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
12:55  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  Upírske denníky
03:00  Upírske denníky
03:40  Odložený prípad

04:30  Farmár hľadá ženu
05:15  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  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  Hawaii 5.0
00:50  Modrí templári
01:45  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:45  Ochrancovia
03:40  Farmár hľadá ženu

04:15  Svet v obrazoch
04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
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

Piatok
9. 10. 2015

18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Kvalifikácia ME 2016 
 vo futbale
22:50  Kvalifikácia ME 2016 
 vo futbale - zostrihy
23:35  Nikto nie je dokonalý
00:45  Neskoro večer: Talk-
show Petra Marcina
01:30  Nash Bridges
02:15  Komisár Montalbano
03:50  Dámsky klub

05:05  Polícia
05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus právo
07:00  Požiarnik Sam III. a IV.
07:10  Zabudnuté hračky
07:20  Mášine rozprávky
07:25  Čím cestovať
07:40  Roby a Boby
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Jánošíkove dni 2000
09:00  Inzerát na sny
10:00  Osudy umeleckých diel
10:30  Rómsky magazín
10:55  Vínne cesty Slovenska
11:25  Orientácie
12:00  Živá panoráma
12:40  Tradičná medicína 
 vo svete I.
13:10  Deň s jablkom
13:25  Vesmír dokorán
14:30  Vat
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:30  Tvárou v tvár
16:00  Televíkend
16:25  GBS+
16:40  Encyklopédia slov. obcí
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Erik Šimšík
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus rodina
18:45  Večerníček
18:50  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Čím cestovať
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Štúrovci
21:20  Família
21:55  Európske kino klub
23:50  Polčas rozpadu
01:35  Správy RTVS
02:20  ArtSpektrum

04:20  Odložený prípad
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

Sobota
10. 10. 2015
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Kompletnú aktuálnu ponuku kina nájdete na www.cine-max.sk

CINEMAX POPRAD
Informácie: 0905 743 518

Dlhé Hony 4587/1
kinopp@cine-max.sk

09:30  Československý 
 filmový týždenník
09:50  Senior klub
10:20  Cesta
10:50  Ambulancia
11:20  Vat
11:45  Encyklopédia sloven-
 ských obcí Markušovce
12:00  5 minút po dvanástej
13:05  Zojka a Valerija
14:10  Kvarteto
14:40  Magazín Ligy majstrov
15:15  Kapura
16:00  Farmárska revue
16:20  Halali
16:35  Separé
16:45  Test magazín
17:00  Herecké legendy
17:15  Krkavci
18:45  Večerníček
18:50  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Čím cestovať
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Klauni
22:10  Neznáme dejiny 
 Spojených štátov
23:10  Otrokyňa lásky
00:45  Správy RTVS
01:30  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Mentalista
06:40  Zajac Bugs a priatelia
07:00  Scooby-Doo
08:25  Bud - futbalista
10:05  Superstar
12:45  Spider-Man 2
15:25  Len trošku šťastia
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Svetová vojna Z
23:05  Ja, legenda
01:10  Nočná mora 
 z Elm Street
03:10  Ja, legenda

04:20  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
05:10  Noviny TV JOJ
06:25  Krimi
06:55  Noviny TV JOJ
07:50  No, počkaj!
08:15  Rozprávková jazda
08:40  Ako stvoriť dokonalého 
 chalana
10:45  Inkognito
12:05  Tučné babenky
14:15  Tajomstvo múmie
16:40  Česko Slovensko 
 má talent
18:15  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
22:50  Sexi kosť
01:05  O 28 dní...
03:25  Penthouse

05:30  Správy RTVS
06:15  Góly - body - sekundy
06:30  Roby a Boby
06:40  Mášine rozprávky
06:45  Zabudnuté hračky

06:55  Šťavnatý vŕšok
07:20  Červíčkovia
07:30  Požiarnik Sam IX.
07:40  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
07:55  Veselá farma II.
08:10  Lilly, malá čarodejnica
08:35  Zázračný ateliér
09:00  Autosalón
09:55  Jazdi Hlavou
10:05  Čarovné miesta Zeme
11:00  Slovensko v obrazoch
11:25  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:35  Agatha Christie : Poirot
15:15  Oslobodenie
16:35  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:15  Tajomstvo mojej kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Doktor Martin
21:15  Ako delfín
23:20  Agatha Christie : Poirot
00:55  O 5 minút 12
02:00  Ako delfín

06:35  Geo report
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:35  Kapura
09:20  Farmárska revue
09:45  Halali
10:00  Test magazín
10:10  On air
10:35  Tridsať zámkov na Loire
11:55  Família
12:20  Vojak a bratove slzy
13:40  Orientácie
14:15  Bankinghouse Khuwich 
 and comp.
15:30  Milan Milo jubiluje
16:20  Hokej - Tipsport Liga
18:55  Večerníček
19:00  Mášine rozprávky
19:05  Trpaslíci
19:10  Zabudnuté hračky
19:20  Šťavnatý vŕšok
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  Annie Hall
23:15  Festivalové minúty 
 z BHS
23:20  Kinorama
23:50  Správy RTVS
00:35  Otrokyňa lásky
02:05  Slovo

05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:50  Zajac Bugs a priatelia
07:05  Spider-Man 2
09:40  Beethoven: Veľký trhák
11:45  Jumper
13:30  Policajná akadémia 5
15:30  Rýchlo a zbesilo
17:45  Horná Dolná
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Superstar
23:00  Gotham
00:50  Svetová vojna Z
03:05  Policajná akadémia 5

05:30  Noviny TV JOJ
06:25  Krimi
07:50  No, počkaj!
08:15  Rozprávková jazda
09:35  Moja mama varí lepšie 
 ako tvoja - špeciál
10:55  Nová záhrada

11:55  Nezvestní
12:55  Sexi kosť
15:10  Percy Jackson: 
 Zlodej blesku
17:50  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  V Siedmom nebi
22:50  Smrtonosná pasca 2
01:25  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja -špeciál
02:40  Nová záhrada
03:30  Nové bývanie

04:05  Čarovné miesta Zeme
04:55  Správy RTVS
05:45  Počasie
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
14:40  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  Kvalifikácia ME 2016
  vo futbale
22:50  Kvalifikácia ME 2016 
 vo futbale - zostrihy
23:35  Nash Bridges
00:20  Komisár Montalbano: 
 Mačka a kanárik
01:55  Slovensko v obrazoch
02:15  Svet v obrazoch
02:40  Občan za dverami
03:05  Dámsky klub

06:15  Fokus rodina
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Mášine rozprávky
07:30  Čím cestovať
07:40  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pán Selfridge
10:00  Tvárou v tvár
10:30  Kvarteto
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Stiesnení vodou
12:00  Živá panoráma
12:30  Autosalón
13:25  Kinorama
14:00  5 minút po dvanástej
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:35  Národnostný magazín
16:00  Osudy umeleckých diel
16:30  Odysseove cesty
17:00  Vašimi očami
17:30  Správy - Hírek
17:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Alta Vášová
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  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Čím cestovať
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+
22:45  Umenie
23:10  Festivalové minúty z BHS
23:20  Kto, ak nie my?
01:20  Správy RTVS

06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:45  Kukučka
10:50  Rodinné prípady
11:50  Odložený prípad
13:40  Farma - duel
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
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS
01:10  Sherlock a Watsonová
02:05  Lovec zločincov
03:05  Upírske denníky
03:50  Hrozba z temnoty

04:30  Krimi
05:00  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:40  Česko Slovensko 
 má talent
15:30  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  Hawaii 5.0
00:45  Modrí templári
01:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:40  Ochrancovia
03:35  Noviny TV JOJ

04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  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  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 
 s Katkou Brychtovou
14:35  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

05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus práca
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Zabudnuté hračky
07:30  Mášine rozprávky
07:40  Roby a Boby
07:45  Zázračný ateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Svadba z Bystrian
09:00  Pohotovosť
10:05  Osudy umeleckých diel
10:35  Národnostný magazín
11:00  Vašimi očami
11:30  Família
12:00  Živá panoráma
12:50  Večera s Havranom
14:05  Spravodliví
14:30  Umenie
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:30  Rusínsky magazín
16:00  Osudy umeleckých diel
16:25  GBS+
16:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí

17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Pavel Vilikovský
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  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Čím cestovať
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Ruské tajomstvá Prvej 
 svetovej vojny
20:55  Nikola Tesla 
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:40  Večera s Havranom
23:55  Festivaly 2014

06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:55  Rodinné prípady
11:50  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
01:05  Sherlock a Watsonová
02:05  Lovec zločincov

05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
07:25  Súdna sieň
09:35  Rodinné záležitosti
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  Hawaii 5.0

Pondelok
12. 10. 2015

Utorok
13. 10. 2015

Nedeľa
11. 10. 2015
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Vo Svite sa 18. –  20. sep-
tembra uskutočnil medziná-
rodný turnaj v love pstruhov 
Trout Union Cup 2 Slovakia 
2015. O podujatí informovala 
Darina Štefaňáková z odde-
lenia komunikácie a marke-
tingu mesta: „Areál Koliby 
celý víkend patril priazniv-
com športového lovu pstruhov 
a brehy rieky Poprad zaplnili 
členovia 26 medzinárodných 
tímov z  13 krajín, vrátane 
slovenského zastúpenia repre-
zentačným A a B tímom. Išlo 
už o  druhé podujatie v  sérii 
Trout Union Cup 2015, kto-
rého prvá časť sa odohrala vo 
Valašskom Meziříčí v  apríli 
tohto roku. Vo Svite aj napriek 
nepriazni počasia súťaž po-

kračovala svojou druhou čas-
ťou a organizátori v jeho zá-
vere vyhlásili celkového víťaza 
tour. Štvorčlenné národné 
tímy proti sebe súťažili v love 
prívlačovou technikou, pričom 
lovili výhradne pstruha po-
točného, dúhového a  sivoňa. 
Najlepšie sa darilo slovenským 
reprezentačným tímom, kto-
ré v  rámci súťaže vyzbierali 
najviac pódiových ocenení. 
Celkovým víťazom tour sa stal 
taktiež Slovák, Peter Horňák.“

Súťaž vo Svite bola prípra-
vou pred budúcoročnými 
majstrovstvami sveta v  love 
pstruhov prívlačovou tech-
nikou, ktoré do mesta v máji 
2016 privedú 16 najlepších ná-
rodných tímov z celého sveta.

Generálka na MS v love pstruhov

V sobotu sa v  Spišskom 
Bystrom v Skicentre Kubašok  
konal tretí ročník slalomu 
na suchu. Športové stredisko 
detí a mládeže Poprad – Tatry 
(SSDM) v spolupráci s Cen-
tom voľného času (CVČ) 
v Poprade  pripravilo deň plný 
športu, hier a zábavy pre deti 
a  ich rodičov. Do Spišského 
Bystrého pricestovali nielen 
lyžiari z  lyžiarskych klubov 
a oddielov, ale i deti s rodič-
mi, ktorí si prišli zabehať, za-

Slalom na suchu v Kubašku pritiahol množstvo detí
športovať, zabaviť sa a využiť 
pekné jesenné počasie. 

V Kubašku sa na štart po-
stavilo 115 účastníkov z celé-
ho podtatranského regiónu, 
ale aj z Ružomberku a Mýta 
pod Ďumbierom. Malí lyžiari 
sa už nevedia dočkať snehu, 
kedy si zalyžujú a  zúročia 
tak natrénované počas letnej 
prípravy. Športové podu- 
jatia, organizované nielen 
pre kluby, ale i pre verejnosť, 
majú v  prvom rade vylákať 

ľudí od televízorov na čerst- 
vý vzduch. Najpočetnejšou 
skupinou malých slalomárov 
boli deti do 7  rokov. Naj-
mladšou účastníčkou bola 
1,5-ročná Zara Penkert, kto-
rá svoju prvú súťaž dobehla 
v mamkinom náručí. Silnou 
kategóriou boli rodiny s deť-
mi –  teda rodič s  dieťaťom, 
ktorým sa čas zrátal. „Jedným 
z  našich cieľov je, aby sa do 
športovania zapojili celé rodi-
ny, aby svoj čas trávili aktívne 
spolu s deťmi. A to sa nám aj 
podarilo, pretože sme tu mali 
silné zastúpenie rodín v  ka-
tegóriách mini, midi a  maxi 
podľa veku dieťaťa,“ s úsme-
vom konštatovala Viera Kun-
disová, predsedníčka SSDM 
Poprad –  Tatry. Najslabšie 
zastúpenými kategóriami boli 
juniorské.

„Sú kategórie detí, ktoré 
práve v  rozhodujúcom veku, 
kedy prichádzajú do puber-
ty, končia so športom. Či už 
preto, že im chýba motivácia, 
podpora alebo preto, že rodičia 
ich nemôžu finančne podporo-
vať. Kategória juniorov je prá-
ve v lyžovaní  najohrozenejšia. 

Tu chýba podpora hlavne v or-
ganizovaní podujatí, určených 
pre túto vekovú kategóriu. 
Rodič potrebuje vynakladať 
nemalé finančné prostriedky 
na školu a  štúdium a  stáva 
sa, že na športové aktivity 
už neostávajú peniaze. Štát 
ich nijako nepodporuje a  za 
všetko sa musí platiť, Či je to 
lyžovanie, plávanie, tenis ale-
bo iný šport. Najväčšia ťar-
cha je na rodičoch,“ uviedla 
Viera Kundisová.  Podpora 
detí a mládeže neexistuje a tu 
vzniká priestor na dotovanie 
niektorých športových akti-
vít. Nemôže však ísť iba o jed-
norazové dotácie, naprík- 
lad na lyžiarsky výcvik pre 
základné školy. Je potrebné 
zamerať sa na voľnočasové 
aktivity a mali by sa zastrešiť 
komplexne a  dlhodobo cie-
ľavedome viesť a podporovať 
kluby, ktoré takéto aktivity 
vyvíjajú. 

Sprievodný program zastre-
šilo CVČ v  Poprade a  prip- 
ravilo množstvo zábavných 
a  súťažných hier. „Už druhý 
rok spolupracujeme so Špor-
tovým strediskom detí a mlá-

deže. Pomáhame pri organi-
zovaní hier na voľný čas, keď 
deti nesúťažia. Radi podporí-
me myšlienku športu detí a aj 
rodičov,“ povedala vychová-
vateľka Mária Ochotnicová 
z CVČ Poprad. 

Každé dieťa bolo odmenené 
či už sladkou odmenou v cieli 
alebo v tombole. Na každom 
dobrom podujatí nemôže 
chýbať tombola a do tej sobot-
ňajšej organizátori pripravili 
naozaj skvelé ceny, naprík- 

lad 1. cena bol „prelet ponad 
Alpy“, ktorý si víťazka hneď 
na mieste aj užila. Nechýbalo 
vrece zemiakov, výstupy na 
Gerlachovský a Lomnický štít 
s horským vodcom, jazda na 
koni, ale i  bioprodukty. Na 
športovom podujatí si všetci 
pochutili na tradičnom guláši 
z diviny, ktorý si všetci zaslú-
žili. Najrýchlejší zo všetkých, 
v súčte časov dvoch kôl, dobe-
hol do cieľa  starší žiak Jožko 
Sarnovský (ŠSDM).  (pks)

V sobotu v Spišskom Byst- 
rom privítali bežeckého krá-
ľa Pavla Orolína a  kráľov-
nú Tatier Timeu Mihokovú 
(na snímke) na bežeckom 
podujatí Kubašská 10. Do 
Spišského Bystrého si pod 
Tatry prišiel zabehať aj víťaz 
maďarského polmaratónu 
János Bognár z  Maďarska. 
Obec Spišské Bystré v  spo-
lupráci s  Klubom turistov, 
ZŠ a  Miestnou organizáci-
ou Červeného kríža Spišské 
Bystré pripravili 1. ročník 
behu Kubachami. „Pátral 
som, kedy sa tu, v Spišskom 
Bystrom, konal posledný beh 
a dozvedel som sa, že to bolo 
pred 30 rokmi. Nedávno priš-
la za mnou partia bežcov, či 
by sme nezorganizovali be-
žecké preteky. Ako športovec 
som ich výzvu prijal a  dnes 

sa beží 1. ročník. Som veľmi 
milo prekvapený, koľko ľudí 
prijalo našu výzvu a prišlo si 
do Spišského Bystrého zabe-
hať. Myslím si, že prvý roč-
ník nás otestoval a vychytali 
sme aj chyby a  zapíšeme sa  
s naším behom do bežeckého 
kalendára. Z tohto podujatia 
chceme urobiť tradíciu. Ak 
nám elán vydrží a bude chuť, 
chceme v organizovaní behu 
pokračovať,“ povedal Marián 
Luha, starosta obce Spišské 
Bystré, organizátor podujatia 
a účastník behu na 5 km. Pre 
zdatnejších bežcov organizá-
tori pripravili 10 km a 5 km 
trate.  Bežci vyštartovali z at-
letického areálu Základnej 
školy v  Spišskom Bystrom. 
Dorastencov a  dorasten-
ky čakala najmenej nároč-
ná, 2 km trať ulicami obce. 

Žiaci a  žiačky si 
odbehli 800 m. 
Víťazom Kubaš-
skej 10 na 10 km 
sa stal v  kategó-
rii mužov do 39 
r. Tomáš Gemza, 
v kategórii junio-
rov zvíťazil Mar-
tin Benda, v kat. 
mužov 40 – 49 r. 
Ján Žugec, muži 
50 -  59 r. János 
B o g nár,  mu ž i 
nad 60 r. Da-
mián Groman. 
V  kategórii žien do 34 r. si 
prvenstvo odniesla Timea 
Mihoková, nad 34 r. Lenka 
Baronová a v kat. 50 r. zvíťa-
zila Danica Božová. 

Víťazi na 5 km: muži Pe-
ter Hudák, ženy Klaudia 
Jurčová. Dorastenci 2  km: 

Prvý ročník Kubašskej desiatky

V Poprade sa v sobotu 26. septembra uskutočnil 3. ročník 
volejbalového turnaja o Pohár riaditeľky CVČ, ktorého sa zú-
častnilo 6 družstiev. Bola to posledná možnosť preveriť schop-
nosti dievčat a dať im možnosť zohrať sa pred začiatkom ná-
ročnej súťaže, ktorá sa začala 3. októbra.

Podujatia sa zúčastnili družstvá Košíc, Sniny, Liptovského 
Hrádku, Prešova, Lendaku a domáce dievčatá z klubu VK 
Junior Poprad. Turnaj bol rozdelený do dvoch skupín. V telo-
cvični na Letnej ulici bojovali o postup do ďalších bojov Snina, 
Košice a Poprad, v druhej telocvični, ktorú organizátorom pos- 
kytla ZŠ Jarná, družstvá z Hrádku, Lendaku a Prešova.

V oboch telocvičniach sa bolo na čo pozerať. Po skončení 
turnaja sa z víťazstva tešili hráčky Sniny, ktoré vo finále po-
razili volejbalistky z Liptovského Hrádku. Domáce dievčatá 
bojovali o tretie miesto s Prešovom. Po výbornom výkone sa 
nakoniec tešili z bronzových medailí.

Konečné poradie: 1. Snina, 2. Liptovský Hrádok, 3. Poprad, 
4. Prešov, 5. Košice, 6. Lendak. 

Zostava Popradu: tréner Lukáš Javorský, Emma Kremnic-
ká, Karolína Becková, Kristína Dobrovičová, Matilda Ištoko-
vá, Nina Krišová, Ema Bačová a Natália Konevalová, Kristí-
na Mrkvicová, Mária Sýkorová, Michaela Bezáková, Viktória 
Kredatusová a Zuzana Justhová.  (red)

O pohár riaditeľky CVČ

Memoriál Waltera Rennera vyhral Walter Renner
Nie, nie je to tlačová chy-

ba. Štvrtý ročník cyklistic-
kej časovky z Mlynčekov do 
Kežmarských Žľabov, veno-
vanej pamiatke bývalému 
československému reprezen-
tantovi a celkovému víťazovi 
pretekov Okolo Slovenska 
z roku 1958, ktorý usporiadal 
v nedeľu dopoludnia cyklis-

tický klub MŠK Kežmarok, 
sa víťazom žiackej kategórie 
stal vnuk Waltera Rennera. 
Talent v  rodine potvrdila aj 
vnučka známeho cyklistu 
Sandra Rennerová, ktorá vy-
hrala časovku dievčat.

Súťaž  bola  hodnote-
ná v  dvoch samostatných 
disciplínach, na cestných 

1. Miloš Šedivý, 2. Zdeno 
Lacko, 3. Michal Knežník. 
Žiaci na 800 m: 1. Peter 
Šoltis, 2. Peter Pavličko, 3. 
Martin Orolin. Žiačky: 1. 
Viktória Jordánová, 2. Kata-
rína Jordánová, 3. Margaréta 
Sokolová.  (pks)

a samostatne aj na horských 
bicykloch. „Walter Renner nás 
niekedy viedol, bol to náš vzor 
a  vynikajúci cyklista. Spojili 
sme sa s MŠK a zorganizovali 
podujatie pre širokú verejnosť. 
Súťažili deti od mladších žia-
kov až po kategóriu masters. 
Hoci ide o  časovku na asfal-
tovom povrchu, rozhodli sme 
sa, že pre cyklistov na horských 
bicyklov, ktorých je veľký počet, 
vytvoríme samostatnú kategó-
riu,“ povedal predseda CK 
MŠK Kežmarok Jozef Potok.

Trať dlhú 6,8 km s  pre-
výšením 230 m  najlepšie 
zvládol Peter Bodnovič 
z  Cyklospiš Markušovce, 
ktorý dosiahol výsledný čas 
13:40,04 min. So stratou 
5 sekúnd na druhom mieste 
v  celkovom poradí skončil 
Tomáš Zelinka z Humenné-
ho. Tretie miesto, so stratou 
13 sekúnd na víťaza, obsa-
dil Tomáš Krasňan z  Pop- 
radu. V  kategórii horských 
bicyklov sa z víťazstva rado-
val Ján Halik z Popradu, kto-
rý predpísanú trať zvládol za 

14:06,86 min. Za ním skončil 
Matúš Hajník z Vranova nad 
Topľou a bronzovú pozíciu si 
vybojoval Patrik Oravec zo 
Sp. Belej.

Víťazi jednotlivých ka-
tegórií - cestné bicykle ženy: 
Karina Bešenejová (Kežma-
rok), muži 15 - 39 r. Tomáš 
Zelinka, muži 40 - 49 r. Ján 
Roth (Poprad), muži 50 - 59 
r. Peter Bodnovič, muži nad 
60 r. Ján Payerchin (Poprad). 
Horské bicykle kadeti: Fi-
lip Bajtoš (CK MŠK Kežma-
rok), muži 18 - 29 r. Matúš 
Hajník, muži 30 - 39 r. Ján 
Halik (Poprad), muži 40 - 49 
r. Marián Bešenej (Kežma-
rok), muži 50 - 59 r. Marián 
Lisoň (Svit), muži nad 60 r. 
Peter Saktor (Brezno), ženy 
nad 40 r. Janka Holodová 
(Poprad). Detská časovka 
mladší predžiaci: Walter 
Renner, starší predžiaci 
Adrián Pirscher (V. Tatry), 
mladšie predžiačky Mária 
Raffajová (Kežmarok), star-
šie predžiačky Sandra Ren-
nerová (Kežmarok).      (sps)   Jozef Potok a Walter Renner (syn) dekorujú víťazov.
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V 11. kole kole DOXXbet 
ligy vo futbale privítali hrá-
či FK Poprad tabuľkového 
súpera zo Zvolena, s ktorým 
mali rovnaký počet bodov. 
V  úvode zápasu akoby boli 
Popradčania zaskočení akti-
vitou hostí a hra sa odohrá-
vala prevažne na domácej 
polovici ihriska. Tlak hostí 
vyústil v  12. minúte po ro-
hovom kope do gólu. Po 
faule Zvolena v  šestnástke 
sa Popradu podarilo v  31. 
min. vyrovnať z pokutového 
kopu, ktorý premenil Lukáš 
Janigloš. V druhom polčase 
mali domáci loptu na ko-
pačkách častejšie, no prílišné 
chcenie vyústilo až do pia-
tich žltých kariet, ktoré udelil 
arbiter popradským hráčom. 
A namiesto gólu do súpero-
vej brány sa rozvlnila sieť za 
chrbtom domáceho branká-
ra. Napriek snahe FK Poprad 

Strata bodov na domácom trávniku
sa na výsledku nič nezmenilo 
a všetky tri body si so sebou 
zobrali Zvolenčania.

FK Poprad –  MFK Lo-
komotíva Zvolen 1:2 (1:1), 
góly: 31.Janigloš (11 m) – 12. 
Očenáš, 57. Liener, ŽK: Ben-
dík, Palša, Zápotoka, Ferenc, 
Ujčík – Menich, Daško, Štev-
ček, 974 divákov.

Ján Oravec, tréner Zvole-
na: „Tešili sme sa na tento šta-
dión a mali sme tu niekoľko 
našich chalanov. Chceli sme 
hrať aktívny futbal a pokúsiť 
sa v Poprade získať body. Do-
mácich sme v úvode prekva-
pili aktívnou hrou smerom 
dopredu. Vyšli nám niektoré 
akcie a  preto si spod Tatier 
odvážame tri body.“

Peter Mlynár, tréner Pop- 
radu: „Nezachytili sme úvod-
nú dvadsaťminútovku, kedy 
nás súper dobre dostupo-
val. Chýbala nám kreativita 

a viac agresivity v útoku. Prvý 
gól sme dostali zo štandardnej 
situácie, čo by sa nemalo stá-
vať. Po premenenej jedenást-
ke sa nám podarilo vyrovnať 

a v druhom polčase sme hra-
li oveľa lepšie, avšak chyba 
v  rozohrávke a  strata lopty 
znamenala gól v našej sieti.“ 
 (sps)

Obec a Základná škola v Ľubici usporiadajú v piatok 9. ok-
tóbra 19. ročník Beh Ľubicou. Prihlásiť sa môžu záujemcovia 
do 7. októbra na e-mailovej adrese zslubica@zslubica.sk. Pre-
zentácia bude hodinu pred štartom prvej kategórie pri vchode 
do telocvične. Trať vedie ulicami obce, začiatok je o 9. h.

Body Gym Poprad a  pro- 
motérska spoločnosť OT- 
TMAR TRADE spol. s. r. o. 
pripravili pre nadšencov kick- 
boxu na Slovensku galavečer 
bojových športov Simply The 
Best 6, ktorý sa uskutočnil v so-
botu večer v popradskej Aréne.

Počas galavečera sa usku-
točnila dobročinná dražba 
boxerských rukavíc s  vlast-
noručným podpisom legendy 
K-1 Jérome Le Bannera a do 
dražby sa posunuli aj rukavi-
ce podpísané Tomášom Mož-
ným. Celý výťažok z dražby 
putoval na podporu športo-
vého klubu GY-TA Poprad. 
Le Banerove rukavice vydra-
žili za 500 eur a Možného sa 
vyšplhali na rovných 300 eur.

Pod Tatry zavítali borci zo 
siedmich krajín, ktorí si to 
v ringu rozdali v 11 profi zá-
pasoch, z  toho v štyroch zá-
pasoch sa bojovalo o titulové 
opasky medzinárodnej fede-

rácie WKN (World Kick Bo-
xing Network).  Išlo o podu- 
jatie, ktoré svojou kvalitou 
patrilo v strednej Európe do 
najlepšej desiatky. Vrcholom 
galavečera bol zápas o  eu-
rópskeho šampióna  medzi 
košickým borcom Tomášom 
Možným a  belgickým figh-
terom Mathieu Kongolom. 
V  ringu sa pred zaplnenou 
halou predstavilo aj kvarteto 
borcov z usporiadateľskej or-
ganizácie. Okrem spomína-
ného T. Možného si ako prvý 
zmeral sily momentálne naj-
lepší fighter Body gym Poprad 
Pavol Garaj, ktorý si to v rin-
gu rozdal s výborným Jánom 
Mazúrom. Po vyrovnanom 
zápase, podľa pravidiel K-1, sa 
z víťazstva tešil rodák zo Štrby 
P. Garaj, ktorý zdolal Mazúra 
3:0 na body.

O  opasok interkontinen-
tálneho šampióna bojoval 
Kežmarčan Denis Kušmírek 

(na snímke vpravo). Medzi 16 
povrazmi sa stretol s Francú-
zom Faridom Khouaneom. 
Kušmírek išiel od prvej chví-
le za svojim cieľom, ktorým 
bolo víťazstvo. „Mám svoj 
štýl boja, ktorým som chcel 
byť úspešný a chcel som zdolal 
súpera K.O., žiaľ, nepodarilo 
sa mi to. No i tak som rád za 
víťazstvo a zisk opasku,“ pove-
dal nádejný kežmarský borec. 
O ďalší úspech pre popradský 
a zároveň slovenský kickbox 
sa, podľa nás najkrajšieho zá-
pasu večera, pokúsil Samuel 
Hadzima, ktorému sa do cesty 
postavil Kórejčan Lee Chang 
–Hyung. Samuel Hadzima 
stál pred svojim životným 
zápasom, ktorý ho v  živote 
mohol posunúť o  veľký kus 
ďalej. Ázijský borec však uká-
zal perfektnú pripravenosť 
a svojim neustálym tlakom na 
Hadzimu si vybojoval ďalší 
opasok. Vrcholom večera bol 

súboj o  opasok európskeho 
šampióna medzi Možným 
a Kongolom. Zápas vypísaný 
na 3 kolá sa nakoniec skon-
čil spravodlivou remízou, čo 
znamená, že opasok je naďa-
lej voľný a obaja borci si duel 
zopakujú v inom termíne. 

Malou škvrnou podujatia 
bola mela v  priestoroch pre 
VIP hostí, v  ktorej sa anga-
žoval aj jeden zo zápasníkov, 
Martin Pacas z  Trenčína. 
Udialo sa to počas posledného 
zápasu galavečera, čo si všimol 
priamo počas súboja aj Tomáš 
Možný. „Zaregistroval som 
nejakú šarvátku v  hľadisku, 
v priestore, kde sedela aj moja 
priateľka. Videl som ju ako pla-
če, čo ma dosť rozhodilo. Na 
takomto vrcholnom podujatí, 
by sa takéto niečo nemalo stať. 
Galavečer vysielala aj televízia 
a nebola to dobrá reklama pre 
Slovensko,“ uzavrel T. Možný.  
 (sps)  

Galavečer bojových športov a dobročinná dražba

Volejbalová extraliga žien 
mala v  sobotu na programe 
kompletné 2. kolo. Majstrov-
ská Slávia EU Bratislava pod-
ľa očakávania zdolala doma 
Senicu a  pridala do tabuľky 
ďalšie tri body. Nezaváhal ani 
Pezinok, ktorý odčinil pre-
hru z 1. kola a vyhral v Pre-
šove v  troch setoch. Výhodu 

domáce prostredia využili 
hráčky z COP Nitra a zdolali 
nováčika zo Zvolena 3:0. Po-
riadnu drámu videli diváci 
v Kežmarku, kde UKF Nitra 
vyhrala až po päťsetovej bitke 
KV MŠK Oktan Kežmarok 
-  Volley project UKF Nitra 
2:3 (18, -23, -7, 19, -12).

Kežmarok: Becková 6, 

Nitra vydrela víťazstvo v Kežmarku

Koncom septembra sa 
v Prešove uskutočnilo 1. kolo 
Východoslovenského pohá-
ra mladších žiakov a žiačok 
v stolnom tenise. Ako jedna 
z  favoritiek a  3. hráčka vý-
chodoslovenského rebríčka 
sa v ňom predstavila žiačka 
Základnej školy v Slovenskej 
Vsi Anastázia Zgeburová (v 
strede). Potvrdila svoju vy-
nikajúcu formu spred dvoch 
týždňov, keď v Košiciach sa 
v  rámci Slovenského pohá-
ra v  svojej vekovej kategó-
rii umiestnila na 4. mieste. 
V  Prešove vyhrala všetkých 
šesť zápasov s  najlepšími 
hráčkami východného Slo-
venska. V päťčlennej skupi-
ne postupne zdolala Nikolu 

Mitríkovú z Krompách, Ellu 
Korečkovú zo Šarišských 
Michalian, Simonu Ivan-
čákovú zo Spišských Vlách 
a  jednotku skupiny Natáliu 
Andrejkovičovú z  Valalík. 
V súboji o postup do finále 
porazila Ninu Porubänovú 
z Košíc a vo finále opäť zví-
ťazila s jednotkou v rebríčku 
Natáliou Andrejkovičovou. 
O  skvelej forme Anastázie 
svedčí to, že v šiestich zápa-
soch stratila jediný set.

Úspešné vystúpenie druž-
stva Slovenskej Vsi zvýraznil 
v  kategórii mladších žiakov 
Kristián Sýkora, ktorý obsa-
dil celkovo 4. miesto a  jeho 
výkony majú stúpajúcu ten-
denciu.  P. Hanigovský

Neporaziteľná Anastázia

Cezpoľný beh Euroregiónu Tatry
V  jazdeckom areáli v  Tatranskej Lomnici sa vo štvrtok  

8. októbra uskutoční prvé kolo 14. ročníka súťaže v cezpoľnom 
behu žiakov a žiačok základných, stredných škôl a ŠK z miest 
a obcí Euroregiónu Tatry. Podujatie je súčasťou letnej časti Tat-
ranskej lyžiarskej ligy Poprad – Zakopane 2015. Súťažiť budú 
dievčatá a chlapci podľa veku v 8 kategóriách. Celá trať vedie 
po trávnatej ploche parkúrového areálu. Začiatok je o 10. h.

Beh Ľubicou

Smák 1, Dragašeková 20, La- 
budová 10, Jakušová 9, Zát- 
rochová 2, liberá Jagodzinska 
a  Gajdušková (Harčárová 0, 
Vrabcová 0, Kaplanová 0, Kur-
ťaková 0). 

V prvom domácom zápase 
sezóny sa kežmarské volejba-
listky predstavili pred plnou 
športovou halou proti súpero-
vi z Nitry. Prvý set bol vyrov-
naný do stavu 12:12. Potom 
domáce hráčky odskočili sú-
perkám na 16:12 a výbornou 
hrou v  poli vyhrali prvý set 
25:18. V druhom sete pokra-
čovali vo výbornej hre v poli 
a  vytvorili si náskok 9:5, ale 
súperky otočili na 9:10. Kon-
covku takisto lepšie zvládli 
Nitranky, ktoré vyrovnali prie-
beh zápasu na 1:1. V treťom 
sete domáce hráčky úplne 
vybuchli a prehrali ho hladko 
7:25. Štvrtý set bol vyrovnaný 
a  rozhodovalo sa až v  kon-
covke. Lepšie ju zvládli Kež-

marčanky a vynútili si piaty, 
skrátený set. Ten bol od úvodu 
veľmi dramatický a znovu sa 
rozhodovalo opäť v koncovke, 
ktorú rozhodli vo  svoj pros- 
pech hosťujúce hráčky. 

Jozef Bréda, tréner Kež-
marku: „Začiatok sezóny a ko-
lísavé výkony oboch družstiev 
boli markantné. Hrali sme proti 
silnému súperovi. Škoda druhé-
ho setu, mali sme ho dotiahnuť 
do víťazstva. Ďakujem hráč-
kam, že vo štvrtom sete zabrali 
a dostali zápas do tajbrejku.“  
Ladislav Popeláš, tréner Nit-
ry: „Vedeli sme, že to nebude 
jednoduchý zápas. Kežmarok 
má skúsené družstvo a  naj-
mä doma je silný. Víťazstvo 
bolo síce vydreté, no aj to patrí 
k športu. Som  veľmi rád, že sme 
úspešne vstúpili do sezóny, za 
čo dievčatám ďakujem a blaho-
želám im k výhre. Cesta je ešte 
ďaleká, ale prvý kameň sme už 
položili.“  (sps)


