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Františkom Bednárom, podpredsedom 
Svetového  združenia bývalých politických väzňov

Nechýbal 
zemiakový cukor...

Poprad bude 14. – 18. októbra 
miestom tradičného Medzinárod-
ného festivalu horských filmov. Sú-
ťažná prehliadka 54 filmov na XXIII. 
ročníku začne dnes po oficiálnom 
otvorení festivalu, ktoré je plánované 
o 18. h. Premietať sa bude v kongre-
sovej hale mestského úradu (bývalé 
kino Gerlach), kde sa festival koná 
od jeho vzniku. Súťažné bloky fil-
mov budú premietané počas celého 
dňa. Niektoré filmy premietnu aj v 
Dome kultúry v Poprade, v kinách 
Iskra v Kežmarku a Mier v Spišskej 
Novej Vsi.  Trojčlenná medziná-
rodná porota (Jakub Zipster, Kryz-
stof Kokoryn, Eberhard Jurgalski) 
bude až do soboty rozhodovať o 
cene Grand Prix za najlepší film a 
ďalších oceneniach. Hostia festiva-
lu Bob Shelfhout a Sandy Allan sa 
predstavia so svojimi prednáškami 
počas večerných premietaní filmov. 
Okrem filmov organizátori pripra-
vili aj výstavu fotografií Vlada Šif-
ru s názvom Krajiny vo mne, ktorú 
môžete vidieť v priestoroch MsÚ. 
Ďalšie dve - Okamihy Petra Há-
mora a Neznáme Grónsko Luciana 
Očkovského Neznáme Grónsko sú 
sprístupnené v nákupnom stredisku 
MAX. Všetky tri výstavu budú otvo-
rené počas celého festivalu. Festival 
skončí 18. októbra o 17. h oficiálnym 
vyhlásením výsledkov filmovej súťa-
že a premietaním víťazných filmov. 
Vstupenky si môžete rezervovať na 
telefónnom čísle 0911 315 909 a kú-
piť v budove MsÚ Poprad.

V rámci festivalu sa uskutoční 
v Poprade Slovenský pohár v špor-
tovom lezení – boulderingu - pre 
športových lezcov. Konať sa bude na 
Námestí Sv. Egídia v sobotu 17. ok-
tóbra.  (red)

XXIII. ročník  MFHF
O Grand Prix  

súťaží 54 filmov

Minulý piatok sa v novej čistiarni odpadových vôd v Kežmarku stretli zástupcovia Podtatranskej vodárenskej 
spoločnosti, a. s., a Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., s primátorom Kežmarku Dr. Já-
nom Ferenčákom.  Viac na 5. strane

Slávnostné prijatie rytierov v Kežmarku
„40 rokov som pracovala v  Kež-

marskom hrade, ale v  živote som 
tam nestretla žiadneho rytiera. Teraz 
ich vidím plnú sálu.“ Takto úsmev-
ne Nora Baráthová okomentovala 
prítomnosť rytierov Čestnej légie, 
(franc. Légion d’honneur je francúz-
ske vyznamenanie, zriadené v roku 
1802 Napoleonom Bonapartem ako 

rad za vojenskú a  civilnú službu, 
od r. 1804 je štátne vyznamenanie. 
V  súčasnosti je udeľované nielen 
za vojenský, ale aj kultúrny, vedec-
ký a spoločenský prínos pre Fran-
cúzsko) a rytierov Národného rádu 
za zásluhy, združených v asociácii 
ATONAF (l’Association des titulaires 
des ordres nationaux français) po-

čas sobotňajšej návštevy Kežmarku.
Združenie ATONAF (asociácia 

rytierov Čestnej légie a rytierov Ná-
rodného rádu za zásluhy na Sloven-
sku, ktoré udeľuje Francúzska repub-
lika) si vybralo Kežmarok za miesto 
spoločného stretnutia členov združe-
nia a ich príbuzných.

 Pokračovanie na 2. strane

Múzeum Liptovskej dediny 
v Pribyline je uzatvorené kvô-
li opravám inžinierskych sietí. 
Stavebné práce začali 5. októbra a 
zahŕňajú výmenu kanalizácie a časti 
vodovodných potrubí. Realizátorom 
a investorom prác je Žilinský samo-
správny kraj a Liptovské múzeum 
v Ružomberku. Zhotoviteľom sú 
Slovenské inžiniersko-priemyselné 
stavby Liptovský Hrádok. Celková 
suma na výmenu kanalizačných 
rúr predstavuje necelých 46 ti-
síc eur. Opravy kanalizácie budú 
dokončené a funkčné do ôsmich 
týždňov od prevzatia staveniska, 
najneskôr 22. novembra. Budo-
vanie vodovodného systému od 
vlastného zdroja a jeho napojenie 
na vymenené časti rozvodov vody 
vo vnútri areálu bude pokračovať 
aj v budúcom roku. Liptovské 
múzeum žiada verejnosť o strpenie 
a pochopenie vzniknutej situácie.

Skanzen je uzavretý
Snem Svetového združenia býva-

lých čs. politických väzňov a členov 
Slovenského zväzu vojensko-tech-
nických pracovných táborov a PTP 
sa na Mestskom úrade v Poprade 
uskutočnil 12. septembra. „Pri prí-
ležitosti 25. výročia 17. novembra  
minulého roku sa obe organizácie do-
hodli a podpísali memorandum, na 
základe ktorého vytvoríme spoločnú 
organizáciu. Z tohto dôvodu bolo po-
trebné zvolať snem, zmeniť stanovy, 
názov organizácie a zvoliť nové orgá-
ny s tým, že v nich bude mať zastúpe-
nie aj Slovenský zväz vojensko-tech-
nických pracovných táborov, ktorý 
má v súčasnosti 1 028 členov z pô-
vodných 65 tisíc PTP. Našich členov, 
politických väzňov, bolo pri zlúčení 
okolo 800. Podľa našich údajov sme 
tak  najpočetnejšia organizácia na 
Slovensku z už existujúcich, ktorými 
sú Konfederácia politických väzňov 
a Zväz protikomunistického odboja,“ 

uviedol František Bed-
nár, bývalý predseda 
Svetového združenia 
bývalých čs. politic-
kých väzňov. Nová 
organizácia, ktorej 
názov je Svetové zdru-
ženie bývalých politic-
kých väzňov, si zvolila 
predsedu, ktorým je 
Ing. Imrich Body, pr- 
vým podpredsedom 
je František Bednár, 
druhým podpredse-
dom Ondrej Bartko z Kežmarku za 
PTP a treťou podpredsedníčkou za 
násilne odvlečených je Klára Fur-
manová z Košíc. 

„Stanovy sme upravili, pretože 
chceme rozšíriť členskú základňu 
o rodinných príslušníkov a sympati-
zantov, keďže organizácia vymiera. 
V ďalšej činnosti sa chceme venovať 
problematike ľudských práv s tým, že 

sa pokúsime získať penia-
ze z nórskych finančných 
mechanizmov, keďže všet-
ci vieme, aká situácia je 
v oblasti ľudských práv na 
Slovensku. Ľudia sú per-
zekvovaní za svoje názory 
a nemá sa ich kto jedno-
ducho zastať. Členskú 
základňu chceme rozšíriť 
hlavne o  mladých ľudí, 
aby pamiatka na túto 
neslávnu kapitolu našej 
histórie zostala v pamäti 

národa. Ideme rovnakou cestou ako 
Zväz protifašistických bojovníkov, 
ktorý má 18 tisíc členov,“ upresnil 
Bednár.

Členom novej organizácie môžu 
byť aj účastníci zahraničného proti-
fašistického odboja. „Už sa nám pri-
hlásila dcéra účastníka francúzskeho 
odboja, ktorý bol z Popradu a volal 
sa Anton Babony. Bol to významný 

tréner, tí starší Popradčania ho budú 
poznať, hoci nikto o ňom nič až dopo-
siaľ nevedel,“ doplnil Bednár. Na pa-
miatku tohto účastníka odboja chce-
me v Poprade, v mestskej časti Stráže, 
na budove mestského úradu odhaliť 
pamätnú tabuľu,“ prezradil zámery 
podpredseda s tým, že teraz už budú 
musieť urobiť zmysluplný projekt, 
aby získali finančné prostriedky.

Nový predseda Ing. Body chce 
aktivity, ktoré roky robili všetky or-
ganizácie, rozšíriť o súťaže v školách,  
aby sa pamäť národa dostala do po-
vedomia mladých ľudí a motivovala 
ich. Rovnako chcú dokončiť projekt 
centrálneho pamätníka násilne odv- 
lečeným v Turni nad Bodvou. Malo 
by ísť o 20-metrový Kríž zmierenia. 
Bol by to medzinárodný projekt všet-
kých tých štátov, z ktorých boli ľudia 
odvlečení do gulagov. Teda ľudia 
z Poľska, Ukrajiny, Maďarska a býva-
lého Československa.   (reš)

Vďaka novému vedeniu chirur-
gického tímu Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča v týchto dňoch 
zaviedla nové spektrum liečebných 
a vyšetrovacích metód v chirurgii. 
Chirurgický tím levočskej nemocni-
ce posilnili dvaja špecialisti, MUDr. 
Ľubomír Strelka, PhD., a  MUDr. 
Edward Huľo, PhD.  Str. 3 - 8

Múzeum v  Kežmarku prip- 
ravilo novú výstavu pod názvom 
Návraty v  čase 50. a  60. roky 20. 
storočia. Vo výstavných priestoroch 
na Ulici Dr. Alexandra sa vrátite do 
času našich babičiek a starých rodi-
čov.  Str. 4

Na Slovensku je chudoba rela-
tívne nový fenomén v  rámci os-
tatných 25 rokov a   jedna z naj-
významnejších zmien, žiaľ, ktorá 
nás postretla.   Str. 6

Dobrovoľný hasičský zbor v Pop- 
rade v spolupráci s Okresným vý-
borom DPO Poprad zorganizova-
li 3. ročník memoriálu na počesť 
dlhoročného funkcionára DPO  
a predsedu OV DPO Poprad Ing. 
Pavla Rumlera.   Str. 12
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Štátna políciaMilión sem, 

miliarda tam

Mám rád naše mesto. Pop- 
rad má svoju dušu a čaro. A 
v podstate všetko, čo potrebu-
jeme. Ak to chceme a vieme 
využiť. Som rád, že tu žijem, 
pretože tu žijú ľudia, ktorí to, 
čo robia, vedia robiť. A je ich 
veľká väčšina.

Ibaže tú sú aj oni – nervo-
lezci. Občas nám iba zabrn-
kajú na nervy, no sú aj takí, 
ktorých by sme mohli žalovať 
za ublíženie na zdraví. 

Takže zdravie! To najcen-
nejšie, čo človek potrebuje, 
aby bol šťastný. Chorý človek 
je nešťastný. Ibaže niektoré 
zariadenia a pracovníci náš-
ho zdravotníctva akoby to 
nechceli akceptovať. Čakárne 
sú plné, ani sedadlá nestačia, 
krátiť si čas čítaním sa nedá, 
preto že sa šetrí na osvetlení. 
Mnohé oddelenia objednáva-
nie zrušili, pretože bez dop- 
latkov sa im to nechce. A tak 
mnohí ešte v nočných hodi-
nách utekajú, aby si vybrali 
najlepšie poradové číslo. Aj 
tak čakajú. Chorí sú podráž-
dení, hromžia, cítia sa podve-
dení, nadávajú. Sestričky hí-
kajú, koľko je tu zase pacien-
tov a nadávajú tiež. A tak se-

Nervolezcidíme v čakárňach a čakáme. 
Počul som tu aj takú múdrosť, 
že hlavnou liečebnou me-
tódou nášho zdravotníctva 
je čakanie.  (Keď som to dal 
v  rukopise prečítať môjmu 
známemu, ktorý je častým 
pacientom, povedal mi: „Kla-
meš! Je to oveľa horšie!“).

Obchody
V  našom meste je ob-

chodov, predajní, veľkoob-
chodov neúrekom. Môžete 
v nich pohodlne nakúpiť, čo 
potrebujete. A  vždy niečo 
potrebujeme. Zlepšila sa kul-
túra predaja a  predavačov. 
Väčšina z  nich je ochotná 
poradiť a  pomôcť, nechýba 
im prívetivosť a trpezlivosť. 
No i v tomto rezorte si hove-
jú oni – nervolezci.

V  dopoludňajších hodi-
nách som vošiel do veľkej 
predajne textilu. Bol som je-
diným zákazníkom. Za pok- 
ladničným pultom sa nudili 
dve mladé predavačky a tak 
lúštili krížovky. Pýtal som si 
nejakú bundu na prechodné 
obdobie. Nechápavo na mňa 
pozreli, pretože im nešlo do 
hlavy moje prechodné ob-
dobie. Keď som im vysvetlil, 

že chcem nejakú vestu alebo 
krátku vetrovku na obdobie 
medzi letom a zimou, už bola 
jedna ochotnejšia a  mávla 
rukou: „Choďte si nájsť tam 
niekde vzadu!“ Odišiel som. 
Ešte som im na rozlúčku po-
vedal: „Pracujte ďalej! Nedaj-
te sa vyrušovať!“

Zákusky
Chcel som si dať v  jednej 

cukrárni zákusok. „Počkajte, 
práve nám doviezli čerstvé,“ 
radila mi predavačka. Do-
viezli. Aj orechové rezy s čo-
koládovou polevou. Preda-
vačka ich na veľkom podno-
se spočítavala tak, že do kaž-
dého ďobla palcom a počíta-
la: jeden, dve, tri, štyri... Až 
radostne vykríkla: „Správne! 
Osemdesiat!“ A oblizla si pa-
lec. Dva mesiace som nemal 
chuť na zákusok z cukrárne.

Podobne si počínala aj 
pracovníčka pri poklad-
ni v  potravinách, ktorá mi 
rožky spočítavala tak, že ich 
pohladkala. Na moje výčit-
ky, že do rúk berie i peniaze, 

ktoré sú často zdrojom náka-
zy, mala odborný argument: 
„Ja môžem, mám zdravotný 
preukaz.“

Smutno-veselý príbeh som 
zažil v  predajni drobností. 
Potrebovali sme silonové 
vlákno a tak som šiel. Otvá-
rať mali o deviatej, no o pol 
desiatej, ani o  trištvrte ani 
noha. Povedal som si, že do 
zajtra to počká. Na druhý 
deň som prišiel až o desiatej 
a bolo zatvorené. Zo sused-
nej predajne vyšiel starší pre-
davač a zasmial sa: „Tá ešte 
načas neotvorila. Načakáte 
sa!“ Ale prišla. Namosúrená 
zaštrngala kľúčmi, otvorila 
mi a  bez slova ma obslúži-
la. Nevedel som sa premôcť 
a vo dverách jej vravím: „Ne-
máte otvárať už o deviatej?“ 
A  ona zasyčala: „To je môj 
súkromný obchod, môžem 
otvárať, kedy chcem!“ Nedal 
som sa: „Tak to napíšte tu na 
dvere, kde máte otváracie ho-
diny. Napíšte tam, otváram, 
kedy chcem!“ Na perách ju 

chytila triaška a rozlúčila sa 
so mnou: „Ste nejaký príliš 
múdry!“ Neviem, čo to je 
byť príliš múdrym. Raz so 
môjmu známemu navrhol za 
sekretárku jednu slečnu a ten 
ju odmietol s  hodnotením: 
„Tú nemôžem. Je to príliš 
pekná žena.“ A vysvetlil mi, 
že príliš pekná, znamená ne-
bezpečne pekná.

Môj kamarát mi povedal 
tiež zaujímavý, až dojímavý 
príbeh z  obchodu. Klopal 
na dvere predajne, pretože 
mala byť otvorená. Za sto-
lom osvetlenej predajne videl 
predavačku, ktorá sa blaže-
ne usmievala a  rozkošne sa 
rytmicky knísala. Asi nejaký 
chlap je skrytý pod stolom 
a  šteklí ju na citlivých žen-
ských miestach, myslel si 
kamarát. Po piatom silnom 
zaklopaní predavačka vstala, 
otvorila mu a s úsmevom sa 
ospravedlnila: „Prepáčte, po-
čúvala som hudbu a nechcela 
som, aby ma niekto vyrušo-
val.“ Darmo je, hudba má 
svoju podmaňujúcu silu.

Tých, ktorí nám občas lezú 
na nervy, je stále okolo nás 
dosť. V  našom paneláku  -   

Fejtón

Nepolepšiteľný vodič. 
Pár minút po druhej hodi-
ne ráno v nedeľu 4. októbra 
26-ročný Daniel z Kežmarku 
viedol osobné motorové vo-
zidlo Mercedes Benz cez Veľ-
ký Slavkov. Na rovnom úseku 
cesty, po výjazde z ľavotoči-
vej zákruty, pred rodinným 
domom z dôvodu, že nepri-
spôsobil rýchlosť jazdy stavu 
a povahe vozovky, zišiel s vo-
zidlom mimo cesty, kde nara-
zil do odstaveného osobného 
motorového vozidla Škoda 
Yeti a následne do oplotenia 
rodinného domu. V dôsled-
ku nárazu Škoda Yeti vrazila 
do rozvodnej skrinky. Daniel 
s vozidlom v jazde pokračo-
val v smere do Novej Lesnej 
a s poškodeným vozidlom 
zostal stáť pred križovatkou 
do Mlynice. Dychová skúška 
u vodiča preukázala hodnotu 
najmenej 0,51 mg/l. Pri do-
pravnej nehode utrpel zrane-
nia a bol prevezený na vy-
šetrenia do nemocnice spo-
ločne s jeho spolujazdcom 
Marekom, ktorý utrpel ľahké 
zranenia s dobou liečenia do 
7 dní. Škoda na rozvodnej 
skrinke bola odhadnutá na 
sumu 4 500 eur, na vozidle 
Škoda Yeti 10 000 eur, na 
oplotení rodinného domu 500 
eur a na Mercedese 15 000 
eur. Danielovi v predchádza-
júcich 24 mesiacoch Okresný 
súd v Kežmarku uložil trest 
odňatia slobody v trvaní 18 
mesiacov s podmienečným 
odkladom na skúšobnú dobu 
3 rokov a zákaz činnosti ria-
diť motorové vozidlá každého 
druhu v trvaní 3 rokov. To mu 
nezabránilo znovu viesť vo-
zidlo pod vplyvom alkoholu. 
Príslušník okresného doprav-
ného inšpektorátu v Pop- 
rade začal trestné stíhanie 
a súčasne vzniesol obvinenie 
z prečinu ohrozenia pod vply-
vom návykovej látky, z preči-
nu marenia výkonu úradného 
rozhodnutia a z prečinu po-
škodzovania a ohrozovania 
prevádzky všeobecne pros- 
pešného zariadenia. (red)

Výlet seniorov na Lomnický štít
Súčasťou Okresnej organi-

zácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku v Poprade je 8 or-
ganizácii. Každá z nich má ne-
jakú cieľovú činnosť. ZO Svit 
organizuje športové preteky, 
Poprad–Juh prednes poézie, 
prózy a  vlastnej tvorby, Gá-
novce súťaž  vo varení gulášu, 
Kežmarok premiérovo usku-
točnil festival spevu, hudby 
a tanca seniorov. K novozalo-
ženým organizáciám v tomto 
roku patria Toporec, Nová 
Lesná, ktorá chystá súťaž se-
niorov v lyžovaní a sánkovaní 
a ZO JDS v Starej Lesnej, kto-
rá pod vedením predsedníčky 
Antónie Krasuľovej a jej man-
žela Jozefa, pracovníka GFÚ 
Stará Lesná, zorganizovali 6. 
októbra. 106 seniorov sa  la-
novkou vyviezlo z Tatranskej 
Lomnice na Lomnický štít 
a späť.

Naši seniori postupne navš- 
tívili aj Observatórium Slo-
venskej akadémie vied na 
Skalnatom Plese vďaka  dob-
rej  spolupráci s Astronomic-
kým ústavom v  Tatranskej 

V poslednom čase na nás 
z rozhlasu, televízie i printo-
vých médií vyskakuje počet 
kilometrov vybudovaných ciest 
a diaľnic, zrekonštruovaných 
škôl, vytvorených pracovných 
miest či športových ihrísk, 
ktoré boli realizované vďaka 
niektorému z operačných fon-
dov EÚ. Jednoduchý oznam, 
v ktorom odznie, čo sa z dané-
ho operačného programu pos- 
tavilo, vytvorilo, uskutočnilo. 
Samozrejme s jasne uvede-
ným menom donora a pres-
ným názvom programu, je to 
platená inzercia. Hoci môže 
takýto oznam znieť jednodu-
cho, cena za zverejnenie tých 
pár slov či viet v celoplošných 
médiách sa pohybuje rádovo 
v státisícoch eur. Po pármi-
nútovom prieskume zistíme, 
že napríklad tretina strany vo 
farbe v jednom vydaní najčíta-
nejšieho týždenníka stojí cca 
3 250 eur, v bulvárnom denní-
ku tretina strany vo farbe vyjde 
na zhruba 2 200 eur. V ko-
merčnej televízii po zbežnom 
pohľade do cenníka zistíte, 
že fakturované sumy začínajú 
pri čísle 50 000 eur. V Rádiu 
Slovensko stojí 30-sekundo-
vý spot v čase od 6. do 15. h 
630 eur a reklamný oznam 
400 eur. Hovoríme o cenách 
bez DPH za jedno zverejne-
nie, odvysielanie, či prečíta-
nie. Netreba byť reklamným 
mágom, aby si človek všimol, 
že najsilnejšie reklamné kam-
pane sa vyznačujú aj veľmi 
častým opakovaním. Ceny si 
teda vynásobte počtom opa-
kovaní. A keďže publicita je vo 
väčšine štrukturálnych fondov 
oprávneným výdavkom a jed-
nou z kľúčových projektových 
aktivít, niet lepšieho a rých-
lejšieho spôsobu ako veľmi 
„zmysluplne“ vyčerpať vyše 
dve miliardy eur. Presnejšie, 
Slovensku zostáva do konca 
roka minúť ešte 2,617 miliardy 
eur z eurofondov. Z celkovej 
sumy 11,62 miliardy eur, ur-
čenej na roky 2007 až 2013 
to predstavuje 22,5 %. A tak 
nás reklamné správy budú do 
konca roka otravovať i naďa-
lej a pravdepodobne sa zvýši 
aj ich frekvencia, pretože mi-
nister financií verí, že štát vy-
čerpe všetky prostriedky. Hoci 
pre pochybenia pri verejnom 
obstarávaní, výbere projektov 
či pri kontrole výdavkov, ktoré 
odhalili ešte minulý rok brusel-
skí kontrolóri, sú naďalej po-
zastavené platby v niektorých 
operačných programoch k 30. 
septembru na viac ako 451 
miliónov eur, ktoré sme už za 
projekty zaplatili zo štátneho 
rozpočtu, avšak Európska ko-
misia ich pre nájdené nedos- 
tatky nepreplatí. 

Nuž, v tomto kontexte nás 
už ani veľmi neprekvapí ďalšie 
„drobné“ faux pas štátnej kon-
ferencie o start upoch za 1,4 
milióna eur. Ani to, že zo dňa 
na deň po medializácii nák- 
lady na päťdňové podujatie 
organizátori zoškrtali o 300 tis. 
eur. Posledné tri mesiace tohto 
roka sa teda budú niesť v zna-
mení bezbrehého míňania. 
A my, bežní smrteľníci sa popri 
týchto miliónových šachových 
partiách našej štátostrany má- 
me uspokojiť s lacnejším chle-
bom, mliekom a mäskom. 
A predvolebnú kampaň tiež 
cvakáme zo svojho.  (pvč)

Lomnici a GFÚ v Starej Les-
nej a s podporou Ing. Svetlany 
Bičárovej, PhD., vedúcej Ge-
ofyzikálneho oddelenia SAV 
v  Starej Lesnej. Prednáška 
Mgr. Mateja Sekeráša, PhD. 
rozšírila obzor nášho pozna-
nia nielen v  oblasti diania 
prírodných javov, ale i to, čím 
sa zaoberajú a  v  akých rôz-
norodých oblastiach pracujú 
naši astronómovia.  Ľúto nám 

bolo jedine to, že ďalekoh- 
ľad je rozobratý kvôli  výmene 
zrkadla, ale ani  to neubralo 
na našich dobrých dojmoch. 
Klimatológ Ivan Bohuš len 
potvrdil pravidlo, že jablko 
nepadá ďaleko od stromu, 
pretože jeho dedo Dr. Ivan  
Bohuš bol riaditeľom úžas-
ného prírodovedného múzea 
v Poprade. Otec, Ivan Bohuš 
sa podieľal na publikovaní 

krás našej prírody a  Tatier. 
Syn Ivan Bohuš, publikačný 
pokračovateľ, pracovník GFÚ 
SAV, skromný a  usmievavý, 
nás oboznámil s meteorolo-
gickými meraniami prízem-
nej vrstvy atmosféry.

Všetkým sme za nás dô-
chodcov zaželali úspechy 
a nabití dojmami sa odobrali 
domov. Tento deň umocnilo 
aj vynikajúce počasie. Mnohí 
boli na Lomnickom štíte po 
prvýkrát a na ich tvárach sa 
odrážal úžas z krásy, ktorú vy-
tvorila príroda. 

Pocit, ktorý ma človek 
tam hore je neopísateľný. 
Majestátnosť hôr na jednej 
strane a pocit kľudu, pokoja 
a akéhosi tichého šťastia na 
druhej strane. Dlho budú 
naši seniori žiť z týchto spo-
mienok a  všetci spoločne 
sme sa zhodli v  tom, že to 
bolo úžasné i keď manželia 
Krasuľovci mali dosť starostí 
so zabezpečovaním podu-
jatia a my sme im aj celému 
tímu veľmi vďační. 

 Anna Gordiaková

Modro značený turistický chodník v Bielovodskej doline je po 
rekonštrukcii dvoch drevených premostení ponad tok Bielej 
vody priechodný bez obmedzení. Práce na výmene a oprave 
poškodených častí premostení začali 3. septembra. Dodávateľ 
prác, ktorý odborné práce realizoval, mosty v pondelok odo-
vzdal správcovi územia, Štátnym lesom TANAPu. Rekonšt- 
rukciou drevených mostov, ktoré už dosluhujú, zabezpečujú 
ŠL TANAPu priechodnosť značkovaných turistických chod-
níkov tak pre peších turistov, ako aj pre motorizované zložky 
záchranného systému a pracovníkov štátnej ochrany prírody 
v Tatranskom národnom parku.       Snímka: Ján Slivinský

V zimnej sezóne 2015/2016 
sa výrazne zlepší prepoje-
nie Popradu a Vysokých 
Tatier s  hlavným mestom 
Poľska. Lotyšský národný 
prepravca  od  15. decembra 
2015 do  10. marca 2016 za-
bezpečí pravidelné letecké 
spojenia z  Varšavy na letis-
ko Poprad-Tatry.  Lety budú 
prevádzkované najpopulár-
nejšími dvojprúdovými dop- 
ravnými lietadlami  Boeing 
737-300  dvakrát týždenne, 
v utorok a vo štvrtok. Z letiska 
Chopina vo Varšave bude čas 
odletu o 16.10 h, prílet do Pop- 
radu o 17.15 h. Opačne z le-
tiska Poprad-Tatry bude odlet  
o 18.10 h a príchod do Varšavy 
o 19.15 h. Spustenie tejto linky 
má počas zimnej sezóny pri-
lákať poľských milovníkov ly-
žovačky, ktorí sa chcú rýchlo, 
komfortne a cenovo atraktívne 

dostať do slovenských Tatier.
Ceny jednosmerných le-

teniek sa začínajú od 225 
PLN (55 €).  V  cene letenky 
je zahrnutá príručná bato-
žina s  maximálnou hmot-
nosťou 8 kg. Organizované 
skupiny (6 a viac osôb) majú 
v  cene letenky zahrnutú aj 
registrovanú batožinu (do 20 
kg). Lyže a  snowboardy sú 
prepravované zdarma. Leten-
ky je možné zakúpiť prost- 
redníctvom webovej strán-
ky  www.airbaltic.com  alebo 
v kancelárii firmy Intair, kto-
rá je generálnym zástupcom 
leteckej spoločnosti airBaltic 
na poľskom trhu. Kontakt: tel. 
22/559 39 33, e-mail: airbal-
tic@intair.pl alebo www.intair.
pl. Otázky, týkajúce sa skupi-
nových rezervácií, je možné 
posielať na e-mailovú adre-
su groups@intair.pl.   (red)

Na linke Poprad - Varšava
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v akciiRok Tatier vyvrcholil v Ski múzeu

Výborné finančné zdravie Popradu

a zaiste i  inde – nejaký mä-
sožravec vyhadzuje niekedy 
obhryzené kosti z  balkóna. 
A tú sú fajčiari. Tí vám z ni-
čoho nič fúknu dym do tváre 
a ohorky z cigariet vyhadzu-
jú, kde príde: na chodník, na 
trávnik, na detské ihrisko. 
Vpravo –  vľavo. Videl som, 
ako jeden virtuózne hodil 
ohorok ponad hlavu za chr-
bát priamo na hlavu slečny. 
Práve šla od kaderníčky.

Keby zväz nervolezcov 
chcel udeliť cenu, navrhol by 
som jednu šarmantnú slečnu 
predavačku, ktorá dokáže 
jesť (alebo žuť žuvačku), tele-
fonovať, komunikovať s pria-
teľmi, ktorí tu v  tomto mi-
nipriestore často vysedávajú 
a popíjajú kávu, pritom do-
káže počúvať rádio na „plný 
plyn“ a k tomu všetkému ešte 
aj obsluhuje zákazníkov.

Keďže som s týmto stavom 
viackrát vyjadril otvorenú či 
skrytú nespokojnosť, vždy, 
keď vojdem do kiosku, zre-
teľne je čítam v očiach: „Ten 
človek mi lezie na nervy!“

 Augustín Kuchár
P. S. Česť, sláva a vďaka všet-
kým, ktorých sa to netýka!

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) pre-
zentoval výsledky hodnotenia hospodárenia miest, obcí 
a územných celkov za obdobie rokov 2011 - 2014. Mesto 
Poprad sa podľa tohto hodnotenia teší z výborného finanč-
ného zdravia. V hodnotení finančnej stability 50 najväčších 
miest sa umiestnilo na 5. priečke a medzi mestami s viac ako 
50 tisíc obyvateľmi obsadil Poprad opakovane 1. miesto.

Finančné zdravie mesta vypovedá o tom, do akej miery 
je hospodárenie udržateľné a či príslušnému mestu, obci 
alebo VÚC hospodárenie spôsobuje, alebo nespôsobuje 
problémy. Finančné zdravie sa počíta kombináciou piatich 
vybraných indikátorov finančnej stability: celkového dlhu, 
dlhovej služby, záväzkov, neuhradených 60 a viac dní po 
lehote splatnosti, okamžitej likvidity a základnej bilancie. 
INEKO hodnotí samosprávy na stupnici od 0 do 6. Mesto 
Poprad si svoje finančné zdravie udržalo a dosiahlo skóre 
5,42, čo je oproti predchádzajúcemu hodnoteniu zlepšenie 
o dve stotiny bodu. Z hodnotených údajov v meste Poprad 
dlh predstavuje 0,8 % príjmov (priemer SR je 23,5 %), dlh 
na obyvateľa mesta sú 4 € (priemer SR 130 €), okamžitá 
likvidita Poprad 404 % (priemer SR 141,6 %).

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá pod-
poruje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať 
prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekono-
miky a spoločnosti.  (red)

Vďaka novému vedeniu 
chirurgického tímu Všeobec-
ná nemocnica s poliklinikou 
Levoča v  týchto dňoch za-
viedla nové spektrum liečeb-
ných a  vyšetrovacích metód 
v  chirurgii. Chirurgický tím 
levočskej nemocnice posilnili 
dvaja špecialisti, MUDr. Ľu-
bomír Strelka, PhD., a MUDr. 
Edward Huľo, PhD., ktorí svo-
je pôsobenie začali liečbou 
chronických rán pre pacientov 
z celého regiónu. Noví lekári 
využívajú aj najnovšie techni-
ky operačných zákrokov u on-
kologických ochorení trávia-
ceho traktu (zhubné nádory 
hrubého čreva, žalúdka, pan-
kreasu), ale aj operácie pre ne-
zhubné ochorenia (laparosko-
piu žlčníka, prietrží - pruhu, 
refluxnej choroby pažeráka, 
odstránenie sleziny, zápalo-
vých ochorení čreva). Liečba 
chronických rán sa vykonáva 
v  ambulancii, ktorá je urče-
ná najmä pacientom s vred-
mi predkolení, diabetickými 
defektami, s ranami, ktoré sa 
po operačných výkonoch ne-
hoja či imobilným pacientom 

Nové liečebné a vyšetrovacie metódy v chirurgii

s  preležaninami. „Pacient so 
zle hojacou sa ranou potrebuje 
širokú, často multidisciplinár-
nu diagnostiku a  komplexný 
odborný prístup nielen lokálne 
ošetrenie. Okrem štandardnej 
a tzv. vlhkej terapie zavádza-
me v spolupráci so Slovenskou 
akadémiou vied aj terapiu 
larvami (aplikácia živých, 
medicínskych muších lariev 
do rán) a začíname pracovať 
aj v oblasti ozónoterapie rán,“ 
objasňujú účel novej liečby 
špecialisti. 

Oddelenie všeobecnej a úra- 

zovej chirurgie, pod ktorú spa-
dajú aj všetky odborné ambu-
lancie, je kmeňovým odd. ne-
mocnice, poskytujúce komp- 
lexnú chirurgickú starostli-
vosť v  rámci akútnej a  elek-
tívnej medicíny. „Radi by sme 
využili všetky naše doterajšie 
skúsenosti na to, aby sme pa-
cientom v regióne ponúkli naj-
kvalitnejšiu možnú zdravotnú 
starostlivosť vzhľadom k mož-
nostiam regionálnej nemocni-
ce. Plánujeme zaviesť do miest-
nej chirurgie najmodernejšie 
technológie a operačné techni-

ky a  tým potenciálne rozšíriť 
oblasť poskytovania zdravotnej 
starostlivosti nemocnice aj do 
okolitých spádových oblastí. 
Vďaka chirurgickej onkoam-
bulancii a plánovaným vytvo-
rením špecializovanej miniin-
vazívnej ambulancie, máme 
ambíciu rozvoja spolupráce 
s miestnymi gastroenterológmi, 
onkológmi a rádiológmi s cie-
ľom komplexnej starostlivosti 
o onkochirurgického pacienta. 
Spolu s  tímom kolegov leká-
rov, sestier a  zdravotníckych 
pracovníkov ostatných spolu-
pracujúcich oddelení nemoc-
nice,  poskytneme pacientovi 
kvalitnú a modernú zdravotnú 
starostlivosť,“ vysvetľuje  no-
vomenovaný primár MUDr. 
Edward Huľo, PhD.

Obaja lekári ukončili Lekár-
sku fakultu Univerzity Palac-
kého v Olomouci v roku 2004 
a  následne nastúpili na chi-
rurgickú kliniku Jesseniovej 
lekárskej fakulty Univerzity 
Komenského a  Univerzitnej 
nemocnice Martin na pozíciu 
sekundárnych lekárov. 

 Pokračovanie na 8. strane

Novovymenovaný primár  
chirurgie MUDr. Edward 
Huľo, PhD.

Zástupca primára pre vedec-
kú činnosť  a rozvoj MUDr.  
Ľubomír Strelka, PhD.

Pohľad na svet očami jede-
násťročného Tadeáša Wag- 
nera, trpiaceho svalovou dyst- 
rofiou, prinesie vo forme špe-
cializovanej výstavy Múzeum 
špeciálneho školstva v Levo-
či. Výstava s názvom Benefí-
cium pre Tadeáša zachytáva 
výtvarné prvotiny chlapca 
– Vodný svet, Horáreň, Obec 
Vlčko, Husľový kľúč, Moje 
najlepšie kúpele a ďalšie.

Tadeáš kreslí ľavou rukou 
od svojich piatich rokov. Do-
minantným prvkom jeho kre-
sieb sú domy, budovy, rušné 
ulice s autami, celé mestá, 
ale aj štátne vlajky krajín, kto-
rým ostáva verný pri každej 
kresbe. Miniatúrnym zobra-
zením, ktoré sa opakuje na 
všetkých kresbách, Tadeáš 
prenáša svet, ktorý vidí, na 
papier. „Tadeáš má za sebou 
prvé výtvarné úspechy a prvé 
výstavy. V minulom roku 
získali jeho kresby vzácne 
ocenenia na prestížnych sú-
ťažiach, vyhlásených Medzi-
národnou železničnou úniou 
UIC a Spoločenstvom eu-
rópskych železníc a infrašt- 
ruktúrnych spoločností CER. 
Začiatkom roka získala oce-
nenie jeho kresba na tému 
Bezpečnosť na železničných 
priecestiach, pričom do súťa-
že prišlo vyše 600 kresieb od 
detí z celého sveta. V závere 
roka, v celoeurópskej súťaži 
spomedzi 144 kresieb uspela 
Tadeášova kresba na tému 
Vianoce a železnice,“ uviedla 
Mgr. Štefánia Petreková, ve-
dúca múzea.

Predajná výstava Bene-
fícium pre Tadeáša bude 
sprístupnená v Múzeu špe-
ciálneho školstva v Levoči od 
15. do 30. októbra. Finančný 
výťažok z výstavy bude pou- 
žitý na prispôsobenie auta, 
ktorým bude možné prepra-
vovať Tadeáša a jeho elekt- 
rický invalidný vozík.   (pkr) 

Tatry v piatok uzavreli rok plný historických výročí. Krst 
novej knihy, výstup na štít či retro bežkárske preteky. Aj tieto 
podujatia boli súčasťou projektu Rok Tatier, v ktorom si Tat-
ranci pripomenuli niekoľko okrúhlych výročí. Špeciálny rok 
vyvrcholil v SKI múzeu v Tatranskej Lomnici pri príležitosti 
osláv Dňa cestovného ruchu. Podstatou projektu je neza-
budnúť na udalosti, ktoré najvýraznejšie ovplyvnili rozvoj 
cestovného ruchu v Tatrách i podhorí. V rámci roku výročí 
viaceré subjekty zorganizovali niekoľko špecifických akcií, 
vrátane retro lyžiarskych pretekov, literárnej súťaže pre štu-
dentov či výstupu na Kežmarský štít v krojoch. 

Všetky akcie vyvrcholili v piatok 9. októbra v Ski múzeu 
v Tatranskej Lomnici. „Zlatým klincom“ celoročných aktivít 
sa stali oslavy Svetového dňa cestovného ruchu, spojené 
so slávnostným vyhodnotením Roku Tatier 2015. Dopolud-
nia boli pripravené prehliadky Ski múzea pre žiakov, poobe-
de pre verejnosť. Súčasťou osláv bola aj výstava historic-
kých a súčasných fotografií, mapujúcich historické míľniky. 
„Pointou prednášky bolo desaťminútové pásmo o výstupe 
Beaty Lasky k Zelenému plesu a 400. výročie výstupu Dávi-
da Frölicha na Kežmarský štít. Návštevníci videli napríklad 
Frölichov cestopis či záznam Beaty Lasky v kežmarskej kro-
nike,“ priblížila Iveta Bohušová, zástupkyňa vydavateľstva 
Ivana Bohuša.

Slávnostné prijatie rytierov v Kežmarku
Dokončenie z 1. strany

Mesto im pripravilo bo-
hatý program. Po návšteve 
Baziliky Minor, katolíckeho 
kostola s  renesančnou zvo-
nicou, si prezreli Kežmarský 
hrad a výstavu kežmarských 
výtvarníkov Vlada Krausza 
a  Evy Končekovej v  galérii 
mesta v  historickom dome 
Barónka. O  druhej hodine 
ich v  obradnej sieni Mest-
ského úradu v  Kežmarku 
prijal primátor Ján Feren-
čák. V  príhovore vyslovil 
poďakovanie prezidentovi 
ATONAF Milanovi Kňažko-
vi a bývalému francúzskemu 
veľvyslancovi na Slovensku 

Kolaps turistu v Sloven-
skom raji. Slovenská turistka 
nahlásila v sobotu HZS akút-
ny zdravotný stav 50-ročného 
turistu na turistickom chodní-
ku medzi Pieckami a Suchou 
Belou v Slovenskom raji. Ko-
šičan počas túry skolaboval 
a upadol do krátkodobého 
bezvedomia. Napriek radám 
záchranárov, aby zotrval na 
mieste do ich príchodu, po-
kúsil sa po prebratí pokračo-
vať v túre. To mu spôsobilo 
opätovné zhoršenie stavu. 
O súčinnosť požiadala HZS 
aj posádku VZZS, ktorá spo-
lu so záchranármi pacienta 
vyšetrila a následne transpor-
tovala vrtuľníkom do nemoc-
nice v Poprade.

Už od soboty 10. októbra 
je úplne uzavretá diaľnica 
D1 Jablonov – Fričovce, 
vrátane tunela Branisko. 
Dôvodom je pravidelná 

údržba tunela Branisko  
a obchádzka je vedená po 
ceste I/18. Uzávierka po-
trvá do piatku polnoci 16. 
októbra.

Obchádzka D1 Jablonov - Fričovce

Henrymu Cunymu za to, že 
si starobylé kráľovské mesto 
vybrali za miesto svojho 
stretnutia. Počas rozhovoru 
s  primátorom Ferenčákom 
veľvyslanec poznamenal. 

„V Kežmarku nie som prvý 
raz. Pri mojej prvej návšte-
ve ma Kežmarok natoľko 
oslovil, že som sa rozhodol 
venovať mu jednu kapitolu 
v  mojej knihe, ale vidím, že 
pri tejto mojej druhej náv-
števe vášho mesta sú moje 
dojmy ešte silnejšie. Verím, 
že sa do Kežmarku ešte vrá-
tim, pretože pri každej ďalšej 
návšteve je Kežmarok stále 
krajším a krajším.“  Význam 

návštevy ATONAF a  hostí 
z  Francúzska podčiarkol aj 
primátor mesta. „Na Sloven-
sku je približne 30 rytierov 
a  v  Kežmarku máme troch, 
pani Štupákovú, pána Akimo-
va a pána Beritha. Stretávajú 
sa raz, dvakrát do roka a udr-
žiavajú stály kontakt s Fran-
cúzskou republikou. A  čo to 
prinieslo Kežmarku? Každá 
zahraničná návšteva, každý 
kto príde do Kežmarku nie je 
len hosťom, ale aj poslom, kto-
rý svoje myšlienky a zážitky 
prenáša ďalej a vracia sa späť. 
Z tohto pohľadu som rád, že 
meno Kežmarku sa šíri ďalej 
a o dnešnom stretnutí sa ur-
čite dozvedia aj vo Francúz-
sku,“ povedal primátor mesta  
J. Ferenčák.      

Po slávnostnom prijatí 
u  primátora mesta pokra-
čovala poznávacia exkurzia 
členov ATONAF v evanjelic-
kom kostole, v lýcejnej kniž-
nici, kde svoju knihu pre-
zentoval veľvyslanec Cuny 
a na záver si prešli historickú 
pamiatku zo zoznamu UNE-
SCO, Drevený artikulárny 
evanjelický kostol.  

Reprezentačný obed v 
priestoroch hradu pripravi-
li vzácnym hosťom študenti 
kežmarskej Hotelovej aka-
démie Otta Brucknera a do-
bové oblečenie obsluhujúcim 
študentom poskytla Združe-
ná stredná umelecká škola v 
Kežmarku.  (red)

Benefícium
pre Tadeáša

Splnomocnenec vlády SR 
pre rómske komunity Peter 
Pollák otvoril včera v Ko-
munitné centrum na Novom 
dvore vo Veľkej Lomnici, v 
priestore na začiatku miest-
nej rómskej osady. Pri tejto 
príležitosti sa uskutočnil aj 
krátky brífing splnomocnenca 
vlády SR.    (red)

Komunitné
centrum

Ján Ferenčák, Henry Cuny a Ivan Akimov.



4 Streda, 14. 10. 2015 | číslo 42  REGIÓN
Pozvánky

Tvorivé dielne
Ľudovít Štúr očami malých 

výtvarníkov je názov tvori-
vých dielní s výtvarníkom 
Františkom Žoldákovm Ko-
najú sa pri príležitosti 200. 
výročie narodenia Ľ. Štúra 
v Podtatranskej knižnici Pop- 
rad na sídlisku Západ dnes, 
14. októbra od 8.30 h.

Ajfon tour
V klube Zóna Domu kultúry 

Poprad dnes o 19. h vystúpi 
v rámci jesenno-predvianoč-
ného česko-slovenského tur-
né český pesničkár Pavel He-
lan. Vstupné na koncert Ajfon 
tour 2015 je 5 €.
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 Možiar-
ska, TŠC Tempo Kežmarok 
a hosť programu Maroš Ban-
go. Vstup voľný.
Z hudobných dejín Levoče

Spišské múzeum pripravilo 
v rámci cyklu Pohľady do mi-
nulosti prednášku Z hudob-
ných dejín Levoča. V radnici 
na Nám. Majstra Pavla bude 
vo štvrtok 15. októbra o 16. h 
prednášať PhDr. Janka 
Petöczová.

Piesne mojej matky Julie
Unikátny projekt v jedineč-

nom prevedení, koncert Igor 
Kucer  Emotion Group - Andy 
Warhol Piesne mojej matky 
Julie sa uskutoční v Tatran-
skej galérii v Poprade vo štvr-
tok 15. októbra o 18. h.

Koza 
V kine Iskra v Kežmarku 

uvedie vo štvrtok 15. októbra 
o 19. h v rámci premietania 
filmového klubu svoj prvý ce-
lovečerný hraný film Koza re-
žisér, spoluscenárista a pro-
ducent Ivan Ostrochovský. 
Vstupné 3,50 €, pre držiteľov 
platných klubových preuka-
zov 2 €. Lístky si môžete kúpiť 
v predpredaji online na www.
kinoiskra.sk. Film je prís- 
tupný mládeži od 12 rokov.

Moja matka a Turné
Kino klub film Europe uve-

die v Tatranskej galérii Pop- 
rad francúzske filmy, vo štvr-
tok 15. októbra o 19. h Moja 
matka (do 15 rokov nevhod-
né) a v nedeľu 18. októbra 
o 17. h Turné (do 12 rokov 
nevhodné). Vstupné 3 €. 

Komisár Vrťapka
Pri príležitosti Dní českej 

kultúry sa v Ľubovnianskej 
knižnici uskutoční v piatok 
16. októbra o 11.30 h scé-
nické listovanie knihou Petra 
Morkesa Komisár Vrťapka. 
Vrťapkove dobrodružné prí-
behy patria medzi detskými 
čitateľmi k obľúbeným a mô-
žete nimi zlákať deti k čítaniu.

Strašidelná noc
V ZOO v Spišskej Novej 

Vsi sa 18. októbra uskutoč-
ní Strašidelná noc. Kto príde 
v strašidelnom kostýme alebo 
prinesie lampión či tekvicu na 
vydlabávanie, bude mať po 
16. h vstup voľný.

Nech sa páči
V Tatranskej galérii v Pop- 

rade otvoria výstavu originál-
nej tvorby známeho sloven-
ského umelca Pavla Hamme-
la Nech sa páči. Vernisáž sa 
uskutoční v Art clube galérie 
vo štvrtok 22. októbra o 17. 
h za účasti autora.   (red)

Múzeum v Kežmarku prip- 
ravilo novú výstavu pod ná-
zvom Návraty v čase 50. a 60. 
roky 20. storočia. Vo výstav-
ných priestoroch na Ulici Dr. 
Alexandra sa vrátite do času 
našich babičiek a starých ro-
dičov. Útulne zariadená obý-
vačka, kuchyňa či kúpeľňa vás 
očarí i zaskočí. Všetky expo-
náty hlavne starším ročníkom 
pripomenú časy minulé. Na-
priek toľkému času sú známe 
a blízke. „Touto výstavou sme 
chceli návštevníkom, hlavne 
mladej generácií priblížiť, ako 
sa žilo kedysi v 50-tych a 60-
tych rokoch minulého storo-
čia. Málokto si uvedomuje, 
že toto je história, ktorá nám 
uniká pomedzi prsty, pretože 
sa zachovalo málo artefaktov 
jednak v  súkromnom vlast-
níctve a  jednak v  múzeách. 
Prvotnou myšlienkou bolo, 
aby sme do zbierkového fondu 
získali aj tieto zbierkové pred-
mety. Postupne chceme aj náš 
zbierkový muzeálny fond obo-
hatiť 50, 60, aj 70-tymi rokmi. 
Táto výstava predstavuje, ako 
sa kedysi žilo, ako mali zaria-
dené domácnosti, čo denne 
používali a čím si krátili voľný 
čas. Vieme, že to bolo hektic-
ké, aj budovateľské, aj zlaté 
obdobie. Striedali sa politické 
udalosti. Čo tu ale ostáva, tak 
je to človek s bežným životom 
v spoločnosti, ktorej sa musel 

Nechýbal zemiakový cukor, Pigi čaj, žuvačky Pedro, keksy Marína...
neustále prispôsobovať, či už 
išlo o  50 roky alebo 60-te,“ 
uviedla Erika Cintulová, ria-
diteľka Múzea v  Kežmarku 
a autorka myšlienky zorgani-
zovania výstavy.

Múzeum v Kežmarku dis-
ponuje s  niektorými arte-
faktmi z 50 rokov minulého 
storočia, ale aj napriek tomu 
im rôzne či už spotrebiče 
alebo predmety dennej pot- 
reby chýbali. Pre historikov 
bolo veľmi ťažké vyselek-
tovať predmety do múzea, 
ktoré boli dôležité a ktoré už 
nie. Niektoré podniky vzni-
kali, iné zanikali a  niektoré 
pretrvali až dodnes a  majú 
svoju tradíciu. V Kežmarku 
to boli pekáreň, hydinárne, 
ale aj osudy budov. „Vieme 
ako dopadol dom pionierov. 
Žiaľ, súčasnosť je taká, že ten-
to dom chátra a takýto osud 
stihol mnoho budov nielen 
v  Kežmarku, ale na celom 
Slovensku. V revolučných ro-
koch, hlavne v  povojnovom 
období, teda 50 - 60-te roky 
sú charakteristické aj tým, že 
mnoho historických budov 
bolo buď zničených, alebo 
zdevastovaných a je to obrov-
ská tragédia, pretože toto sa 
už nedá vrátiť späť,“ smutne 
konštatovala Erika Cintu-
lová. Na výstave sa organi-
zátori pokúsili skĺbiť nielen 
trojrozmerné exponáty, ale 

tiež aj dokumenty, fotografic-
ký materiál, letáky, noviny či 
agitátorské plagáty. Výstava 
prináša okrem predmetov 
dennej potreby aj prehľad 
o  vývoji niektorých firiem 
v Kežmarku či na Slovensku. 
Návštevník si osvieži pamäť 
a  zaspomína na „diván“, na 
ktorom odpočívali jeho starí 
rodičia, natáčky, ktoré no-
sila babička či noviny, ktoré 
čítal dedko. Počas troch ro-
kov, odkedy múzeum výsta-
vu pripravovalo, pracovníci 
oslovovali súkromníkov, 
ktorí náhodne pratali pova-
ly či staršie domy po rodi-
čoch, aby svojimi predmetmi 
prispeli a obohatili výstavu. 
Každý vystavený predmet 
má svoj príbeh, každé kreslo 
bolo denne používané svojím 
majiteľom, každý televízor či 
rádio prinášalo v domácnosti 
okrem správ aj rozptýlenie. 
Obdobie 50-tych rokov je 
pre historikov najviac citlivé. 
Strácajú sa rôzne dokumen-
ty, artefakty, materiály. Na 
otvorení výstavy nechýbali 
ani potraviny, ktoré sa od 
tých čias zachovali a  kto-
ré poznali pod rovnakým 
názvom naše staré mamky. 
Nechýbal zemiakový cu-
kor, Pigi čaj, žuvačky Pedro, 
keksy Marína alebo cukríky 
Slávie či Hašlerky. Výnimoč-
né roky priniesli smerovanie 
Slovenska na dlhý čas. 50-te 
povojnové roky priniesli so 
sebou okrem iného aj zave-
denie lístkového prídelového 
systému na mäso, múku či 
obuv. Na hudobnej scéne sa 
objavil rock and roll, začala 
sa vojna v Kórei, Alžbeta II. 
sa stala ako 25-ročná kráľov-
nou, zomreli Stalin a  Gott-
wald, vznikla Waršavská 
zmluva, v  Amerike otvorili 
Disneyland. Na Slovensku 
začalo prvé televízne vysiela-
nie. 50-te budovateľské roky 
priniesli množstvo nových 
stavieb, technológií a ľudstvo 
napredovalo. V  Sovietskom 

zväze sa kalila oceľ a stavali 
sa mosty na východ. Plnil sa 
päťročný plán, či počúvali 
zakázané vysielačky, hľadali 
sa rýmy na slovo Stalin, stalo 
sa v rade na mandarínky i ve-
černík, zabávala nás Tatrare-
vue. Bolo to aj pochmúrne 
desaťročie, kedy sa podpiso-
vali rozsudky smrti. O lístoč-
koch z brezy spievala Melánia 
Olláryová, v rozhlase národ 
zabával František Dibarbo-
ra. Do vesmíru vyletel prvý 
sputnik. Prvý hypermarket 
bol otvorený v Paríži v roku 
1953. S  vývojom paneláko-
vých bytov sa spustila vý-
roba typizovaného nábytku 
z bukasu. Udával sa štandard 
vybavenia domácnosti. V 60-
tych rokoch „leteli“ Beetles 
a od tohto obdobia sa nosili 
úžasné košele, ktoré nebolo 
treba žehliť, „dederónky“ či 
ponožky z umelého vlákna, 
ktoré vyrábal Tatrasvit. Byty 
sa skrášľovali obrazmi z ume-
lého káblika, ktorý bol všest- 
ranne využiteľný. Vo svete 
vládol čas kvetov a lásky, boli 
zavraždení Kennedyovci, 
zomrela Edit Piaf a v Nemec-
ku bol postavený berlínsky 
múr. Do histórie Českoslo-
venska sa rok 1968 zapísal 
veľkými čiernymi písme-
nami. Nasledovalo obdobie 
normalizácie. Na politickú 

scénu prišiel Gustáv Husák. 
V tom čase bol každý niekde 
organizovaný, v ROH, Červe-
nom kríži a iných spolkoch. 
Zvláštnosťou 60-tych rokov 
bolo fungovanie Tuzexu, 
v ktorom sa platilo bonami. 
V tomto období ale prišiel aj 
rozvoj kultúry. Bolo to ob-
dobie rozkvetu a prosperity. 
Žiaľ, musíme konštatovať, že 
mnohé z týchto rokov neboli 
doposiaľ prekonané a dodnes 
sa využívajú výdobytky mi-
nulého storočia, bez ktorých 
si život ani dnes nevieme 
predstaviť a  mnohé nebolo 
prekonané vôbec. Múzeum 
pripravuje aj výstavu 60. a 70-
te roky 20. storočia. „Taká 
bola moja prvotná myšlienka. 
Je pravda, že aj keď pred tromi 
rokmi som sa snažila pripra-
vovať túto výstavu a budovať 
zbierkový fond, istotne ste 
zaregistrovali, že Bratislava 
takúto výstavu už zorganizo-
vala, takže nebolo to z mojej 
strany odpozorované od nich, 
ale v podstate sme uvažovali 
paralelne. Takže návštevníci, 
ktorí videli výstavu v Bratis- 
lave, ju môžu porovnať s tou 
v  Kežmarku. Našu sa nám 
podarilo uskutočniť, dá sa po-
vedať „na kolene“, dodala ria-
diteľka múzea. Výstava bude 
sprístupnená pre verejnosť 
do konca októbra.  (pks)

Žiaci Základnej školy 
vo Svite na Komenského 
ulici sa v piatok pokúšali 
o slovenský rekord v čistení 
zubov vo dvojici, ktorý bude 
postúpený na registráciu do 
Knihy slovenských rekor-
dov. Na školskom dvore 
školy vytvorili 172 dvojíc, 
čo je o 73 dvojíc viac ako 
bol ustanovujúci rekord. 
Rekord bol dokumentovaný 
svojpomocne a bude platný 
až po dodaní všetkých podk- 
ladov – svedectiev. Autork-
ami myšlienky a celého pro-
jektu boli učiteľky Slávka 
Slivková a Erika Antalová. 
„Napadlo nás to tak, že sme 
hľadali, čo tu ešte nebolo. 
Svit robil pokus o zapísanie 
do Knihy slovenských rekor-
dov v belgickom tanci, tak 
nás napadlo čistenie zubov. 
Mesiac október je mesiac ve-
novaný aj ústnemu zdraviu. 
Na základe toho sme hľadali 
niečo, čo súvisí s čistením 
zubov. A myslím si, že sa nám 
to podarilo,“ povedala jedna 
z autoriek, Erika Antalová. 

Primäť deti k čisteniu 
zubov je občas náročné 
a každý rodič vie, čo ho to 

Čistenie zubov vo dvojici

stojí úsilia, vytvoriť u detí 
návyk na čistenie zubov. 
V škole ich chceli aj takou- 
to zaujímavou formou upo- 
zorniť na dôležitosť tohto 
úkonu, od ktorého sa odví-
ja ich úsmev počas celého 
života. Nie je to ale iba o ús-
meve, dnes si aj návšteva 
zubára vyžaduje nemalé 
finančné prostriedky a stále 
platí, že prevencia až toľko 

nestojí, ako riešenie násled-
kov zanedbávania čistenia 
zubov. „Veríme, že aj táto 
akcia vzbudí záujem u detí 
o čistenie zubov, keďže to 
nebola iba táto aktivita, 
pretože tomu predchádzala 
edukačná časť. Žiaci absol-
vovali besedy o ústnej hy-
giene,“ s pekným úsmevom 
ukončila Erika Antalová. 
 (pks)

Združenie miest a  obcí  
Slovenska v  priebehu leta 
spracovalo takmer tri de-
siatky odborných publikácií 
–  metodických materiálov, 
ktoré sa venujú rôznym ob-
lastiam činnosti miestnej 
územnej samosprávy. Sú 
vhodným návodom pre prá-
cu volených predstaviteľov, 
ako aj odborných zamestnan-
cov miest a obcí. 

„Publikácie, ktoré sú pod-
pornými odbornými materiál- 
mi, mapujú pomerne širokú 
oblasť, týkajúcu sa majetku 
a  financovania obcí vráta-
ne hospodárenia a  kontroly. 
Samostatný blok predstavuje 
šestnásť publikácií pre oblasť 
kompetencií a  služieb, kam 
patrí problematika verejného 
obstarávania, životné prostre-
die, regionálny rozvoj, sociálne 
veci, školstvo mládež a kultú-
ra, ale aj všeobecná vnútorná 
správa, civilná ochrana a pod. 
Napokon tretia tematická ob-
lasť pokrýva etiku voleného 
predstaviteľa, vzťahy k verej-
nosti a médiám, ale aj európs- 
ky rozmer samosprávy či vyu- 
žívanie informačných sústav 

a e-governmentu. Takmer tri 
desiatky publikácií budú pos- 
tupne zverejňované na virtuál- 
nej akadémii ZMOS na web 
stránke združenia. Informácie 
o  novom katalógu metodic-
kých materiálov nájdete na 
portáli Združenia miest a obcí 
Slovenska. Prístup k nim má 
každá samospráva, ktorá je 
členom ZMOS. Publikácie sú 
spracované v elektronickej for-
me, čo voleným predstaviteľom 
samospráv i  zamestnancom 
mestských a obecných úradov 
uľahčí prácu s textami a kom-
fortné čítanie. Kancelárii 
ZMOS zase postupnú aktua- 
lizáciu údajov a  informácií, 
špeciálne vo väzbe na noveli-
záciu právnych predpisov a le-
gislatívne zmeny,“ informo-
val hovorca ZMOSu Michal 
Kaliňák. 

Táto aktivita je súčasťou 
národného projektu ZMOS 
Budovanie kapacít na úrovni 
miestnej územnej samosprá-
vy, ktorý je financovaný zo 
zdrojov Európskeho sociál-
neho fondu, štátneho rozpoč-
tu a vlastných zdrojov zdru-
ženia.   (mkk)

Metodické materiály 
pre samosprávy    
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Pozvánky
Popradská 

hudobná jeseň
V evanjelickom kostole na 

Nám. sv. Egídia v Poprade 
sa v koncertnom vystúpení 
predstaví v piatok 16. ok-
tóbra o 18. h jeden z naj-
známejších profesionálnych 
orchestrov vo východnej 
Európe, Štátny komorný or-
chester Žilina. Koncert je 
súčasťou XX. ročníka medzi-
národného festivalu Musica 
Nobilis a koná sa v rámci 
Popradskej hudobnej jesene. 
Vstupné 4 €/2 €.

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.

Kocúr v čižmách
V divadelnej sále Domu kul-

túry v Poprade vystúpi v ne-
deľu 18. októbra o 10. h Ujo 
Ľubo z Košíc s hudobnou 
rozprávkou Kocúr v čižmách. 
Vstupné 1,50 €.

Sima Martausová & Band
Vo veľkej sále Mestského 

kultúrneho strediska v Kež-
marku sa v nedeľu 18. októbra 
o 18. h uskutoční koncert Sima 
Martausová & 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.

Lenka Filipová v Levoči
Koncert českej speváčky, 

šansoniérky, gitaristky a hu-
dobnej skladateľky Lenky 
Filipovej sa uskutoční v kine 
Úsmev v Levoči v pondelok 
19. októbra o 19. h. Hostia 
Jindřich Koníř a Sean Bar-
ry. Vstupné 16 €. Lístky sú 
v predpredaji v pokladni MsKS 
a na www.ticketportal.sk. 

Výstava rodákov
V priestoroch Metského in-

formačného centra v Podolín-
ci otvorili 6. októbra výstavu 
obrazov rodákov Ivana Ko-
lumbera a Jozefíny Bilákovej, 
ktorá potrvá do 30. novembra.

Výstavy 3v1 
V koncertnej sále Galérie 

umelcov Spiša v Sp. Novej 
Vsi sa 14. októbra o 17. h 
uskutoční vernisáž výstav 
3v1. Prvá časť výstav súčas-
ného umenia 9 x 9 / SPIŠ 
– SPAIN v rámci výmenné-
ho projektu s galériou Coll 
Blanc  konfrontuje tvorbu de-
viatich španielskych výtvarní-
kov (Eduardo Alonso, Pepe 
Beas, Marie Pierre Guiennot, 
Alejandro Maňas, Claudia 
Martinez, Juan Orti, Mariano 
Poyatos, Ramón Roig a Mar. 
Vicente.). Druhá je venovaná 
tvorbe spišskej výtvarníčky 
Kataríny Balúnovej: Hľadanie 
nových teritórií. Papier kole 
je unikátna výstava sloven-
skej koláže 20. a 21. storočia, 
ktorá prezentuje vývoj média 
v troch celkoch: Swinging six-
ties, Individuálne mytológie 
a Pokolenie postmoderny vo 
viac ako 150 dielach 53 výt- 
varníkov. Sprievodný hudob-
ný program Ľudová hudba 
JAS.

O majetku mesta a stave základných a materských škôl
Už iba tri mesiace nás 

delia od skončenia prvého 
roku funkčného obdobia 
volených predstaviteľov sa-
mosprávy. Ako vnímate toto 
obdobie z pohľadu druhého 
viceprimátora Popradu?

- V predchádzajúcom ob-
dobí sme v meste riešili hlav-
ne koncepčné záležitosti, plán 
rozvoja mesta na najbližších 
sedem rokov, s víziou na 20 
až 25 rokov, do roku 2040. 
Na základe šiestich verejných 
stretnutí s občanmi k plánu 
rozvoja a  územnému plánu 
mesta sme spracovali požia-
davky na jeho zmenu, ktoré 
budú poslanci prerokovávať 
a schvaľovať na októbrovom 
zastupiteľstve. To sú oblasti, 
ktorým v  minulosti nebola 
venovaná väčšia pozornosť 
a  mesto sa „hýbalo“ podľa 
toho, ako ktorý investor po-
treboval, alebo zaloboval. Sú-
časné vedenie chce pristupo-
vať k rozvoju mesta koncepč-
ne a tomu sme venovali veľké 
úsilie, aby boli nastavené 
základné smery. Teraz nastal 
čas, aby sme sa začali venovať 
konkrétnym úlohám, ktoré by 
mali zabezpečiť rozvoj mesta 
a odstraňovanie nedostatkov, 
ktoré pomôžu zlepšiť kaž-
dodenný život obyvateľom 
Popradu.

Jednou z oblasti, ktorým 
sa intenzívne venujete, je vý-
stavba a majetok mesta. Aká 
situácia je v tejto oblasti?

- Vidím veľký potenciál 
na zlepšenie starostlivosti 
o  majetok mesta, špeciál-
ne o  nehnuteľnosti či už sú 
v prenájme, alebo nie. Prešiel 
som si niektoré z budov, ktoré 
má mesto vo vlastníctve. Špe-
ciálne som sa venoval tým, 
ktoré nie sú v prenájme, ale 
aj tým, ktoré síce v prenájme 
sú, ale javia veľké známky 

návanú údržbu prenajatých 
nehnuteľnosti.

Aký je stav nehnuteľnosti 
v meste?

- Základné a materské ško-
ly majú svojich štatutárnych 
zástupcov, riaditeľov, ktorí 
na to dbajú, vznášajú svoje 
požiadavky. Tu najčastejšie 
musíme riešiť havarijné sta-
vy, najmä zatekanie striech, 
zamákanie suterénov a v jed-
nom prípade značné praska-
nie stien v  materskej škole. 
Ako príklad uvediem vybu-
dovanie pekného, hodnotné-
ho ihriska pri Základnej škole 
na Vagonárskej ulici v Spiš-
skej Sobote. Škola má ale za-
močené základy a  pivničné 
priestory a preto si myslím, že 
to, čo priamo ohrozuje budo-
vu, malo mať prednosť pred 
vybudovaním ihriska. Takýto 
prístup k nehnuteľnostiam ale 
nie je ročný či dvojročný, ten-
to stav je dlhodobý. 

Čo sa týka ďalších budov, 
tým už nevenujeme takú po-
zornosť. Napríklad Scherfe-
lov dom. Z prednej strany je 
veľmi pekný, ale ktokoľvek 
ide či už do denného cent- 
ra, alebo do komerčných 
priestorov, ktoré sú prena-
jímané zo dvora, tak uvidí 
druhú stranu mince, ktorá 
sa zďaleka nepodobá pred-
nej strane nehnuteľnosti. Ten 
je potrebné riešiť od strechy, 
cez elektroinštalácie, omiet-
ky, možno výťah pre seniorov, 
ktorí po neosvetlenom scho-
disku potrebujú vyjsť na pos- 
chodie. Pritom tieto opravy 
boli plánované aj v minulos-
ti, ale zrejme ich nebolo pred 
voľbami dostatočne vidno, 
tak sa nerealizovali a  reali-
zovali sa iné stavby, finančne 
veľkého rozsahu.

Podľa stavu nehnuteľnos-
tí, nielen škôl, sa mi zdá, že 

-menej zrelá na generálku a 
my sme o týchto generálkach 
zatiaľ zásadným spôsobom 
neuvažovali. Riaditelia zák- 
ladných škôl z peňazí, ktoré 
dostávali, “plátali” ako vedeli 
a ich technická zdatnosť ale-
bo nezdatnosť v porovnaní s 
ich orientáciou a preferen-
ciou pedagogických cieľov 
školy pred starostlivosťou o 
budovy je viditeľná. Každá 
škola k tejto problematike 
pristupuje ináč. Nehovorím 
o grantových peniazoch, ale 
o celkovom balíku bežných 
prostriedkov, ktoré majú ria-
ditelia k dispozícií. Ak riadi-
telia investovali do opravy so-
ciálnych zariadení, chodieb a 
podobne, je to viedieť, že ško-
la je v dobrom stave, ale učeb-
ne stále v horšom. Vo väčšine 
škôl máme poriešené čiastko-
vé alebo úplné výmeny okien, 
ktoré znamenali veľkú úsporu 
tepla. Máme vo veľa školách 
vyriešenú výmenu striech, ale 
bez zateplenia podstrešného 
priestoru alebo vrchnej deky. 
Horšie sú na tom materské 
školy, ktoré potrebujú výme-
nu striech. Viem o viacerých 
škôlkách, kde strechy sú v ta-
kom zlom stave, že pri daždi 
musia učiteľky podkladať rôz-
ne nádoby, aby voda nezničila 
interiér. Ak by sa nám poda-
rilo doriešiť ešte tieto výme-
ny, resp. odizolovať základy a 
pivničné priestory školy v Sp. 
Sobote, mohli by sme, dúfam, 
povedať, že sme vyriešili naj-
vážnejšie nedostatky. Priorit-
ne sa chceme orientovať na 
získanie grantových peňazí, 
ktoré by nám pomohli zatep-
liť aspoň niektoré školy alebo 
škôlky. O stave škôl som ho-
voril s poslancami a požiadal 
komisiu školstva, športu a 
mládeže, aby si našli čas na 
prezentáciu zisteného stavu a 

návrhu východísk 
tak, aby sa na ko-
misii riešili nielen 
peniaze a vzorec 
pre prerozdelenie 
peňazí pre špor-
tovcov, ale aj školy, 
do ktorých špor-
tovci chodia.   

Hovorili sme 
o  priestoroch, 
ktoré sú v  náj-
me. Aký je stav 
nehnuteľnosti, 
ktoré v nájme nie 
sú a starať sa o ne 
by malo mesto?

- Aj tu vidím 
ve ľ ké  re zer v y, 

pretože ak sa nehnuteľnosť 
neužíva, chátra. Napríklad 
v budove v kine Máj sú síce aj 
nájomcovia, ktorí majú v náj-
me určité malé priestory. Ale 
fasáda, spoločné priestory, 
schodiská, chodby, tie v pre-
nájme nie sú a  tie chátrajú, 
akoby nemali majiteľa. Potom 
máme i  nebytové priestory, 
ktoré by sa jednoduchými 
úpravami dali poriešiť, ale 
máme i také priestory, ktoré 
sa mestu dva či tri roky ne-
darí prenajať. Možno by sme 
ich vedeli prenajať za nižšie 
ceny, alebo by sme ich mohli 
predať. Ale nie tak, že penia-
ze, ktoré za ne získame, dáme 
do spotreby. 

Kde by teda, podľa vášho 

názoru, mali skončiť?
- Mali by sme vytvo-

riť systém hospodárenia 
s  majetkom tak, aby sa 
fyzický majetok nezmen-
šoval a  nemenil na pe-
niaze. Peniaze sa minú 
a  majetku nám ubudlo 
toľko, že len nájmy za 
nehnuteľnosti klesli 
sa uplynulých desať 
rokov o  milión eur 
ročne. To znamená, 
že úbytok majetku 
mesta musel byť 
drastický. Dnes, 
keď chceme na-
štartovať rozvoj 

mesta a zastaviť pokles poč-
tu obyvateľov, potrebujeme 
priestory pre investorov, ktorí 
by vytvorili pracovné miesta, 
potrebujeme priestory na sta-
vanie rodinných domov alebo 
bytoviek, pozemky pre infraš-
truktúru. Takýchto priestorov 
a pozemkov však máme ža-
lostne málo. Prostredníctvom 
komisie výstavby a majetku 
som odporučil poslancom 
a MsÚ vypracovať koncepciu 
predaja a  nákupu majetku, 
nehnuteľností. Navrhol som 
existujúce nehnuteľnosti rad-
šej prenajímať, než predávať, 
prípadne vhodne zamieňať 
za nové pozemky a nakupo-
vať ďalšie pozemky, ktoré by 
sme mohli kúpiť z  tých pe-
ňazí, ktoré získame z predaja. 
Mesto zatiaľ nehnuteľnosti 
len predáva a to za cenu sta-
novenú najmä znalcom. Táto 
cena je však často odtrhnutá 
od reality: napr. znalecký po-
sudok na 19 €/m2 v oblasti, 
kde sa cez realitné kancelárie 
ponúkajú pozemky za 130 
€/m2. Preto na môj podnet 
pristúpil mestský úrad k vy-
pracovaniu zásad stanovenia 
cien predávaných a nakupo-
vaných nehnuteľností.

Inicioval som tiež vypra-
covanie interného predpisu, 
ktorý má zabezpečiť skvalit-
nenie investičných činností 
mesta. Tento predpis by mal 
pokrývať jasnejšie definova-
nie požiadaviek mesta, in-
vestora, tvrdšie zmluvné zá-
väzky a vyššiu mieru zodpo-
vednosti projektanta, tvrdšie 
zmluvné záväzky dodávateľa 
- najmä skvalitnenie spolu-
práce s dozorom investora, 
špecifikáciu činnosti dozoru 
investora, či už zamestnan-
ca mestského úradu alebo 
externého.

Jeden príklad za všetky. Keď 
bolo prvé zasadnutie rady pre 
priestorové plánovanie, ho-
vorili sme o možnom vývoji 
a rozvoji mesta a jeho okolia. 
Všetky názory, ako by sa to 
dalo robiť, boli veľmi pekné, 
bolo vidieť, že architekti sú 
profesionáli, ale všetkých nás 
zastavila otázka jedného z 
nich: A máme tam pozemky? 

V tom momente sme skončili 
a akékoľvek plánovanie bolo 
pribrzdené.Takže toto vidím 
ako jednu z  najvážnejších 
vecí, ktorú by mesto malo vy-
riešiť. Zastaviť pokles objemu 
majetku, naopak, naštartovať 
nákup nehnuteľností, špeciál-
ne pozemkov.

Ako hodnotíte prístup 
poslancov k riešeniu problé-
mov mesta?

- Poslanci sú zatiaľ veľmi 
pragmatickí a mám veľmi 
dobrý pocit zo zloženia tohto 
zastupiteľstva a aj z ich prís- 
tupu k riešeniu problémov 
mesta a jeho obyvateľov. Ve-
rím, že sa mi s nimi podarí 
vyrokovať zhodu v tom, ako 
by sme zásadným spôsobom 
zlepšili stav škôl v meste.

 Aký postoj zaujímajú sa-
motní riaditelia škôl?

- Pri návšteve škôl som ho-
voril aj s riaditeľmi o možnos-
ti iného prerozdeľovania pe-
ňazí. V súčasnosti máme ur-
čitý objem financií, určených 
na investície do škôl. Doteraz 
nebola ochota z mestských 
prostriedkov preinvestovať 
niečo navyše a školy sa dostali 
do takého stavu, v akom sú. Z 
peňazí, ktoré školám posky-
tuje ministerstvo školstva na 
investície, vieme riešiť len ha-
várijné stavy, aj to nie úplne. 
Riaditelia vyjadrili názor, že 
ak sa podarí doriešiť havárij-
né stavy, školy by skôr uvítali 
väčší balík peňazí, aby sa škola 
dala do poriadku a potom by 
dva-tri roky nemuseli dostať 
žiadne peniaze, len ak by do-
šlo k nepredvídanej udalosti, 
napr. pokazil by sa sporák v 
školskej kuchyni. Takýmto 
systémom by opravy všetkých 
škôl trvali pomerne dlho a aj 
preto sa chceme orientovať na 
peniaze z grantov, lebo to je 
najefektívnejší zdroj financo-
vania. Je možnosť uvažovať aj 
o veľmi výhodnom úvere na 
energetické zlepšenie stavu 
škôl, ktorý by sa mohol spla-
tiť v priebehu 8 až 10 rokov z 
úspor. Problém tohho úveru 
je, že je veľmi vysoký a pre 
potreby mesta toľko peňazí 
na opravu škôl využiť nevie-
me.  (reš)

Hovoríme s Ing. Pavlom Gašperom, druhým viceprimátorom mesta Poprad

opotrebovania. Myslím si, že 
máloktorý z  poslancov, ale 
aj zamestnancov mesta dbal 
o svoj súkromný majetok tak, 
aký výsledok sme zazname-
nali na mestskom majetku. 
Komisii výstavby a  majetku 
som navrhol, aby sme odpo-
ručili oddeleniu správy by-
tov a nebytových priestorov 
vypracovať systém kontroly 
nehnuteľnosti. Moja predsta-
va je, aby sa pre všetky bytové 
a nebytové priestory v sprá-
ve mesta vypracoval akýsi 
pasport, resp. karta, na ktorej 
by boli zaznamenané kontro-
ly týchto priestorov, potreby 
opráv, samotné opravy a aby 
sme dôkladnejšie dohliadali 
na nájomcov a  nimi vyko-

mesto na jednej strane málo 
dbá na to, aby nájomcovia 
zodpovedne robili údržbu 
tak, ako majú dohodnuté v 
nájomnej zmluve. Ak ju nero-
bia, mesto by na to malo upo-
zorniť, možno aj za cenu vy-
povedania zmluvy. Na druhej 
strane sú nájomcovia, ktorí 
okrem toho, že robia bežnú 
údržbu nehnuteľnosti, robia 
aj investičné zásahy a  riešia 
havarijné stavy z  vlastných 
peňazí na mestskom majetku.

Školy. V akom stave sú 
vlastne budovy škôl?

- Je vidieť, že školstvo nemá 
dostatok financií a vek škôl v 
meste je od 70 po 30 rokov. 
Stavbári vedia, že ak má bu-
dova okolo 40 rokov, je viac-
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Pozvánky
Hudobné duo

V ZUŠ J. Melkoviča v Sta-
rej Ľubovni bude v pondelok 
19. októbra o 17. h v rámci 
Dní českej kultúry koncert 
Hudobného dua Ambrošo-
vov. Vystúpia Miroslav Amb- 
roš (husle) a Zuzana Ambro-
šová (klavír).

Červený kruh
V Galérii mesta Levoča 

otvorili výstavu Slavomí-
ra Zombeka Červený kruh. 
Vidieť ju môžete do 11. 
novembra.
Z hudobných dejín Levoča

Spišské múzeum v Levoči 
pozýva na prednášku z cyklu 
Pohľady do minulosti . PhDr. 
Janka Petoczová, CSc. bude 
prednášať na tému Z hudob-
ných dejín Levoče vo štvrtok 
15. októbra o 16. h v budove 
historickej radnice na Nám. 
Majstra Pavla.
Tlačenie kapusty i zábava

Starosta obce a poslan-
ci obecného zastupiteľstva 
v Spišskej Teplici usporiadajú 
17. októbra tlačenie kapusty, 
spojené so zábavou.

Vansovej Lomnička
Ľubovnianske osvetové 

stredisko v Starej Ľubovni 
organizuje 16. a 17. októbra 
48. ročník celoslovenského 
festivalu umeleckého pred-
nesu žien Naša Vansovej 
Lomnička. Slávnostne prija-
tie u primátora mesta bude 
v obradnej sieni v piatok o 14. 
h, po ňom budú do 18. h po-
kračovať v sieni  prednesy. 
Prehliadka hradu Ľubovňa, 
spojená s koncertom, v kto-
rom vystúpia recitátorky, bude 
od 18. do 20. h. V sobotu sa 
súťažiaci stretnú v obradnej 
sieni o 8.30 h. O 9.30 h je 
plánovaný rozborový se-
minár a o 12. h slávnostné 
vyhodnotenie.

Zamykanie Dunajca
Ukončenie tohtoročnej 

vodáckej sezóny na Dunaj-
ci sa uskutoční 17. októbra 
v priestoroch Pieniny sport 
centrum. Organizátori pozý-
vajú na Zamykanie Dunajca 
všetkých vodákov a nadšen-
cov vodnej turistiky. Zraz je 
v areáli Pieniny sport cen-
trum Červený Kláštor č. 37 
(centrum obce) je o 10. h. 
O hodinu neskôr sa uskutoč-
ní splav prielomu Dunajca, 
(kajaky, rafty a kanoe zabez-
pečené). Návrat späť na zák-
ladňu bicyklom alebo busom. 
O 18. h bude voľná zábava 
pri domácich špecialitách 
a raftových tančekoch. O zá-
bavu sa postará hudobné te-
leso Pádlo.

Poslední...
Mestské kultúrne stredisko 

a Múzeum Kežmarok spolu 
s autorom pozývajú na vý-
stavu fotografií Jozefa Matiu 
Poslední... Inštalovaná je vo 
výstavnej sieni Barónka a po-
trvá do 4. novembra. Pozrieť 
si ju môžete v pracovných 
dňoch od 9. do 12. a od 13. 
do 17. h.

Báthoryčka
Strhujúce muzikálové pred-

stavenie plné nádherných 
scén, prepracovaných kostý-
mov, tanečných choreografií 
a spevu v podaní Těšínskeho 
divadla môžete vidieť v di-
vadelnej sále DK v Poprade 
v sobotu 24. októbra o 19. h. 
V hlavnej úlohe Lucie Berge-
rová. Vstupné 20 €, predpred-
aj MIK Poprad, t. č. 052/772 
13 94 a ticketportal.sk.  (red)

Ako dlhodobý život v chu-
dobe vplýva na ľudskú psy-
chiku? Stretli ste sa vo svojej 
praxi s  pacientmi, ktorých 
zdravotné ťažkosti spôsobili 
obavy zo zlej finančnej situ-
ácie? Ak áno, aké poruchy to 
môže spôsobiť?

Pojem chudoby je značne 
relatívny a v oblasti psychiat-
rie, podľa môjho názoru, nie 
je vhodné  a korektné absolu-
tistické chápanie tohto javu. 
Je totiž všeobecne prijíma-
ným faktom, že práve naša 
moderná, a  v  konzumnom 
zmysle slova, bohatá civili-
zácia je spojená s  nárastom 
výskytu tzv. civilizačných 
chorôb, medzi ktorými zas- 
távajú psychické poruchy, 
ako napríklad depresie, pop- 
redné miesta. Tiež by som si 
nedovolil tvrdiť, že obyvate-
lia chudobnejších krajín sú 
duševnými poruchami po-
stihnutí viac. Chudoba v In-
dii zrejme neznamená to isté 
ako chudoba v Európe a i jej 
dopad na psychiku je roz-
dielny. Svoju úlohu pravde-
podobne zohráva jej samotné 
vnímanie, kontext, množstvo 
psychického napätia a stresu, 
ktoré dokáže vyproduko-
vať. Na druhej strane je však 
známe, že extrémne nízky 
socioekonomický status je 
spojený s niektorými silnými 
rizikovými faktormi rozvo-
ja psychických porúch, ako 
je zneužívanie návykových 
látok, kvalita rodinného pro-
stredia a pod.. Chudoba v eu-
rópskom kontexte sa z tohto 
pohľadu vo všeobecnosti ako 
vonkajší faktor podpisuje na 
vzniku psychických porúch 
s nízkou genetickou predis-
pozíciou, psychoreaktívnych, 
depresívnych a neurotických 
poruchách, ale napríklad i zá- 
vislostiach a poruchách osob-
nosti. Neprehliadnuteľný bol 
na našom pracovisku naprí-
klad nárast samovražedných 
pokusov v  súvislosti s  eko-
nomickou situáciou, najmä 
po strate práce, po vypuknutí 
svetovej ekonomickej krízy. 
Je potrebné dodať, že tu záro-
veň platí i opačná kauzalita, 
t. j. duševná porucha ako prí- 
čina zlej socioekonomickej 
situácie, sťaženého pra-
covného a  spoločenského 
uplatnenia.

Lekár, psychiater, upred-
nostnil nebyť menovaný

Ako bolo na tom Sloven-
sko z pohľadu chudoby pred 
spomínanými 25 rokmi?

 -  Veľmi dobre a  patrilo 
k jedným z najlepších. 

A ako sme na tom dnes?
- Počas 25 rokov sa nožnice 

medzi jednotlivými regiónmi 
začali otvárať  a najviac boli 
postihnuté tie, kde skolaboval 
ťažký priemysel a poľnohos-
podárstvo. Dôležité je, že chu-
doba, tak ako všetky iné ob-
lasti, najviac postihuje menši-
ny rôzneho druhu. Napríklad, 
sú to ženy všeobecne, veď nie 
nadarmo sa hovorí, že chudo-
ba má tvár ženy. Či už sa to 
týka tretieho sveta alebo na-
šich spoločnosti, ženy sú tie, 
ktoré bývajú najviac postih-
nuté. Na starosti majú často 
domácnosť, deti  a majú men-
šie možnosti, ako sa s chudo-
bou prakticky vysporiadať. 
Taký je dôsledok vývoja spo-
ločnosti, ako ju máme na-
stavenú. Menšiny často trpia 
dvakrát aj v iných oblastiach, 
ktoré sa týkajú menšinového 
statusu a chudoba sa k tomu 
pripája obzvlášť. A keď je člo-
vek súčasťou etnickej men-
šiny a súčasne je žena, tak to 
má dvojnásobne ťažké. 

Aký dopad má chudoba 
na psychiku človeka?

-  Úplne zásadný. Jedným 
zo základných konceptov 
ľudských práv je koncept 
ľudskej dôstojnosti. V  praxi 
to znamená, že z našej priro-
dzenosti vyplývajú základné 
potreby dôstojnosti, to je po-
treba niekam patriť, potreba 
byť rešpektovaný, byť vypoču-
tý, mať hlas a tak ďalej. A na 
toto má najväčší dopad práve 
chudoba, pretože chudobou 
naše sebavedomie strašne  
trpí. Človeka to ovplyvňuje 
konkrétnymi vzťahmi voči 
svojmu okoliu, sebavedomie 
okamžite upadá. Čo je ale 
dôležité, a na toto máme tiež 
výskum, ide o  pocit druho-
radosti, odsunutia. Zistilo sa, 
že v našom mozgu to vyvolá-
va sociálnu bolesť.  Keď trpia 
naše vzťahy, tak takúto bolesť 
spracovávame presne v  tom 
istom centre mozgu, v  tých 
istých receptoroch, ako bolesť 
fyzickú a má to presne tie isté 
dopady. Obzvlášť dlhodobá 
sociálna bolesť, keď človek dl-
hodobo cíti pocit poníženia, 
alebo  marginalizácie, môže 
viesť napríklad k depresiám,  
k izolovanosti, človek sa strá-
ni okolia. Niekedy môže mať 
chudoba dopady na zvýšenú 

Chudoba má tvar ženy
17. október - Medzinárodný deň chudoby

Na Slovensku je chudoba relatívne nový fenomén 
v rámci ostatných 25 rokov a  jedna z najvýznamnejších 
zmien, žiaľ, ktorá nás postretla. Chudoba je podľa Giniho 

koeficientu miera sociálnej rovnosti, ktorý nám ukáže, 
do akej miery sú si ľudia rovní a zisťuje sa porovnávaním 
najvyšších  platov s najnižšími. 

O téme chudoby sme 
hovorili s Dr. Dagmar 
Kusou, PhD. z Brati-
slavskej medzinárod-
nej školy liberálných 
štúdií a Dr. Gregory 
Fabianom J.D., medzi-
národným konzultan-
tom v oblasti ľudských 
práv a s psychológom  
z nášho regiónu.

frustráciu, zvyšuje sa pocit 
agresivity, občas to prerastá 
až do otvoreného násilia, ale 
aj do samovrážd a to je dôs- 
ledok depresie. Chudoba ma 
tak zásadné a veľmi závažné 
psychologické dopady.  Práve 
v poslednej dobe, hoci chu-
doba ako taká nepatrí medzi 
základný zoznam ľudských 
práv, sa veľmi často aj na pôde 
OSN hovorí o chudobe. Mary 
Robinson, vysoká komisárka 
pre ľudské práva, mala chu-
dobu ako jednu zo svojich 
priorít. Začala hovoriť o po-
tieraní chudoby, ako súčasti 
balíka základných ľudských 
práv práve preto, že má takéto 
závažné dopady na ľudský ži-
vot a jeho kvalitu.

Hovor m e  k on k ré tn e 
o mladých ľuďoch,  naprík- 
lad Rómoch...

- V spojení s menšinovým 
statusom má chudoba silný 
dopad na  medziľudské vzťa-
hy, vzťahy medzi komunita-
mi, ale aj na sebavnímanie. Aj 
na to, akú si my vlastne dáme 
šancu v živote, čo si myslíme 
o  sebe, či sme schopný, ale-
bo nie sme schopný v živote 
niečo dokázať? Od toho sa 
odvíjajú aj všetky praktické 
šance a možnosti. Dnes sme 
s mladými ľuďmi, medzi kto-
rými boli aj Rómovia, hovo-
rili o vzdelávaní, o tom, že si 
musia dostatočne veriť,  ísť 
za tým, odhodlať sa. Mať na 
to má asi každý, ale práve to, 
o  čom hovoríme, teda chu-
doba, má praktické dôsledky 
najmä na Rómov. Pre mno-
hých mladých vzdelanie ani 
neprichádza do úvahy, preto-
že sami sú o sebe presvedčení, 
že to nedokážu, že toho nie sú 
hodní, alebo že vzdelávajú sa 
len iní ľudia. V našich hlavách 
to vytvára už dopredu bariéry 
a poznačí to vlastne celé ko-
munity ľudí. Takéto názory 
sú veľmi nešťastné, škodlivé 
a tým trpí nielen jednotlivec, 
ale aj celá spoločnosť. 

Chudobou sú postihnuté 
najmä neúplné rodiny, osa-
melé matky s  dieťaťom či 
deťmi... 

- To je prípad dvojnásobné-
ho postihnutia. Rodič, ktorý 
je sám s deťmi a u nás je to 
väčšinou matka, je najčastejší 
prípad. Z praxe asi každý z nás 
pozná matku, ktorá má na sta-
rosti dieťa alebo deti. Pocity, 
ktoré sme spomínali, vedú 
k pocitu obmedzených schop-
nosti a možnosti. Keď sa taká-
to rodina snaží nájsť dostatoč-
né prostriedky, často tam vi-
dieť úplné fyzické vyčerpanie. 
Ja osobne poznám pár takých 
ľudí na pokraji  svojich fyzic-
kých síl, čo to zvládajú veľmi 
ťažko. Dôsledkom toho sú 
pokazené medziľudské vzťa-
hy, celé rodinné životy a trpí 
tým aj samotné dieťa, pretože 
rodič nemá čas, je frustrovaný, 
nešťastný, až rezignuje a začne 
mu to byť jedno. 

Čo je táto spoločnosť dlž-
ná napríklad aj samotným 
mamičkám, ktoré sami  vy-
chovávajú svoje deti ? 

- Hlavne rovné šance pre 
všetkých, to znamená zva-
žovať situáciu ľudí nie rov-
nakým, ale rovným kľúčom. 
Vždy sa treba pozrieť na 
možnosti naplnenia svoj-
ho potenciálu, svojho života 
a pristupovať k  ľuďom indi-
viduálne, na základe toho, čo 
v   konkrétnej životnej situá-
cii potrebujú, aby šance mali 
rovné. Keď máme samotnú 
matku s deťmi, tak tá má iné 
potreby, ako matka, ktorá je 
v kompletnej rodine, má za-
mestnanie a  pod. Na to by 
mal byť uplatňovaný aj iný 
kľúč zo strany spoločnosti. To 
znamená, že nie je naplnený 
práve ľudsko-právny prístup 
a nemajú všetci rovné šance. 
Možno rovnaké, ale to nie je 
to isté.

Dr. Dagmar Kusá, PhD.

Ako vnímate chudobu na 
Slovensku?

- Chudoba nie iba na Slo-
vensku sa vníma ako nemož-
nosť, neschopnosť naplniť 
aspoň niektoré svoje ľudské 
práva. V regióne Spiša, odkiaľ 
pochádzajú aj rodičia mojej 
mamy, sú problémy s chudo-
bou a súvisia s nemožnosťou 
naplniť svoje práva v oblasti 
bývania, prístupu k  zdra-
votníctvu, zamestnaniu, so- 
ciálnemu zabezpečeniu a po-
dobne. Je nevyhnutné, aby 
obyvatelia tohto regiónu boli 
asertívnejší, viac sa vedeli 
presadiť voči štátu a  aby si 
štát plnil svoje povinnosti 
v oblasti týchto práv.  A čo je 
obzvlášť dôležité, aby tu bolo 
čo najviac tých, ktorí tým-
to témam rozumejú, ktorí 
ich ovládajú a aby pomáhali 
práve tým ľuďom a komuni-
tám, ktorí v tom nemajú taký 
prehľad. Veľmi dôležité je to, 

akým spôsobom sa každý jed-
notlivec a správame k  ľuďom, 
ktorí sú iní. Ak odmietnem 
niekoho len preto, že je iný, 
pre nich to znamená, že ich 
situácia je automaticky ťažšia 
a  ich možnosť naplniť svoje 
práva je ešte menšia. 

Jedným z princípov potlá-
čania chudoby je dávať ľuďom 
kapacitu, možnosť napĺňať 
plný potenciál svojich práv. 
A najdôležitejšie je používať 
učiteľov a učiť o ľudských prá-
vach. O tom, čo to znamená, 
lebo vzdelanie je tým najmoc-
nejším nástrojom na naplňa-
nie ľudských práv.  Alebo učiť 
o tom, čo tieto práva vlastne 
sú a tak dať akoby nástroj člo-
veku do ruky. 

Chudoba je aj globálne 
tiež jedna z  najdôležitejších 
agiend. Máme nejaké úspe-
chy s globálnymi cieľmi, cieľ-
mi tisícročia, ale pre nás je 
dôležité  pozerať sa na tieto 
trendy a  vedieť ich pretaviť 
do lokálneho prostredia. Čo 
to vlastne znamená, v  našej 
praxi? Občianska spoločnosť, 
učitelia sú tí ideálni agenti, 
ktorí to môžu implementovať 
do miestnej praxe. Čiže nee-
xistuje jedna ľahká odpoveď 
na takéto komplexné otázky, 
je to ako chobotnica s mno-
hými chápadlami a  treba 
naraz zvládať všetky. Ale je 
to kľúčové, pretože obzvlášť 
chudoba nie je adresná, nie je 
riešená a môže byť podnetom 
na začatie konfliktu.

Dr. Gregory Fabian J. D.

Obyvatelia východnej Európy sa v zah- 
raničí pasujú s negatívnym prístupom, 
ktorý síce západoeurópania málokedy 
vyslovia nahlas, ale je v nich hlboko za-
korenený: „Ľudia z východnej Európy 
sú negatívni a depresívni. To majú z tej 
chudoby...“ Opäť sa však blížia voľby 
a preto je dôležité, aby sa naši seniori ne-
dali opiť rožkom. Teda pardon, u nás sa 
ten rožok  volá sociálny balíček či vianoč-
ný príspevok...    

Do akej miery chápu tvorcovia roz-
hodnutí chudobu a sociálne vylúčenie?

Podľa štúdie, ktorú si dal vypracovať 

v roku 2011 Európsky parlament s náz- 
vom Chudoba a sociálne vylúčenie star-
ších občanov EÚ, medzi odpoveďami 
prevládal názor, že tvorcovia politík na 
miestnej, vnútroštátnej alebo európskej 
úrovni nie veľmi dobre chápu problémy 
spojené s chudobou. Tu sú citáty niekto-
rých z nich: „Od obyčajných ľudí sú jed-
noducho príliš vzdialení.“ (DE, žena, 62)

„Ak sa opýtate, koľko stojí liter mlieka, 
nevedia. Nemusia chodiť do obchodu. Ve-
dia, že chudoba existuje, ale nevedia, čo 
znamená.“ (HU, muž, 60)

 „Orbán tvrdí, že zastaví rozdiely vo výš-

ke platov. A čo spravil ako prvé? Dal hlaso-
vať o tom svojom a nezaujíma sa, čo budú 
chudobní jesť zajtra alebo na Vianoce.“ 
(HU, žena, 64)

 „Chudoba a sociálne vylúčenie sú čas-
tými témami predvolebných kampaní, po-
čas ktorých tvorcovia rozhodnutí hovoria 
o tom, ako zlepšia situáciu chudobných a 
dôchodcov, no po voľbách svoje sľuby nepl-
nia.“(SK, žena, 65 )

„Ničomu nerozumejú a je im to jedno. 
Prídu za nami iba keď potrebujú naše hla-
sy a dajú nám tašku či balíček. Fľašu oleja, 
vrecko cukru...“ (RO, žena, 71).

Chudoba seniorov je len politická téma. A len pred voľbami...  „Strana vyšla v  rámci 
projektu Ako na chu-
dobu?, ktorý realizuje 
Nadácia Milana Šimeč-
ku s podporou Islandu, 
Lichtenštajnska a Nór-
ska prostredníctvom 
P r o g r a m u  A k t í v n e 
občianstvo a  inklúzia, 
ktorý realizuje Nadácia 
Ekopolis v  spolupráci 
s Nadáciou pre deti Slo-
venska a SOCIA - nadá-
cia na podporu sociál-
nych zmien.“ 
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S rekonštrukciou začali 
v auguste 2014

Po niekoľkých rokoch príp- 
rav sa Podtatranskej vodá-
renskej spoločnosti v spolu-
práci s  mestom Kežmarok 
podarilo získať jednu z naj-
väčších environmentálnych 
investícií, spolufinancovanej 
v rámci Operačného progra-
mu životné prostredie, prio-
ritná os 1, operačný cieľ 1.2 
Odvádzanie a  čistenie ko-
munálnych odpadových vôd 
v  zmysle záväzkov SR voči 
Európskej únii nenávratný 
finančný príspevok pre pro-
jekt Dobudovanie a  inten-
zifikácia ČOV Kežmarok. 
Hlavným cieľom projektu je 
eliminácia vplyvu znečiste-
nia odpadových vôd na kva-
litu povrchových vôd v rieke 
Poprad a  zvýšenie kvality 
životného prostredia v meste 
Kežmarok, ktoré sa dosiahne 
dobudovaním a  intenzifiká-
ciou jestvujúcej ČOV na ka-
pacitu 29 556 ekvivalentných 
obyvateľov (dimenzia, v kto-
rej sa hodnotí kapacita ČOV 
na základe znečistenia). Výš-
ka schválených celkových in-
vestičných výdavkov projek-
tu predstavuje sumu 13,868 
mil. eur bez DPH, pričom 
riadiaci orgán, Ministerstvo 
životného prostredia SR po-
skytne PVS nenávratný fi-
nančný príspevok maximál-
ne do výšky 13,120 mil. eur 
a zvyšok tvorí spolufinanco-
vanie PVS vo výške cca 786 
tisíc eur.

Po úspešnom ukončení ve-
rejného obstarávania na vý-
ber zhotoviteľa prác a staveb-
ného dozoru, ktorým sa stalo 

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s, odovzdá ČOV v Kežmarku o osem mesiacov skôr

Kvalita povrchových vôd v okrese Kežmarok bude vyššia
V piatok minulého týždňa sa v areáli Čistiarne odpadových 

vôd (ČOV) v Kežmarku stretli Ján Ferenčák, primátor mesta 
Kežmarok s Ing. Vladimírom Pastorekom, generálnym riadite-
ľom, Ing. Petrom Ďuroškom, investičným riaditeľom, Štefanom 
Bukovičom, projektovým manažérom  Podtatranskej vodáren-
skej spoločnosti (PVS), s Ing. Róbertom Tencerom, generálnym 
riaditeľom Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti 
a Ing. Mikulášom Kovaľom, výrobno-technickým riaditeľom  
v Poprade. Po prehliadke čistiarne rokovali zástupcovia mesta 
i vodárenskej spoločnosti na Mestskom úrade v Kežmarku. 

„Bol som pri tom, keď sa v roku 1988 ČOV v Kežmarku kolau-
dovala a po 27 rokoch sa nám podarilo zabezpečiť rekonštrukciu, 
dobudovanie a intenzifikáciu tejto čistiarne. V stave, v akom bola, 
sme nemohli zabezpečiť čistenie odpadových vôd v takej kvalite, 
ako stanovuje legislatíva. Nielen naša, ale aj európska a preto sme 
sa už viac rokov usilovali cez projekt získať potrebné finančné pro-
striedky. Získali sme ich na druhý pokus, koncom roka 2013,“ in-
formoval Ing. V. Pastorek a dodal, že podľa pôvodného zámeru 
mala byť dokončená za 24 mesiacov, v auguste 2016. „Zvládli 
sme to za 14 mesiacov a 31. 12. tohto roku bude odovzdaná do 
skúšobnej prevádzky, ktorá bude trvať 12 mesiacov,“ doplnil Vla-
dimír Pastorek.

Združenie Strabag – Arprog 
ČOV Kežmarok a stavebné-
ho dozoru spoločnosť Am-
berg Engineering Slovakia, 
s. r. o. a po podpísaní dodá-
vateľských zmlúv sa začalo 
s náročnými stavebnými prá-
cami 14. augusta 2014, ktoré 
intenzívne a úspešne prebie-
hajú už 14 mesiacov.
Všetky práce vykonávali za 

plnej prevádzky
Začiatky realizácie staveb-

ných, demolačných, búracích 
a výkopových prác boli sťa-
žené podmienkami na sta-
venisku. Bolo potrebné za-
bezpečovať fungovanie starej 
čistiarne v  plnej prevádzke 
a  následne v  obmedzenom 
režime. Postupne začali s 
odstavovaním a búraním sta-
rých objektov ČOV,  komp- 
letným mechanickým pre-
čistením, biologickým čiste-
ním, kalovými poľami, bu-
dovaním dočasných potrubí 
a prepojov, ktoré nahrádzali 
trvalé prepojenia počas ich 
výstavby. Ďalej bolo potreb-
né vykonať montáže nových 
technologických zariadení, 
zabezpečiť prepojenie so 
starými zariadeniami a pot- 
rubiami, budovanie nových 
stavebných objektov, kaná-
lov, nádrží na miestach de-
molovaných starých objektov 
a zabezpečiť ich spustenie do 
predčasnej prevádzky. 

„V septembri sme mali pre-
stavané 11,95 mil. eur, čo je 
približne 86 percent celkových 
investičných nákladov, pri 
90-percentnej rozostavanosti 
stavebných objektov. Máme 
skoro na 98 percent ukončené 
najdôležitejšie stavebné ob-

jekty s namontovanou techno-
lógiou, ktorá bude zabezpečo-
vať čistenie odpadových vôd,“  
informoval Ing. Pastorek. Čo 
sa týka čistenia odpadových 
vôd, ide hlavne o dosadzova-
cie nádrže, ducháreň, objekty 
hrubého a  jemného mecha-
nického predčistenia, nitrifi-
kačné nádrže, linka odvod-
nenia  a zahustenia kalu a ob- 
jekty mechanického prečis- 
tenia. 

Komplexné skúšky 
už o necelý mesiac

V novembri tohto roku je 
v  ČOV Kežmarok napláno-
vané vykonanie celkových 
komplexných skúšok na 
všetkých nových stavebných 
objektoch a technologických 
zariadeniach na linke čiste-
nia odpadových vôd, ktoré 
boli už čiastkovo uvedené 
do predčasnej prevádzky. Do 
termínu ukončenia stavby je 
potrebné dokončiť ešte čias-
točné vnútroareálové komu-
nikácie, dokončiť rekonšt- 
rukciu prevádzkovej budovy, 
trafostanice, združený objekt 
biologického čistenia, sekciu 
B a  spustenie čistiarne do 
automatizovaného systému 
riadenia ČOV.

Namiesto augusta 2016 
31. decembra 2015

Ukončenie stavebných 
prác na projekte bolo zmluv-
ne plánované na august 2016, 
termín výstavby bol 24 me-
siacov, ale po vzájomných 
dohodách zmluvných strán 
sa práce urýchlili a  termín 
výstavby bude skrátený sko-
ro o 8 mesiacov. Ukončenie 
stavebných prác je pláno-
vané na 31. decembra 2015 

s tým, že požiadajú Okresný 
úrad Kežmarok, odbor sta-
rostlivosti o životné prostre-
die o  vydanie rozhodnutia 
na dočasné užívanie vodnej 
stavby na 12-mesačnú skú-
šobnú prevádzku a povolenie 
nových limitných hodnôt na 
znečistenie vypúšťania od-
padových vôd do rieky Pop- 
rad. Po ukončení výstavby je 
plánovaná ročná skúšobná 
prevádzka ČOV pre potre-
by optimalizácie a  správ-
neho nastavenia procesov 
čistenia odpadových vôd 
na nových technologických 
zariadeniach.

Cieľom projektu je zabezpečenie redukcie vplyvu znečis-
tenia odpadových vôd  na kvalitu povrchových vôd v toku 
Poprad a zvýšenie kvality životného prostredia v aglomerá-
cii Kežmarok dobudovaním a intenzifikáciou jej jestvujúcej 
ČOV na celkovú kapacitu 29 566 EO v súlade so záväzkami 
SR voči EÚ. Implementovaná technológia čistenia odpado-
vých vôd zohľadňuje požiadavky rámcovej smernice o vo-
dách 2000/60/EC, smernice 91/271/EHS, ako aj požiadavky 
národnej legislatívy, najmä NV SR 269/2010 Z. z., ktorým sa 
ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd. 

Je nesporné, že realizácia projektu v tejto oblasti prispeje 
k zníženiu záťaže životného prostredia a k zvýšeniu kvality 
života obyvateľov Kežmarku. Pozitívny vplyv sa taktiež pre-
javí vo vylepšení kvalitatívnych parametrov podzemných 
i povrchových vodných zdrojov v projektovom území. Vy-
budovanie environmentálnej infraštruktúry, do ktorej patrí 
aj verejná kanalizácia, vrátane ČOV, predstavuje základný 
rozvojový prvok akéhokoľvek regiónu. Z tohto dôvodu sa 
po realizácii projektu očakáva aj ekonomický rozvoj mesta 
Kežmarok a jeho blízkeho okolia.

„Tým, že sa ukončí ČOV, 
potrebujeme hovoriť o ďalšom 
programovacom období, aby 
sme si ujasnili, čo všetko Kež-
marok potrebuje, aby sa vôbec 
mohol pripojiť na čistiareň. 
Keď nebudeme mať odkanali-
zované a prepojené všetky čas-
ti mesta, čistiareň nebude slú-
žiť tomu, na čo je postavená. 
Našou prioritou je dobudovať 
a skvalitniť celú infraštruktú-
ru, ktorá je v meste, rovnako 
ako napojenie Malého Slav-
kova,“ povedal po prehliadke  
primátor J. Ferenčák. 

Malý Slavkov ako obec je 
tiež oprávnený žiadateľ a pred 
desiatimi rokmi mal pláno-
vanú samostatnú ČOV, čo 
sa objavilo aj v  operačnom 
programe. Ako upresnil Ing. 
Pastorek,  bolo by logické po-
žiadať o zmenu, pretože sta-
vať čistiareň nad Kežmarkom 
by bolo z hľadiska nákladov, 
kvality, ale aj prevádzky ne-
rentabilné. „Určite bude eko-
nomickejšie vykopať 1,5 km 
kanál a  napojiť ho na ČOV 

v Kežmarku, ako stavať novú 
čistiareň,“ dodal Pastorek.  

Práve budúcnosť viedla 
primátora J. Ferenčáka k vy-
volaniu rokovaní s PVS. „Sme 
oblasť, ktorá je zameraná „ze-
leno“ a aj v budúcnosti by sme 
chceli klásť dôraz na ekológiu, 
chceme environmentálne čisté 
prostredie. To je pre nás výz- 
namné z hľadiska kvality po-
vrchových vôd. Prioritne ale 
potrebujeme riešiť aj rozvoj 
mesta a najmä stav kanalizač-
ných sieti, pretože niektoré sú 
ešte spred sto rokov,“ doplnil 
primátor a dodal, že každá in-
vestícia, ktorá končí v tomto 
regióne, v meste Kežmarok, 
je prínosom. Okrem životné-
ho prostredia sú však dôležité 
aj rozvojové plány a samotný 
rozvoj mesta. Počítajú so zvý-
šením počtu obyvateľov,  ale 
aj s novými investormi. Práve 
s vodárenskou spoločnosťou 
musia hovoriť o meste, ale 
aj o susedných obciach, ako 
zvládnu odkanalizovanie tak, 
aby odpad nepúšťali priamo 
do rieky Poprad, alebo pri-

ľahlých potokov.  „V novom 
programovacom období by 
sme sa mali zamerať na re-
konštrukcie alebo obnovu 
kanalizačných sieti. Pre mňa 
ako primátora je dôležité tiež 
to, že nemôžeme pristúpiť ani 
k  oprave ciest, chodníkov a 
k akémukoľvek investičnému 
zámeru bez toho, že nebude-
me mať zrekonštruovanú ka-
nalizačnú sieť. O dva-tri roky 
by sme museli investície opäť 
búrať a to nemá zmysel. Preto 
chceme hovoriť s vodárenskou 
spoločnosťou o ďalšom obdo-
bí, aby sme si povedali, ktoré 
úseky budeme investične pri-
pravovať do rekonštrukcií, aby 
sme s PVS zosúladili investič-
né plány a  finančné prost- 
riedky žiadali z  európskych 
zdrojov. Preto chceme, aby 
PVS naše aktivity zaradila do 
svojich plánov, pretože dote-
raz tam neboli a len tak bude-
me môcť pokračovať aj v bu-
dúcnosti v  infraštruktúrnych 
projektoch,“ uzavrel primátor 
Kežmarku Ján Ferenčák.  

 (red)

Ing. Vladimír Pastorek, generálny riaditeľ Podtatranskej vo-
dárenskej spoločnosti, a. s.

Ciele projektu

ˇ
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PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

ZAMESTNANIE
 ◉ Prijmeme čašníka a ku-

chára, požiadavka vy-
učený v odbore alebo 
prax min. 3 roky. Žiadosť  
a životopis poslať poštou 
alebo mailom na rybaro-
va.z@chemosvit.sk.

 ◉ Hľadáme ženy do textil-
nej výroby -  tvarovacie 
stroje, 4-zmenná prevádz-
ka, aj bez praxe  žiadosť 
a životopis zasielajte: ry-
barova.z@chemosvit.sk

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

 ◉ Spoločnosť Strojchem,  
a. s. na rybarova.z@che-
mosvit.sk.

 ◉ Prijmeme upratovačku 
Merkury Market Slovakia 
s.r.o. Poprad. Tel.: 0918 
836 426

Batizovskí matičiari  spolu 
so svojimi rodákmi usporia-
dali koncom septembra už po 
tretíkrát dožinkovú slávnosť 
na miestnom poľnohospodár-
skom družstve.  Obnovili tak 
tradíciu dožinkových slávnos-
tí, ktoré sú poďakovaním poľ-
nohospodárom, ale aj pred-
sedovi družstva Marcelovi 
Stoličnému.

Tunajší poľnohospodá-
ri sú si vedomí, že obrábajú 
zem svojich otcov, preto sa 
usilujú pracovať čo najlep-
šie, tým že sa o ňu starajú 
po celý rok a za každého 
počasia. „Aby bolo z čo- 
ho upiecť chlieb, aby bolo dos- 
tatok krmu pre dobytok, aby 
bolo mlieko, mäso a vajíčka. To 
si vyžaduje od  hospodárov  neu- 
stálu starostlivosť: od prípravy 
pôdy, cez siatie a sadenie počas 
vegetačného obdobia až po ko-
nečný zber úrody. Všetky tieto 
úkony majú svoj čas, nemožno 
nič zanedbať, nič zmeškať, lebo 
aj tá najmenšia chyba sa odra-

„Žatva milá, žatva, vitaj s novým chlebom!“

Batizovčania sa poďakovali za tohtoročnú úrodu
zí na úrode.“ To sú slová Mila-
na Pastrnáka, rodom roľníka, 
oráča  a pestovateĺa tradičnej 
práce na roli otcov.

Nezanedbateľnú úlohu zo-
hráva pritom počasie. Tak ako 
po iné roky aj tohto roku bolo 
počasie nevyspytateľné. A tak 
aj batizovskí poľnohospodári 
museli vystihnúť  ten pravý 
čas  na siatie i na  konečný 
zber úrody. Robiť treba či je 
sviatok či je piatok a nemožno 
pozerať na hodiny, veď druž-
stevníci pracujú 12 – 16 hodín 
denne.

Poľnohospodári sú prvo-
výrobcovia. dorábajú obilie, 
zemiaky, mäso, mlieko... no 
a v obchodoch ceny stúpajú. 
Preto sa aj batizovské družst- 
vo snaží predávať  „z dvora“, 
kde sú  produkty kvalitnejšie 
a najmä lacnejšie ako v obcho-
de a snažia sa tak vychádzať  
v ústrety zákazníkom.   

Milan Pastrnák so svojimi 
spolupracovníkmi osobitne 
ďakuje predsedovi družstva 

Marcelovi Stoličnému, že v se- 
be zosobňuje viaceré pracov-
né činnosti, či už je to práca 
zootechnika, agronóma alebo 
mechanika, všetko vykonáva 

bez ohľadu na výš-
ku platu. Tí všetci 
vidia a oceňujú, že 
pracuje neúnavne  
nie pre peniaze, ale 
záleží mu na prospe-
rite družstva. Trápi 
ich stav, keď sa poľ-
nohospodárske zák- 
ladné potraviny do-
vážajú zo zahraničia 
a naše družstvá kra-
chujú, hynú.

Po tomto poobzre-
tí sa za uplynulým ro-
kom si členovia Ma-
tice slovenskej v Ba- 
tizovciach považo-
vali za čestnú po-
vinnosť poďakovať 
svojmu predsedovi, 
čo by hospodárovi, 
že svojím umným 
riadením družstva 
sa im spoločne darí 
prekonávať prekážky 

tejto doby. 
Dožinkový sprievod  sa 

uberal obcou. Nádherný do- 
žinkový veniec z kláskov obi-
lia,  pšenice, jačmeňa i ku- 

kurice uvila s láskou a úc-
tou k novému chlebu Oľga 
Pastrnáková a odovzdala ho 
predsedovi. 

Poďakovanie hospodárom 
vyjadril aj starosta JUDr. 
Gabriel Bodnár a členovia ha-
sičského zboru Milan Bača a 
Michal Šerfel. V krojovanom 
sprievode nechýbali ani deti a 
mládež, ale aj všetky generá-
cie Batizovčanov a samozrej-
me, že na čele sprievodu krá-
čala folklórna skupina Lajb- 
lik. Veď tie najlepšie tradície 
sa odovzdávajú z pokolenia 
na pokolenie priamo na detné 
deti. Batizovčania sa poďako-
vali za úrodu najmä nášmu 
Stvoriteľovi, ktorý ju tohto 
roku hojne požehnal.

Predseda družstva bol šted-
rý a pripravil pre svojich ro-
botníkov a robotnice bohaté 
pohostenie. Zavďačil sa tak 
všetkým, ktorí sa prišli po-
ďakovať za požehnaný a hoj- 
ný rok, vedomí si toho, že 
uchovávajú naďalej tradíciu 
svojich predkov. 

 Ľudmila Hrehorčáková

V každej šálke sa kolíšu lode
naložené všetkým korením sveta. 

Exkluzívna kolekcia prírodných čajov
bez akýchkoľvek aróm a umelých prísad.

Mistral SPICY TEA: Prvé skutočne korenisté čaje.
100 % zázvorový čaj Pure Ginger, zmes bylín

a korenia s temperamentným dôrazom na škoricu
Cinnamon Spice a svieža zmes citrónovej trávy 

a zázvoru Lemon Twist.
Objednajte si Vašu cestu okolo sveta na: 

www.svetkavyacaju.sk

SLONIA DÁVKA
CHUTI

Obal čaju SPICY TEA
získal prestížne ocenenie

za obalový dizajn 
– RED DOT DESIGN

AWARD 2014. 

Dokončenie z 3. strany
Od roku 2007 pôsobili aj 

ako odborní asistenti pre 
odbory všeobecné lekárst- 
vo a ošetrovateľstvo pre slo-
venských i  zahraničných 
študentov lekárskej fakulty. 
V  roku 2009 získali špecia-
lizáciu II. stupňa v  odbore 
všeobecná chirurgia a v roku 
2011 úspešne obhájili ve-
decké práce v odbore onko-
chirurgia a získali titul PhD. 

Absolvovali množstvo zah- 
raničných odborných stáží 
(vo Francúzsku, Švajčiar-
sku, v  Českej republike, 
Poľsku a  Rusku), kongresov 
a workshopov so zameraním 
na laparoskopické operácie 
gastrointestinálneho traktu 
a onkochirurgiu. V roku 2014 
získali v Európskom inštitúte 
telechirurgie (EITS-IRCAD) 
Štrasbourgskej univerzity 
vo Francúzsku špecializáciu 

Nové liečebné a vyšetrovacie...
v odbore všeobecná laparos- 
kopická chirurgia a  v roku 
2015 na II. chirurgickej kli-
nike Slovenskej zdravotníckej 
univerzity v Banskej Bystrici 
špecializáciu II. stupňa v od-
bore gastrointestinálna chi-
rurgia. Sú členmi viacerých 
domácich a  zahraničných 
odborných spoločností a ich 

publikačná činnosť zahŕňa 
viac ako 70 publikácií v do-
mácich a  zahraničných od-
borných časopisoch. Venujú 
sa vedecko-výskumnej čin-
nosti v oblasti onkochirurgie 
a  genetiky výdute brušnej 
aorty. Ich výskumná činnosť 
je zameraná na oblasť cirku-
lujúcich nádorových buniek, 

odolnosti nádorových buniek 
voči konkrétnym typom cy-
tostatík a dedičným faktorom 
u jedincov s výduťou brušnej 
aorty.

 „Naše skúsenosti zo zahra-
ničných odborných stáží a  s 
výskumnou činnosťou v oblasti 
nádorových ochorení trávia-
ceho traktu plánujeme využiť 
a uplatniť aj na chirurgickom 
oddelení levočskej nemocnice. 
Veríme, že sa nám našou prá-

cou a prístupom podarí získať 
si dôveru pacientov a že sa za 
nami na základe pozitívnych 
skúseností budú vracať,“ uzav-
rel MUDr. Ľubomír Strelka, 
PhD.,„Sme radi, že sa naše 
oddelenie všeobecnej a úrazo-
vej chirurgie pozitívne rozvíja 
a môžeme poskytnúť pacien-
tom nové služby, ktoré sme 
doteraz neposkytovali,“ uvie-
dol riaditeľ nemocnice Mgr. 
Miroslav Jaška.  (mcs)



9Podtatranský Kuriér | www.podtatransky-kurier.skTV PROGRAM
20:30  Farma
23:45  Bostonské vraždy
00:40  NCIS 
01:40  Odložený prípad
02:40  Dva a pol chlapa XI.
03:00  Sherlock a Watsonová
03:45  Komisár Rex

05:10  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  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
22:00  Neuveriteľné svetové 
 talenty
22:35  Vykúpenie z väznice 
 Shawshank
01:50  O 28 týždňov
03:45  Noviny TV JOJ

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

06:00  Národnostné správy
06:10  Správy - Hírek
06:20  Správy RTVS z regiónov
06:35  Autosalón
07:25  Profesionál
07:45  Separé
08:00  Živá panoráma

22:00  Správy a komentáre
22:25  Horský film 2015
22:30  GBS+
22:50  Polícia
23:00  Profesionál
23:20  Koniec Roberta 
 Mitchuma
00:50  Pred rokmi...
01:15  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 XI.
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
23:00  Superstar
01:30  Lovec zločincov
02:30  Upírske denníky
03:25  Hrozba z temnoty

05:00  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:15  Noviny TV JOJ
07:10  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
22:10  Svet podľa evelyn
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

04:20  Lesy Slovenska - 
 Poľovnícka kultúra 
 na Slovensku
04:35  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  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

04:10  Cestou necestou
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
13:50  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  Dôverní nepriatelia
22:00  Ukradnutá identita
23:30  Nash Bridges
00:15  Autosalón
01:10  Jazdi Hlavou
01:15  Dôverní nepriatelia
02:55  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus zdravie
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Zabudnuté hračky
07:30  Mášine rozprávky
07:40  Roby a Boby
07:45  Zázračný ateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Každý si rád zaspieva
09:00  Iní, ako ty a ja
10:00  Osudy umeleckých diel
10:30  Rusínsky magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy na 
 slovenskom sídlisku
11:25  Senior klub
12:00  Živá panoráma
12:30  Huby
12:40  Ruské tajomstvá Prvej 
 svetovej vojny
13:30  Nikola Tesla - vizionár 
 budúcnosti
14:30  Tu sme doma
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  Nezvyčajné príbehy na 
 slovenskom sídlisku
17:30  Good Angels 
 Košice 2015
19:35  Večerníček - Roby a Boby
19:40  Mášine rozprávky
19:50  Trpaslíci
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Universum: 
 Tajomstvá čmeliakov
21:00  Triky farmaceutického 
 priemyslu
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Štvrtok
15. 10. 2015

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  Verný manžel
22:40  Reportéri
23:10  Murdochove záhady
00:00  Nash Bridges
00:40  Reportéri
01:10  Verný manžel
02:40  Murdochove záhady

06:30  Správy a komentáre
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Zabudnuté hračky
07:30  Mášine rozprávky
07:40  Roby a Boby
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Kmotra kmotru víta
08:45  Stôl pre štrnástich
10:05  Osudy umeleckých diel
10:30  Maďarský magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Cesta
12:00  Živá panoráma
12:35  Universum: 
 Tajomstvá čmeliakov
13:25  Triky farmaceutického 
 priemyslu
14:30  Ambulancia
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:30  Rómsky magazín
16:00  Osudy umeleckých diel
16:25  GBS+
16:40  Energetika
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Národnostné správy
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus právo
18:45  Večerníček - Roby a Boby
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  Tradičná medicína 
 vo svete I.
20:35  Vat
21:05  Vesmír dokorán
22:00  Správy a komentáre
22:25  Horský film 2015
22:30  GBS+
22:50  Ambulancia
23:15  Propeler
00:15  Test magazín
00:25  Správy RTVS
01:10  ArtSpektrum

04:10  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
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 XI.
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
01:10  Sherlock a Watsonová
02:05  Lovec zločincov
03:05  Upírske denníky
03:55  Hrozba z temnoty

05:15  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:30  Súdna sieň
09:45  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
01:50  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:50  Ochrancovia
03:40  Noviny TV JOJ

04:55  Správy RTVS
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
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5

Piatok
16. 10. 2015

19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Milujem Slovensko
21:40  Cestou necestou
22:10  Večerné správy RTVS
22:25  Zbohom kura
23:55  Nikto nie je dokonalý
01:00  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
01:45  Nash Bridges
02:30  Zbohom kura
03:55  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  Šťavnatý vŕšok
07:20  Zabudnuté hračky
07:30  Mášine rozprávky
07:40  Večerníček - Roby a Boby
07:45  Zázračný ateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Ej, husári
08:55  Predohra v mol
10:05  Osudy umeleckých diel
10:30  Rómsky magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Orientácie
12:00  Živá panoráma
12:30  Tradičná medicína 
 vo svete I.
13:00  Vesmír dokorán
13:55  Mestá a tváre
14:30  Vat
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:30  Tvárou v tvár
16:00  Televíkend
16:25  GBS+
16:40  Profesionál
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Portréty finalistov Ana-
 soft litera: Peter Balko
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus rodina
18:45  Večerníček - Roby a Boby
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  Štúrovci
21:20  Família
21:45  Horský film 2015
22:00  Európske kino klub
23:55  Viditeľný svet
01:35  Správy RTVS
02:20  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
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 XI.
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

Sobota
17. 10. 2015
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08:30  Televíkend
08:55  History
09:00  Noc v archíve
10:00  GENERÁCIA
10:30  Televízny klub 
 nepočujúcich
10:55  Vat
11:25  5 minút po dvanástej
12:35  Magazín Európskej ligy
13:20  Magazín Ligy majstrov
13:50  Návraty k hereckým 
 legendám
14:20  Balada o siedmich 
 obesených
15:20  Folkl. fest. Východná
16:00  Farmárska revue
16:20  Ryby, rybky, rybičky
16:45  Test magazín
17:00  Herecké legendy
17:10  Škola žien
18:25  GEN.sk
18:45  Večerníček - Roby a Boby
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  Romeo, Julie a tma
21:45  Anjeli strážni
22:15  Horský film 2015
22:25  Neznáme dejiny 
 Spojených štátov
23:25  Nedokončená skladba 
 pre mechanické piano
01:00  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny
06:00  Mentalista
06:40  Zajac Bugs a priatelia
06:55  Zajac Bugs a káčer 
 Duffy II
07:45  Tom a Jerry
08:40  Zlaté dieťa
10:40  Superstar
13:25  Spider-Man 3
16:15  Znova 17
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Jack Ryan: V utajení
22:50  Elitní zabijaci
01:00  Jack Ryan: V utajení
03:10  Lovec zločincov
03:55  Bostonské vraždy

05:15  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
06:10  Noviny TV JOJ
07:05  Krimi
08:25  No, počkaj!
08:50  Rozprávková jazda
09:45  Zvláštne puto 2
11:50  Moja mama varí lepšie 
 ako tvoja -špeciál
13:20  Svet podľa Evelyn
14:05  Mavericks: Na divokej vlne
16:35  ČS 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
22:45  Prci, prci, prcičky V.
01:00  Super poliši
02:55  Dvojičky
03:40  Inkognito

05:30  Správy RTVS
06:20  Počasie
06:25  Roby a Boby

06:35  Mášine rozprávky
06:40  Zabudnuté hračky
06:50  Šťavnatý vŕšok
07:15  Červíčkovia
07:25  Požiarnik Sam IX.
07:35  Včielka Maja 
07:50  Veselá farma II.
08:05  Lilly, malá čarodejnica
08:30  Zázračný ateliér
09:00  60 zabijakov divočiny II.
09:30  Autosalón
09:55  Jazdi Hlavou
10:05  Čarovné miesta Zeme IV.
11:00  Slovensko v obrazoch
11:20  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:25  Agatha Christie : Poirot
15:05  Orlie pierko
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
21:10  Ako delfin
23:10  Agatha Christie: Poirot
00:45  O 5 minút 12
01:55  Ako delfin
03:50  Čarovné miesta Zeme IV.

06:25  Geo report
07:20  Test magazín
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:10  Farmárska revue
09:40  Ryby, rybky, rybičky
10:05  On air
10:25  Zimozel
11:30  Bienále ilustrácií 
 Bratislava RETRO
11:50  Bienále ilustrácií 
 Bratislava 2015
12:00  Múdra Gabriela
13:10  Televízny posol
13:50  Futbal - Fortuna liga
16:20  Hokej - Tipsport Liga
18:55  Večerníček - Roby a Boby
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
21:00  Pán Selfridge
21:40  Horský film 2015
21:50  Sex noci svätojánskej
23:20  Kinorama
23:45  Správy RTVS
00:30  Nedokončená skladba 
 pre mechanické piano
02:10  Slovo

05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:45  Zajac Bugs a priatelia
06:50  Astro Boy
08:45  Spider-Man 3
11:45  Znova 17
13:55  Policajná akadémia 6
15:45  Rýchlo a zbesilo 2
17:50  Horná Dolná
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Superstar
23:10  Gotham
01:10  Elitní zabijaci
03:10  Policajná akadémia 6

04:50  Noviny TV JOJ
05:40  Krimi
06:55  Zvláštne puto 2
09:10  No, počkaj!

09:35  Rozprávková jazda
10:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja -špeciál
11:15  Nová záhrada
12:15  Nezvestní
13:15  Dvanásť do tucta 2
15:25  Naša rodinná svadba
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 3
01:30  Vražedná divočina
03:10  Nová záhrada
03:55  Nové bývanie

04:40  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:50  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Nash Bridges
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  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  Muži robia, čo môžu
22:05  Kolonáda
23:00  Nash Bridges
23:45  Muži robia, čo môžu
01:30  Kolonáda
02:25  Občan za dverami
02:45  Dámsky klub

06:15  Fokus rodina
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Zabudnuté hračky
07:35  Mášine rozprávky
07:40  Roby a Boby
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pán Selfridge
10:00  Z Medzeva do Kanady
10:40  Tvárou v tvár
11:05  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:35  Klávesnice Vinca Šikulu
12:00  Živá panoráma
12:30  Žiť svoj život
12:50  Ja si pamätám...
13:20  Kinorama
13:55  5 minút po dvanástej
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:30  Národnostný magazín
16:00  USA zhora
16:30  Autosalón
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Necelebrity
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus práca
18:45  Večerníček - Roby a Boby
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
21:40  Spravodliví
21:55  History
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Umenie
23:10  BJD 2014
23:55  Cousteau - Cesta 
 na koniec sveta
01:30  Správy RTVS
02:15  ArtSpektrum

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:40  Kukučka
10:45  Rodinné prípady
11:40  Odložený prípad
12:30  Farma
13:40  Farma - duel
15:30  Dva a pol chlapa XI.
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  Horná Dolná
21:40  Kredenc
23:00  Rodinné prípady
00:00  NCIS 
00:55  Sherlock a Watsonová
01:50  Lovec zločincov
02:50  Upírske denníky
03:35  Hrozba z temnoty

04:55  Krimi
05:25  Noviny TV JOJ
07:30  Súdna sieň
08:40  Súdna sieň
09:45  Divoké kone
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:40  ČS 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
01:45  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:45  Ochrancovia
03:40  Noviny TV JOJ

04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:50  Asijina voľba
06:35  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Tajomstvo mojej kuchyne
09:15  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
14:40  Domov, sladký domov
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr 
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nikto nie je dokonalý
21:30  Slovensko chutí
22:00  Nerozvážni
22:45  Luther
23:40  Medicopter 117
01:10  Nerozvážni
01:55  Luther
02:50  Tajomstvo mojej kuchyne

05:20  Správy a komentáre
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
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Horehronské dni spevu 
 a tanca v Heľpe
09:00  Kvočka
09:55  USA zhora
10:25  Národnostný magazín
10:55  Nezvyčajné príbehy 
11:25  Família
12:00  Živá panoráma
12:35  Večera s Havranom
14:00  Spravodliví
14:25  Umenie
14:50  Teleantikvárium
14:55  Osobnosti
15:00  Štúrovské časy
15:20  ArtSpektrum
15:30  Ukrajinský magazín
16:00  USA zhora
16:25  GBS+
16:40  Slovak press foto

17:00  Nezvyčajné príbehy 
17:30  Správy - Hírek
17:35  Necelebrity
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus zdravie
18:45  Večerníček - Roby a Boby
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  Farby matematiky
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Večera s Havranom
23:55  Festivaly 2015

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:50  Kukučka
11:00  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
13:00  Odložený prípad
14:00  Kredenc
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa XI.
16:00  NCIS 
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
17:50  Kukučka
19:00  Televízne 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

05:10  Noviny TV JOJ
06:00  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
00:50  Modrí templári
01:50  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

Pondelok
19. 10. 2015

Utorok
20. 10. 2015

Nedeľa
18. 10. 2015
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Extraligové družstvo žien 
BAM Poprad odohralo v so-
botu večer v popradskej Aré-
ne svoj druhý domáci zápas. 
Pred takmer tristo divákmi 
si na svoje konto pripísalo 
cenné víťazstvo. Po debakli 
v Piešťanoch (36:77) zdolali 
Slovan Bratislava, s  ktorým 
sa pred pár týždňami stretli 
na turnaji o  Pohár BAMP. 
Výhra potešila a dnes na nich 
už čaká ďalší kvalitný súper 
- Banská Bystrica. Stretnutie 
sa začne o  17.30 h  v Aréne 
Poprad.

BAM Poprad -  BK Slo-
van Bratislava 67:55 (36:26). 
Body BAM: Hadačová 15, 
Theiner 14, Petríková 13, Pav-
lendová 8, Kudličková 8, Ha-
maliarová 5, Jacková 4. Slo-
van: Talajková 16, Zarevúcka 
12, Slezáriková 8, Dulová 6, 
Vargová 5, Marcová 4, Turzá-
ková 3, Križmová 1.

Popradčanky si postupne 
vypracovali náskok, ktorý sa 
pred záverečnou štvrtinou 
natiahol až na 17 bodov, ale 

Poprad porazil Slovan a šplhá sa vyššie
súper premenenými trojko-
vými pokusmi znížil na roz-
diel 7 bodov. Už sa zdalo, že 
Slovan otočí nepriaznivý stav, 
avšak posledné dve minúty 
patrili domácim dievčatám, 
ktoré si náskok udržali. Zápas 
sa zdramatizoval vyfaulova-
ním popradskej kapitánky 
Petríkovej, čo priznal aj tré-
ner Igor Skočovski: „Našťastie 
zabrali iné hráčky a  tak ako 
nám, ani súperovi to nechcelo 
v závere zápas padať. Zodpo-
vednosť vtedy prevzala rozo-
hrávačka Kudličková, ktorá 
svojimi výpadmi cez súperovu 
obranu narobila veľký „vietor“. 
Ukázalo sa, že naše miesto 
v extralige je bodovať so slab-
šou štvoricou súťaže. Slovan 
sme porazili a  už dnes nás 
čaká ďalšie dôležité stretnutie 
so súperom, s ktorým sa bu-
deme ťahať o  piatu priečku, 
s  Banskou Bystricou. Zápas 
bol z našej strany dosť nervóz-
ny a preto hra miestami nema-
la takú podobu, ako by sme si 
predstavovali. Napriek tomu 

si hráčky zaslúžia pochvalu 
za bojovnosť a snahu. Nechali 
tam srdce a to dnes rozhodlo. 
Spokojná s  výsledkom bola 
aj agilná Daniela Pavlendová, 
hráčka BAM Poprad: „Ur-
čite sme spokojné s  druhou 
domácou výhrou, ale urobili 
sme veľmi veľa chýb, ktoré sa 
musíme snažiť eliminovať. 
Potrebujeme zvýšiť úspešnosť 
streľby, vrátane trestných ho-

dov a hlavne zlepšiť obranné 
doskakovanie.” Naopak ne-
spokojnosť s vystúpením svo-
jich zverenkýň počas stretnu-
tia neskrýval tréner hostí 
Danilo Rakočevič, „Dnes sme 
nenastúpili s  energiou, ktorú 
sme mali posledné dva zápa-
sy. Bolo pre nás ťažké odohrať 
tri stretnutia na vyššej úrovni. 
Gratulujem súperovi k víťaz-
stvu.”  (sps)

Vo Svite sa v sobotu večer 
stretli tímy, ktoré v  prvých 
dvoch kolách Eurovia SBL ne-
vyhrali. Svit v úvodnom dueli 
novej sezóny podľahol favo-
rizovanému Interu Bratis- 

lava o 27 bodov (72:99) a mi-
nulú stredu odohral vyrovna-
ný duel v Karlovke, s ktorou 
prehral o štyri body (65:69). 
V sobotu Iskra Svit privítala 
MBK SPU Nitra.

Po dvoch prehrách domáce víťazstvo
BK Iskra Svit - MBK SPU 

Nitra 73:64 (16:16, 29:39, 
52:52), najviac bodov: Baka-
re 19, Pipíška 15, Blagojević 
a Petrucelli 13 - Simić 17, Sto-
janov 15, Pejović 13.

Po vyrovnanom začiatku sa 
v druhej štvrtine Nitre poda-
rilo po troch úspešných troj-
kách Svitu bodovo odskočiť. 
Domáci sa vrátili do hry po 
prestávke, keď začali plniť 
taktické pokyny trénera Juga, 
ktorý tesne pred začiatkom 
sezóny vymenil Američana 
Stanga. Až v záverečnej desať-
minútovke sa Sviťania dostali 
do vedenia, ktoré si udržali až 
do záverečnej sirény a zdola-
li Nitru o deväť bodov. Iskra 
potrebovala víťazstvo ako 
soľ. Príprava, ani prvé dva 
zápasy v lige jej nevyšli pod-
ľa predstáv. „S výhrou som 
spokojný, ale stále hovorím, že 
proti papierovo slabším súpe-
rom sa paradoxne hrá ťažšie. 

Zbytočne sme ich nechali sa 
chytiť. Mohlo to vyzerať inak, 
keby sme ich nenechali dať tri 
trojky, ktoré išli aj cezo mňa. 
Behom chvíle sme prehráva-
li o  deväť bodov. Potom sme 
ale zabojovali. Začalo nám 
to padať a zápas sme otočili,“ 
povedal po zápase domáci 
Peter Pipíška. „Pred dnešným 
zápasom sme si povedali, že do 
zápasu vstúpime tak, ako to 
trénujeme, tvrdo, veď nemáme 
čo stratiť. Sme mladé družstvo, 
ktoré môže v  lige iba niečo 
ukázať. 30 - 35 minút sme to 
aj ukázali a bola to vyrovnaná 
partia. Záver sme si pokazili 
sami,“ zhodnotil výkon hostí 
Ladislav Stojanov.

V  stredu čaká Svit zápas, 
v ktorom môže potvrdiť nás- 
tup na víťaznú vlnu. V  Ko-
márne sa ale ľahko nehrá 
žiadnemu tímu a pre Iskru to 
bude veľmi ťažký zápas. (red)

 Snímka: Branislav Babjak

Automotoklub Spišská 
Belá usporiadal 2. - 4. ok-
tóbra už 29. ročník automo-
bilovej orientačnej súťaže 
O putovný pohár Slavomíra 
Rusiňáka, ktorý bol zároveň 
7. a 8. kolom 19. ročníka sú-
ťaže o Stredoeurópsky pohár, 
neoficiálnych majstrovstiev 
strednej Európy klubov v au-
tomobilových orientačných 
súťažiach, 4. kolom celoslo-
venskej dopravno-výchovnej 
súťaže  Rodičia, jazdite opatr-
ne! a 4. kolom seriálu Belian-
ske bezpečné jazdy.  

Súťaž spočívala v  absol-
vovaní jazdy zručnosti, v pl-
není úloh súťažných prvkov  
a  v  orientačných jazdách 
v  Tatranskej Lomnici, Spiš-
skej Belej a okolitých obciach. 
Celkovými víťazmi súťaže sa 
už po siedmykrát a piatykrát 
v  rade stala česká posádka 
Aleš Čejka - Petr Dvorský, 

ktorí triumfovali v 7. aj v 8. 
kole. Druhé miesto obsadila 
poľská dvojica Maciej Kr-
zewski – Mateusz Krzewski 
a bronzovú priečku si vyjaz-
dila ďalšia poľská posádka 
Norbert Kuźniak – Maurycy 
Skowroński. Zo slovenských 
posádok sa najvyššie (4. 
miesto) umiestnila dvojica 
Roman Magdolen ml. – Ro-
man Magdolen.

Víťazmi 4. kola Belian-
skych bezpečných jázd sa sta- 
li Vladimír Bodický – Martin 
Bodický z Bratislavy. Druhú 
priečku obsadili Juraj Orlík 
– Magdaléna Orlíková z Prie-
vidze a  na treťom mieste 
skončili Ján Dubiel – Miro-
slav Dubiel zo Štrby. 

Najbližšie kolo Belianskych 
bezpečných jázd sa uskutoční 
29. novembra na parkovisku 
pri čerpacej stanici v Spišskej 
Belej.  (red)       

O putovný pohár Slavomíra Rusiňáka

Úvodným kolom sa v Slo-
venskej Vsi začala 1. liga 
mladších žiačok v  stolnom 
tenise. Na úvod sezóny to bol 
kvalitný a čo sa týka výsled-
kov, vyrovnaný stolný tenis. 
V  jednotlivých družstvách 
sa stretli najlepšie mladšie 
žiačky podľa rebríčka, každá 
v  inom. Jedinou hráčkou, 
ktorá neprehrala ani jeden 
zápas, bola domáca Anastázia 
Zgeburová. O  dvoch postu-
pujúcich na majstrovstvá Slo- 
venska v súťaži družstiev bude 
ešte tuhý boj.

Výsledky: TJ STO Sloven 
ská Ves -  KST plus40 Tre- 
bišov 3:2 (A. Zgeburová 1.5, 

B. Ďurišová 1.5 - V. Janoková 
1, K. Ďutmentová 1); STO 
Valalíky - STK Košice-Čaňa 
4:1 (N. Andrejkovičová 2.5, 
S. Čulková 1.5 - N. Porubän-
ová 1); Trebišov -  Košice-
Čaňa 1:4 (V. Janoková 1 -N. 
Porubänová 2.5, M. Bitóová 
1.5); Slovenská Ves -  Va-
lalíky 2:3 (A. Zgeburová 
2  -  N. Andrejkovičová 
1.5, S. Čulková 1.5); Va-
lalíky -  Trebišov 4:1 (N. 
Andrejkovičová 2.5,  S . 
Čulková 1.5 -  V. Janoková 
1); Košice-Čaňa -  Sloven-
ská Ves 3:2 (N. Porubänová 
1.5, M. Bitóová 1.5 - A. Zge-
burová 2). 

Druhým kolom pokračo-
vala 1. liga starších žiakov, 
v ktorej má náš región naj-
väčšie zastúpenie. Po dvoch 
kolách je na tom najlepšie 
Fortuna Kežmarok, ktorú 
ťahajú dvaja hráči, Martin 
Milan a Rastislav Tropp. Za-
radili sa do štvorčlennej sku-
piny 13-bodových družstiev. 
V druhej polovici tabuľky sú 
susedia STO Slovenská Ves 
a Dunajec Spišská Stará Ves. 
Tabuľku uzatvára Javorinka 
Levoča. O  dvoch postupu-
júcich a zostupujúcom roz-
hodne posledné 3. kolo, kto-
ré sa uskutoční začiatkom 
januára.

Výsledky: ŠKST Micha-
lovce - STO Slovenská Ves 
6:1 (M. Dráb 2.5, J. Terezko-
vá 2.5, N. Blaško 1 - K. Sy-
kora 1); MŠK VSTK Vranov 
- Dunajec Sp. Stará Ves 7:0 
(M. Fečo 2.5, F. Petrík 2.5, 
S. Fečo 2 ); Športklub MSS 
Prešov - Fortuna Kežmarok 
4:6 (T. Žilková 1, 3xWO - M. 

Mladé talenty zo zelených stolov

Tabuľka po 2. kole
1. Valalíky                       5  5  0  0 33:3      15 
2. Vranov                        5  4  0  1 29:9      13 
3.  Košice-Čaňa              5  4  0  1  27:9      13 
4.  Michalovce                5  4  0  1  28:14    13 
5.  For. Kežmarok         5  4  0  1  25:18    13 
6.  Krompachy               5  3  0  2  24:12    11 
7.  Š. Michaľany             5  2  0  3  14:23         9 
8.  Slovenská Ves           5  1  1  3  15:26         8 
9.  Sp. Stará Ves             5 0 2  3  14:29         7 
10. Košice                        5  1  0  4    7:29         7 
11. Prešov                        5  0  1  4  14:29        6
12. Levoča                       5  0  0  5    4:33        5

Milan 3.5, R. Tropp 2.5); Mi-
chalovce - Sp. Stará Ves 6:3 
(M. Dráb 3.5, N. Blaško 1.5, 
T. Terezka 1 - D. Halčin 2, Š. 
Kostka 1); Vranov - Kežma-
rok 6:1 (S. Fečo 1.5, F. Petrík 
1.5, M. Fečo 1, 2xWO - M. 
Milan 1); Prešov - Sloven-
ská Ves 2:6 (T. Žilková 1.5, 
F. Jakub 0.5 - K. Sykora 3, A. 
Strišovský 2, A. Zgeburová 
1); Michalovce - Kežmarok 
4:6 (M. Dráb 1, 3xWO - M. 
Milan 3.5, R. Tropp 2.5); 
Vranov - Slovenská Ves 7:0 
(S. Fečo 2.5, F. Petrík 2.5, 
M. Fečo 2 - ); Prešov - Sp. 
Stará Ves 5:5 (F. Jakub 2.5, 
T. Žilková 2.5 - Š. Kostka 3, 
D. Halčin 1, T. Gašparovič 
1); STK Zbereko Košice - 
MŠK STO Krompachy 0:7 
(M. Mitrík 2.5, S. Števčík 
2.5, D. Mirek 2); STO Va-
lalíky - Javorinka Levoča 
7:0 (D. Vico 2.5, D. Sviatko 
2, N. Mato 2, R. Hurka 0.5); 
STK Košice-Čaňa - OŠK Š. 
Michalany 7:0 (M. Zelinka 

2.5, M. Vranay 2, M. Hrčka 
2, Š. Németh 0.5); Košice 
- Levoča 6:2 (P. Leščinský 
2.5, F. Staroň 2.5, L. Vataha 
1 - S. Marek 1, E. Taratuta 1); 
Valalíky - Š. Michalany 6:2 
(D. Vico 2.5, D. Sviatko 2, 
N. Mato 1, R. Hurka 0.5 - L. 
Vodička 2); Košice-Čaňa - 
Krompachy 6:2 (M. Zelinka 
2.5, Š. Németh 1.5, S. Palušek 

1, M. Vranay 1 - D. Mirek 2); 
Košice - Š. Michalany 1:6 
(P. Leščinský 1 - L. Vodička 
2.5, Š. Rakoš 1.5, D. Korinek 
1, M. Mišenčík 1); Valalíky 
- Krompachy 6:1 (R. Hurka 
2.5, D. Vico 2.5, D. Sviatko 1 
- S. Števčík 1); Košice-Čaňa 
- Levoča 7:0 (M. Vranay 2.5, 
M. Hrčka 2, S. Palušek 1.5, Š. 
Németh 1).

V 3. kole volejbalovej ex-
traligy cestovali hráčky Kež-
marku pod Pustý hrad, kde 
odohrali víťazné stretnutie 
proti nováčikovi extraligy zo 
Zvolena.

TJ TU Slávia Zvolen - KV 
MŠK Oktan Kežmarok 0:3 
(-24, -22, -18). 

Jozef Bréda, tréner Kež-
marku: „Bol to priemerný 
extraligový zápas. Domáce 
hnané publikom ako nováčik 
mali veľkú motiváciu. Pred 
vlastnými divákmi podali 
oduševnený výkon a potrá-

pili nás. Samozrejme skúse-
nosť bola na našej strane, tie 
roky odohrané v extralige, aj 
keď prevažná väčšina diev-
čat je mladá, ale už niečo za 
sebou majú, takže rozhodla 
skúsenosť.“ 

Kežmarok je s dvoma vý-
hrami a jednou prehrou na 
priebežnom 3. mieste so 
šiestimi bodmi. Najbližší zá-
pas odohrajú kežmarské vo-
lejbalistky doma v MŠH V. 
Jančeka v stredu 14. októbra 
o18. hodine proti BVK Brati-
slava.    (red.)

Kežmarok zdolal nováčika súťaže

Starosta Slovenskej Vsi Stanislav Gallik s hráčkami.
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Kým Partizán Bardejov sa 
pohybuje v  tabuľke DOXX-
bet ligy Východ na popred-
ných miestach, FK Poprad sa 
prepadol až na nepostupové, 
7. miesto a musí v najbližších 
zápasoch zabrať, ak chce po-
mýšľať na postup. Popradča-
nia chceli podať dobrý výkon 
už v sobotňajšom zápase, kto-
rý odohrali na trávniku NTC.

Zápas sa hral od začiatku 
v rýchlom tempe. Ešte si ani 
všetci diváci nestihli sadnúť 
na svoje miesta a  už mohli 
domáci vyhrávať. Akcie sa 
prelievali z  jednej strany na 
druhú. Viac šancí mali na 
kopačkách Popradčania, ale 
gólovo sa paradoxne uchytili 
prví hostia, ktorí v 27. minú-
te vyhrávali gólom Micha-
la Grohoľa, ktorý z  hranice 
šestnástky obstrelil gólmana 
Huszárika. Domáci vyrovna-
li o  šesť minút po rohovom 
kope, keď Marko Lukáč z vo-
leja trafil odrazenú loptu pred 
päťkou a prestrelil brankára 

Poprad obral o body favorita súťaže
Čikoš-Pavlička. Gólovo sa už 
ani jedno mužstvo do konca 
zápasu nepresadilo, aj keď 
Popradčania ešte viackrát 
zdvihli domácich divákov zo 
sedadiel. FK Poprad sa s jed-
ným získaným bodom o skó-
re vrátil na 6.  miesto pred 
Hanisku, avšak v  budúcom 
týždni ho čaká ťažký zápas na 
trávniku lídra súťaže, FC VSS 
Košice.

FK Poprad - Partizán Bar-
dejov 1:1 (1:1), góly: 33. Lu-
káč – 27. Grohoľ, ŽK: 87. Lu-
káč - 73. Sipľak, 88. Jacko.

Poprad: Huszárik –  Stre-
ňo, Palša, Tropp, Bendík (C), 
Rams, Janigloš, Bilas, Palut-
ka, Lukáč, Ujčík, náhradníci: 
Malec – Zápotoka, Šuľa, Dur-
kot, Rudiuk, Jurčo, Biskup.

Jozef Kukulský, tréner 
Bardejova: „Dnes berieme 
bod, ale domáci by za prvý 
polčas mali byť o gól lepší. Ale 
taký je futbal. Pre nás je remí-
za dobrá, ale Poprad ma výko-
nom veľmi príjemne prekvapil. 

Bol veľmi aktívny, vidieť prácu 
nového trénera. Verím, že sa 
mu bude dariť. Aj keď by som 
nemal Popradu fandiť, lebo 
majú našich hráčov, mojich 
odchovancov, ale prajem im, 
aby sa im darilo,“

Pavol Mlynár, tréner Pop- 
radu: „Škoda nepremenených 

šancí. Ale budeme na tom 
pracovať, lebo si myslím, a stá-
le to chlapcom zdôrazňujem, 
že podstatné je dostávať sa do 
šancí a góly prídu. Verím, že 
tvrdá robota, ktorú robíme, 
prinesie ovocie. Myslím, že di-
vákom sa musel futbal páčiť.“ 
 (red)

Šesť zápasov, tri výhry,  tri 
prehry a šieste miesto. To je 
súčasná bilancia Kežmarku. 
Žlto-modrí majú vynove-
ný káder, nové vedenie, ale 
ich túžba je zrejme vyššia 
než súčasná pozícia. Získať 
jednu z medailí, to sú slová 
kežmarských hráčov, ktoré 
vyslovili na začiatku sezóny. 
Cítia, že majú jeden z najsil-
nejších kádrov za posledné 
roky, ale nevyrovnanosť vý-
konov v úvode sezóny nazna-
čuje akúsi nezohratosť jed-
notlivých útokov. Uplynulý 
týždeň odohrali kežmarskí 
hokejbalisti na svojom ih-
risku tri súťažné stretnutia 
najvyššej slovenskej súťaže, 
z ktorých vybojovali iba štyri 
z deviatich možných bodov. 
Najprv hladko podľahli Ska-
lici 0:7, keď počas päťminú-
tového predĺženia inkasovali 
až 4-krát. Potom si bez prob-
lémov poradili s Ružinovom 
3:1 a  v  sobotňajšom dueli 
podľahli Svidníku po predĺ-
žení, keď gól v nadstavenom 
čase inkasovali už po niekoľ-
kých sekundách. 

Výkon svojich zverencov 
po zápase so Svidníkom hod-

notil tréner Kežmarku Dávid 
Mikša: „Svidník k nám prišiel 
nabudený po dvoch prehrách, 
čo ukázal chuťou po víťazst- 
ve. Viac chcel a bol tri štvrti-
ny zápasu lepším mužstvom. 
Hostia hrali lepšie v útoku aj 
v obrane. Svidník si po dob-
rom výkone zaslúžil vyhrať, 
ale na druhej strane, sme si 
po výbornom závere zápasu 
zaslúžili vyhrať aj my. Škoda 
gólu v  predĺžení, mali sme 
5-minútovú presilovku 5  na 
4, ale rozhodla prvá strela na 
našu bránku.“

MŠK Mimisolar Kežma-
rok - HbK Lion Svidník 5:6 
pp (2:1, 1:4, 2:0), góly: Pisar-
čík 2, Š. Majer, Teplický, Ha-
víra – Štefan 3, Mitra, Antal, 
Oščipovský.

Kežmarok: Patrik Pristaš, 
Dalibor Sudor – Oskar Šlach-
tič (C) Marek Bednár, Jakub 
Kovalčík, Martin Čarnogur-
ský, Radovan Dejneka, Bra-
nislav Kromka, Miloš Godal-
la, Šimon Pisarčík, Libor Tep-
lický, Boris Oravec, Michal 
Knápik, Dominik Glevaňák, 
Dávid Havíra, Jakub Tóth, 
Matúš Lipták, Štefan Majer. 
 (sps)       

Nevyrovnané výkony Kežmarku

Slovenských reprezen-
tantov v  hokejbale, ktorí 
vo Švajčiarsku obhájili titul 
majstrov sveta, prijal Andrej 
Kiska v prezidentskom palá-
ci. Pripomenul, že hokejbal 
je slovenským najúspešnej-
ším kolektívnym športom, 
pričom reprezentanti dosiaľ 
priniesli medailu z každého 
svetového šampionátu. „Do-
voľte, aby som sa vám poďa-
koval za skutočne fantastickú 
reprezentáciu našej krajiny. 
Viem, že to nemáte jednodu-
ché, pretože oproti hokeju na 
vás niektorí akoby pozabudli. 
A  pritom sami organizujete 
jednu z  najkvalitnejších líg. 
Dokážete to financovať po-
pri svojej práci a žnete samé 
úspechy, hoci podpora z poh- 
ľadu štátu je malá,“ povedal 
Kiska. 

Úspešných hokejbalistov prijal Andrej Kiska
Po oficiálnom príhovore 

a  poďakovaní dostal prezi-
dent od hokejbalistov dar-
ček -  špeciálny hokejbalový 
dres s  jeho menom, kto-
rý si spontánne hneď ob-
liekol a  s celým tímom sa 
odfotografoval. 

Prezident sa v  neformál-
nom rozhovore s  hráčmi 
pýtal na priebeh šampioná-
tu, na kvalitu súperov a ná-
ročnosť zápasov, na sloven-
skú extraligu, na pravidlá 
hokejbalu a  tiež sa zaujímal 
o  juniorov a  mládež. Hrá-
čom prisľúbil, že ak slo-
venská reprezentácia bude 
na najbližších majstrovst- 
vách sveta v Pardubiciach bo-
jovať o titul, tak príde osobne 
podporiť hráčov do hľadiska 
pardubickej haly. 

Na záver nechýbali obľú-

bené selfies na pamiatku pre 
všetkých účastníkov stretnu-
tia. Zlato z majstrovstiev sve-
ta si do Kežmarku a  takisto 
do prezidentského paláca 
priviezli Boris Oravec a Libor 
Teplický. 

Hokejbaloví reprezentanti 
prišili do prezidentského pa-
láca v sprievode šéfa Sloven-
skej hokejbalovej únie Jozefa 
Stümpela. Ten oficiálne po-
ďakoval prezidentovi Andre-
jovi Kiskovi za pozvanie. Tak-
tiež podotkol, že bude rád, ak 
sa aj vďaka posledným úspe-
chom, tento šport viac zvidi-
teľní. „V prvom rade je to pre 
nás veľká pocta. Dostať pozva-
nie od pána prezidenta sa ne-
podarí každý deň. Naše úspe-
chy však hovoria o tom, že si 
to aj zaslúžime.“ Stümpel tiež 
verí, že hokejbal bude aj vďa-

ka tejto akcii napredovať. „Je 
to pravda. Snažíme sa aj takto 
tento šport pozdvihnúť na vyš-

šiu úroveň a verím, že sa nám 
to podarí. O dva roky nás ča-
kajú majstrovstvá sveta v čes-

kých Pardubiciach, kde by sme 
veľmi radi chceli zavŕšiť čistý 
zlatý hetrik.“  (red)

Dobrovoľný hasičský zbor 
(DHZ) v Poprade v spoluprá-
ci s Okresným výborom Dob-
rovoľnej požiarnej ochrany 
(DPO) Poprad zorganizovali 
3. ročník memoriálu na po-
česť dlhoročného funkcioná-
ra DPO a predsedu OV DPO 
Poprad Ing. Pavla Rumlera, 
ktorý rady dobrovoľných ha-
sičov predčasne opustil v júli 
2013. Celý svoj život zasvätil 
najmä práci s hasičskou mla-
ďou, bol vedúcim kolektívu 
mladých hasičov ZŠ Tajov-
ského a DHZ Poprad, ktorý 
viac rokov pripravoval a zú-
častňoval sa hasičských súťa-
ží. Do roku 2012 bol členom 
Snemu DPO SR, podpredse-
dom KV DPO Prešov a OV 
DPO Poprad i predsedom 
DHZ Poprad.

Základná škola v Poprade-
-Veľkej v sobotu 3. októbra 

Memoriál Ing. Pavla Rumlera
ožila mladými hasičmi vo 
veku od 6 do 15 rokov z okre-
sov Poprad a Stará Ľubov-
ňa. V úvode sa prítomným 
prihovoril riaditeľ Okres-
ného riaditeľstva HaZZ Ing. 
Ondrej Šproch, kde Ing. P. 
Rumler dlhé roky pracoval 
ako odborný inšpektor odde-
lenia požiarnej prevencie. Na 
3. ročníku súťaže sa stretlo 30 
päťčlenných družstiev, ktoré 
súťažili v štafetovom behu 
5 x 30 m s prekážkami, štafe-
te hasičských dvojíc a uzlovej 
štafete. Úderom desiatej ho-
diny sa spustil trojhodinový 
súťažný maratón, v ktorom 
svoj um a pripravenosť preds- 
tavilo stopäťdesiatpäť mla-
dých hasičov a hasičiek. Spo-
medzi 12 družstiev dievčat 
bol najlepší DHZ Sp. Bystré 
II (vedúci František Kun-
dis), o čo sa pričinili Adriána 

Orolínová, Daniela Brezino-
vá, Mária Adriána Lavková, 
Anna Lavková a Emília Ma-
tonoková. Druhý skončil ví-
ťaz z r. 2013 a 2014 DHZ ZŠ 
Šuňava (vedúci Ján Kalla) a 
bronzové medaily pripadli 
ďalšiemu družstvu Šuňavy, 
DHZ ZŠ. Do prvej desiatky 
sa ešte nominovali 4. Vikar-
tovce, 5. Šuňava VI, 6. Šuňava 
II, 7. Batizovce, 8. Sp. Bystré 
I, 9. Šuňava VII a 10. Štrba. 
V kategórii chlapcov sa pred-
stavilo 18 družstiev. Zvíťazil 
DHZ Podolínec (vedúca Ive-
ta Stehlíková) v zložení Štefan 
Kovaľ, Šimon Mruk, Simona 
Hanečáková, Mária Dindo-
vá a Mária Čupková. Druhé 
miesto obsadil DHZ ZŠ Šu-
ňava III (vedúci Henrich 
Barilla) a z bronzu sa tešili 
mladí hasiči DHZ Tatranská 
Lomnica pod vedením tréne-

ra Stanislava Kováča. Ďalšie 
miesta v prvej desiatke patrili 
4. Hranovnici I, 5. Sp. Bystré-
mu, 6. Popradu, 7. Štrbe, 8. 
Podolíncu III, 9. Novej Lesnej 
a 10. Hranovnici II. 

Všetky kolektívy získali za 
účasť diplomy. Ako na kaž-
dej súťaži mladých hasičov 
i vo Veľkej boli ocenení naj-
mladší účastníci - Veronika 
Zemanová a Dominik Mud-
rák, obaja z DHZ Poprad-ZŠ 
s MŠ Veľká. Ďakovný list od 
Krajského výboru DPO Pre-
šov prevzal riaditeľ OR HaZZ 
Poprad Ing. Ondrej Šproch 
za dobrú spoluprácu na úse-
ku Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany.

Záver hasičskej sezóny 
budú mať mladí hasiči v špor-
tovej hale vo Svite. V sobotu 
7. novembra od 8.15 h sa tu 
uskutočnia halové majstrov-
stvá SR kolektívov mladých 
hasičov o Putovný pohár pre-
zidenta DPO.  Ondrej Klimo

Medzinárodný vysokohorský beh na pamiatku slovenských 
horolezcov, obetí Mount Everestu, sa uskutoční vo Vysokých 
Tatrách 16. - 18. októbra. 31. ročník je zaradený medzi bo-
dované preteky Karpatského pohára v horskom behu 2015. 
Celková dĺžka trate extrem je 36 km s prevýšením 2 080 m, 
basic 19 km a prevýšenie 880 m. V sobotu o 8.15 h bude pietna 
spomienka, štart kategórie extrem o 9. h a basic o 10. h. Podu- 
jatie bude zároveň spomienkou na prvý čs. výstup na Mount 
Everest 15. 10. 1984. Vstup pre divákov je voľný.   (pkš)

Memoriál Jozefa Psotku


