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Motivácia je pre 
jazdcov veľká

s Ing. Ondrejom Kavkom,
predsedom združenia Pre mesto

Tatranské plesá 
bez odpadkov

Tatranský 
pohár

Už 35. ročník v kulturistike mu-
žov, body fitnes žien, bikiny žien, 
klasickej kulturistike mužov, mas-
ters kulturistike mužov sa uskutoč-
ní 25. októbra o 15. hodine v Aréne 
Poprad.

Organizátori tohto roku pod Tat-
rami očakávajú do stovky pretekárov 
z Ukrajiny, Českej republiky, Poľska, 
Slovenska a  ďalších štátov. Keďže 
Tatranský pohár je aj nomináciou 
mužov na majstrovstvá sveta, medzi 
pretekármi uvidíme Adama Cibulu, 
Tomáša Tabačiara, majstra Európy 
a  medailistu z  majstrovstiev sveta 
Andreja Vargu a ďalších.  Určite zau- 
jímavá bude i súťaž masters, mužov 
nad 40 rokov. Najviac majsteriek 
Európy a sveta sa prihlásilo do sú-
ťaže žien bikiny a zatiaľ v kategórii 
žien je prihlásených 50 pretekárok. 

V úlohe rozhodcov  uvidíme Mi-
lana Rolinca zo Spišskej Novej Vsi, 
majstra sveta, Dušana Matušika 
z Dubnice, Ľubomíra Hečka z Lip-
tovského Mikuláša, reprezentačnú 
trénerku fitnesiek Natáliu Lenártovú 
z Košíc a Ervina Špajdela z Trnavy. 

Ceny víťazom bude ako už tradič-
ne odovzdávať 10-násobná majster-
ka sveta v kulturistike Janka Purd-
jaková. Predpredaj vstupeniek c OC  
MAX - Fitness šport.

Vysoké Tatry budú koncom ok-
tóbra hostiť účastníkov tradičného 
podujatia Wolkrova Polianka 
2015. Je to autorská literárna sú- 
ťaž s  52-ročnou históriou, ktorá 
dáva možnosť mladej generácii 
prezentovať svoju tvorbu nielen 
medzi  rovesníkmi, ale aj vypočuť 
si kritiku ostrieľaných autorov. 
Ešte pred pár mesiacmi však nad 
jej konaním visel veľký otáznik. 
„Tohto roku ideme v podstate v  ta-
kom zvláštnom prevedení, pretože 
ešte v lete nebolo isté, či sa Wolkrova 
Polianka bude konať a  to z dôvodu 
personálneho zemetrasenia v Asociá-
cii organizácii spisovateľov Slovenska 
(AOSS). Nechceme to  rozpitvávať, 
stačí povedať, že neskôr sa poslali 
propozície a aj celková príprava sa po-
sunula o dva mesiace. Z tohto dôvo-
du sme radi, že sa nám to podarilo. 
Kratší časový priestor ovplyvní to, že 
súťaž nebude mať takú bohatú účasť 
ako v  predchádzajúcich rokoch,“ 
konštatoval Ján Bendík z oddelenia 
kultúry a športu mesta Vysoké Tatry, 
ktoré je tradičným spoluorganizáto-
rom tohto podujatia. Hosťom Wolk-
rovej Polianky bude podpredseda 
AOSS Marián Hatala. 

 Pokračovanie na 4. strane

Wolkrova 
Polianka 2015

Cez víkend dôjde opäť k zmene 
času. Tentoraz si pospíme hodinu 
dlhšie, pretože ručičky hodiniek 
vrátime späť. Stane sa tak v noci 
zo soboty na nedeľu, keď 25. ok-
tóbra o  3. h stredoeurópskeho 
letného času posunieme hodiny 
na 2. h stredoeurópskeho času. 
Začiatok a koniec stredoeuróp-
skeho času určuje vládne nariade- 
nie, ktoré stanovilo zmeny času až 
do roku 2016. V budúcom roku sa 
bude čas meniť 27. marca, resp. 
23. októbra.

Udelenie hlavnej ceny festivalu, GRAND PRIX XXIII. MFHF za film JUREK poľského režiséra Pawla 
Wysoczanskeho. 

Ďalšia cena pre Barabáša i podpora zničeného Nepálu
Už 23 rokov sa v októbri v Poprade 

stretávajú milovníci horských špor-
tov, prírody a  adrenalínu.  Medzi-
národný festival horských filmov sa 
za takmer štvrťstoročie stal jedným 
zo symbolov mesta a patrí k našim 
najnavštevovanejším podujatiam. 
Tohto roku  porota v zložení Krzysz- 
tof Kokoryn (Poľsko), Eberhard 
Jurgalski (Nemecko) a Jakub Zipser 
(Slovensko) spomedzi 53 súťažných 
filmov z  15 krajín sveta Hlavnú 
cenu – Grand prix festivalu udelia 
filmu Jurek  poľského režiséra Paw-

la Wysoczanskeho o jednom z naj-
významnejších horolezcov všetkých 
čias. Cenu poroty získala talianska 
snímka režiséra  Gigiho Giustiniani-
ho Nini o túžbe zamilovanej dvojice 
zdolávať nové lezecké a životné cesty. 
Cenu za najzábavnejší prístup k váž-
nemu bigwallovému lezeniu udelili 
francúzskemu filmu Čínske džemo-
vanie v réžii Evrarda Wendenbauma.

Diváci mali tohto roku možnosť 
vidieť aj deväť slovenských filmových 
produkcií. Cenu za dobrodružné ob-
javovanie kmeňových tradícií však 

získal len slovenský film známeho 
Pavla Barabáša Suri. Porota ocenila 
i filmy  Povstanie v doline (réžia Nick 
Rosen a Peter Mortimer USA),  Hľa-
danie inšpirácie (réžia Mathieu Le 
Lay, Francúzsko), Znovuzrodenie Jef-
fa Lowea (réžia Jim Aikman, USA), 
Bez skaly (réžia Alastair Charles Lee, 
UK),  Panaroma (réžia Jon Herranz, 
Španielsko), Divoké Slovensko (réžia 
Tomáš Hulík, Slovensko) a K2 a ne-
viditeľní pešiaci (réžia Iara Lee Pakis-
tan, USA/Pakistan).

 Pokračovanie na 3. strane

Námestie sv. Egídia v  Poprade 
mení svoju tvár. Predseda občian-
skeho združenia Pre mesto Ing. 
Ondrej Kavka preto pred blížiacim 
sa otvorením nového obchodného 
centra zvolal na stretnutie obchod-
níkov a  prenajímateľov priestorov 
v centre mesta. „Už dlho diskutujeme 
o tom, že sa musíme prispôsobiť nové-
mu partnerovi a na stretnutí minulý 
týždeň sme sa dohodli, že prevádzky 
na námestí predĺžia svoje otváracie 
hodiny do 19. h,“ vysvetlil. Minulo-
týždňového stretnutia sa zúčastnilo 
tridsaťosem obchodníkov a niektoré 
prevádzky navyše súhlasili, že svoje 
priestory kupujúcim sprístupnia po 
novom aj v sobotu a nedeľu. Niekoľ-
ko obchodníkov však chce počkať, 
kým sa zvýšená návštevnosť v meste 
prejaví a až potom svoje otváracie 
hodiny predĺžia. „Nemyslím si, že je 
táto taktika najšťastnejšia, pretože 
je úlohou nás, obchodníkov, vytvoriť 

v centre mesta spoloč-
nými silami atraktív-
ny produkt v  podobe 
pestrej ponuky tova-
rov a  služieb, ktorý 
bude atraktívny a zro-
zumiteľný pre oby-
vateľov i  cezpoľných 
návštevníkov mesta. 
Aby vedeli, že mesto 
je im otvorené. A my, 
obchodníci,  musíme 
byť tí prví, ktorí dajú dôvod návštev-
níkom vyjsť z obchodných centier do 
ulíc námestia.“

Námestie sv. Egídia podľa O. Kav-
ku do dvoch rokov získa celkom 
novú tvár. Už na budúci rok plánu-
je radnica vypísať medzinárodnú 
súťaž, zameranú na rekonštrukciu 
popradskej centrálnej časti. Dnes 
však obchodníkov z  centra mesta 
aktivizuje a zjednocuje najmä strach 
z nového hráča. O. Kavka si to uve-

domuje tiež. „Asi 
je našou slovenskou 
náturou, že sa každý 
spolieha predovšet-
kým na seba a verí, že 
sa mu podarí presadiť 
len svojimi konexia-
mi a  kontaktmi. Na 
našom stretnutí však 
bolo cítiť, že táto doba 
skončila, obchodníci 
musia byť jednotní 

a jednotne komunikovať aj navonok. 
Samozrejme, svoju úlohu zohrali aj 
obavy, spojené s  existenčným stra-
chom, ktorý paradoxne pozitívne 
vyústil do vôle spojiť sa a  vytvoriť 
konkurenčné prostredie obchodným 
centrám. V ľuďoch tiež doznieva im-
pulz z čias existencie starého Prioru, 
ktorý bol srdcom námestia. Konečne 
sme si uvedomili, že ak to spoločne 
správne uchopíme, naše centrálne 
námestie môže skutočne ožiť a roz-

kvitnúť. A budeme z toho profitovať 
všetci. Obchodníci, Popradčania i tu-
risti...“ Jasné posolstvo podľa neho 
odznelo aj od zástupcov mesta, vi-
ceprimátora Igora Wzoša a vedúcej 
odboru kultúry Dany Liptákovej, 
ktorí prisľúbili pomoc mesta for-
mou podpory a  realizácie kultúr-
nych, športových i  spoločenských 
akcií, aby námestie žilo s pomocou 
mesta i  rôznych organizácií, ktoré 
keď dostanú priestor, dokážu prip- 
raviť naozaj veľmi pekné podujatia 
a prilákať ľudí do centra Popradu.

„Myslím, že centrum má byť najmä 
o pekných malých obchodoch a ka-
viarňach a  majitelia budov na ná-
mestí už dnes avizujú zvýšený záujem 
o prenájom menších prevádzkových 
priestorov. Našou šancou je aj fakt, že 
nové obchodné centrum nemá dopln- 
kové služby. A to je priestor aj pre rôz-
ne opravovne či čistiarne. 
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„Veľký“ Poprad
si pripomenie
70. výročie
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23. október bude dňom, kedy sa 
potápači ponoria pod hladinu tat-
ranských plies, aby z nich vytiahli 
odpadky. Stane sa tak v rámci 22. 
ročníka akcie Čisté vody.  Str. 3

Bezdomovstvo je jedným z preja-
vov chudoby a nejde pri ňom len o 
stratu obydlia. Hoci ľudí bez domova 
mnohí na uliciach nevidia radi, sú 
považovaní za najzraniteľnejšiu sku-
pinu obyvateľstva.  Str. 7

Mladá, úspešná a talentovaná Lea 
Javoreková z Mengusoviec sa sa ve-
nuje jazdeckým disciplínam, v kto-
rých sa jej počas tohtoročnej sezóny 
mimoriadne darilo.   Str. 11
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Zneužil údaje z platobnej 
karty. Vyšetrovateľ OR PZ 
v St. Ľubovni v apríli tohto 
roku začal trestné stíhanie 
vo veci prečinu neoprávne-
ného vyrobenia a používa-
nia platobného prostriedku, 
elektronických peňazí alebo 
platobnej karty. V uplynulých 
dňoch vzniesol obvinenie 
21-ročnému Petrovi z Bratis- 
lavy. Peter počas komuni-
kácie prostredníctvom inter-
netu s 31-ročným Petrom 
z Haligoviec, pod zámien-
kou, že mu na účet pošle 
230 eur, vylákal od neho 
údaje z platobnej karty. Hali-
govčan mu mal najskôr pos- 
lať 130 eur na iný účet s tým, 
že 100 eur si obvinený Pe-
ter nechá ako províziu. Kar-
tu potom opakovane použil. 
Kontrola v okrese Pop- 
rad. Osobitnú kontrolu vy-
konali policajti na teritóriu 
Okresného riaditeľstva Poli-
cajného zboru Poprad minu-
lý utorok. Zameraná bola na 
kontrolu zákazu požívania 
alkoholických nápojov alebo 
iných návykových látok vodič-
mi vozidiel, ako aj dodržiava-
nia pravidiel cestnej premáv-
ky nemotorovými účastníkmi. 
Zo zistených 41 priestupkov 
10 vybavili policajti napome-
nutím a 2 priestupky oznámili 
na dopravný inšpektorát. Po-
žitie alkoholu zistili u jedného 
vodičom motorového vozidla.

Pod vplyvom alkoholu 
a bez „vodičáku“. Policajti 
z Dobšinej 15. októbra pod-
robili dychovej skúške 25-roč-
ného Juraja z okresu L. Miku-
láš potom, čo s traktorom vy-
šiel na svah a prevrátil sa na 
vozovku. V dychu mu name-
rali hodnotu 1,57 mg/l alko-
holu (3,27 promile). Navyše 
traktor Zetor bez EVČ viedol  
po štátnej ceste I/67 k obci 
Stratená ako nevodič. Jura-
jovi hrozí ročné väzenie. Po-
licajti KR PZ Košice avízujú, 
že voči vodičom pod vplyvom 
alkoholu zakročia nekompro-
misne. Uplynulý mesiac zistili 
požitie alkoholu u 34 vodičov 
a 20 cyklistov.  (red)

Štátna polícia

Hviezdoslavova ulica, kto-
rej komplexná rekonštrukcia 
začala v  polovici júla, je od 
soboty, po položení prvej as-
faltovej vrstvy,  sprístupnená 
pre automobily – avšak v ob-
medzenom režime. K  tejto 
forme sprístupnenia pristú-
pila samospráva po konzul-
tácii s  dopravnou políciou, 
v snahe zachovať bezpečnosť 
účastníkov cestnej premávky. 
V  praxi to znamená, že au-
tomobilmi sa verejnosť dos- 
tane k všetkým zásadným bo-
dom na Hviezdoslavovej ulici 

– k poliklinike, hotelu, obyt-
ným domom, obchodným 
prevádzkam v zmysle doprav-
ného značenia – nebude však 
prejazdná v celej svojej dĺžke. 

Dostavba chodníkov bude 
priebežne pokračovať ďalej. 
Cestu uzatvorí firma STRA-
BAG realizujúca rekonšt- 
rukciu ešte kvôli položeniu 
vrchnej asfaltovej vrstvy. Vo-
diči by do doby položenia 
poslednej asfaltovej vrstvy 
mali jazdiť po komunikácii 
s  maximálnou pozornosťou 
kvôli jestvujúcim sieťovým 

uzáverom, ktoré budú zatiaľ 
mierne nad úrovňou vozov-
ky. Samotná rekonštrukcia 
Hviezdoslavovej ulice zahŕ-
ňa rekonštrukciu priľahlých 
chodníkov. Pribudne nový 
úsek chodníka pred hotelom 
Gerlach, dobudované budú 
tiež zastávky pre autobusovú 
dopravu a odvodnenie.

Pôvodne avizovaný termín 
odovzdania celej stavby – 14.
október 2015 sa nepodarilo 
dodržať kvôli neočakávaným 
komplikáciám. Tie majú na 
svedomí dva zásadné fakto-

ry: nekvalitné podložie, kto-
ré bolo nevyhnutné spevniť 
a podzemné rozvody rôznych 
subjektov uložené v nesúlade 
s platnými normami. 

Pôvodné náklady vo výške 
318 tisíc eur museli byť z uve-
dených dôvodov navýšené 
o viac ako 60 tisíc eur.

Aj keď podľa upravených 
plánov by mala byť stavba 
dokončená najneskôr 21. no-
vembra, zhotoviteľ avizuje 
zámer odovzdať stavbu v prí-
pade priaznivého počasia do 
konca októbra.  (mga)

Hviezdoslavova ulica v obmedzenom režime

Pre migračný huriavk sme 
akosi pozabudli venovať 
pozornosť domácim té-
mam, ktoré by sme konečne 
začať riešiť mali. Napríklad 
finančnú odluku cirkvi od 
štátu,  ktorú do parlamentu 
priniesli nezaradaní pos- 
lanci v čele s Danielom Kraj- 
cerom a ktorú ostatní poslan-
ci okamžite zmietli zo stola. 

Väčšina ľudí na Slovens- 
ku má výhrady voči ne- 
kontrolovateľnému príli- 
vu ilegálnych migrantov, 
o ktorých nikto nič nevie, ale 
únia nám nanútila akési kvó-
ty. Samozrejme, vláde a mno-
hým našim politikom sa to 
nepáči. Na druhej strane, 
väčšina Slovákov, podľa zve- 
rejnených prieskumov až 73 
percent, si na Slovensku želá 
finančnú odluku cirkvi od 
štátu, ale demokratická vláda 
a mnohí naši politici nás nú-
tia už 26 rokov, rovnako ako 
vláda komunistická rovných 
40 rokov, prispievať na cirk-
vi všetkých, hoci ich služby 
mnohí občania nevyužili za 

Keď politici korumpujú cirkevnú hierarchiu
tie roky ani raz. A samozrej- 
me, občanom sa to nepáči. 
Najsmutnejšie na tom je, 
že ako absolútni pokryt-
ci navonok deklarujeme 
v  najvyššom zákone štátu 
–  v ústave, že Slovenská re-
publika sa neviaže na žiadnu 
ideológiu ani náboženstvo, 
na strane druhej cirkev bez 
akýchkoľvek zábran zasahuje 
do života spoločnosti, otra-
vuje ju svojím náboženským 
nazeraním na každý pro-
blém a  štát ju za to ešte aj 
platí. A nejde o malé penia- 
ze, pretože financovanie 
cirkvi štátom nie sú len platy 
duchovných, teda štátnych 
zamestnancov a prevádzkové 
náklady cirkevnej administ- 
ratívy. Sú to aj peniaze na 
rekonštrukcie cirkevných 
stavieb, zaradených do zoz-
namu kultúrnych pamiatok, 
peniaze na cirkevné školstvo, 
zdravotnícke a sociálne zaria- 
denia. Nielen štát, reprezen-
tovaný politickými stranami, 
prispieva cirkvám na ich 
šantenie. Rovnako prispieva 

z verejných zdrojov aj samo-
správa – volení predstavitelia 
miest a  obcí a  v  konečnom 
dôsledku priamo občania 
tzv. milodarmi, ktorým sa 
v civilizovanom svete hovo- 
rí aj úplatky. Najmä ak ide 
o  štátnych zamestnancov. 
Nuž ale, v našej skorumpova- 
nej spoločnosti je to úplne 
normálne. Politická moc 
korumpuje cirkevnú hierar-
chiu finančnou výpomocou 
z verejných zdrojov, cirkevná 
hierarchia zase politickú moc 
pastierskymi listami pred 
voľbami a poslušnosťou svo-
jich ovečiek voči „cisárovi“, 
teda k tým, ktorí sú k cirkev-
nej hierarchii na výsosť štedrí. 

Človeku sa už bridí počúvať 
pánov farárov argumentovať 
tým, ako bola cirkvám v rám-
ci reštitúcií vrátená iba časť 
majetku. A ako vedia, že iba 
časť, keď už 26 rokov nie sú 
schopní povedať, aký maje-
tok patril cirkvám a čo sa im 
vlastne vrátilo? Zaujímavá 
by určite bola aj odpoveď na 
otázku, kto, resp. čo je vlastne 

cirkev? Je to len hŕstka cir- 
kevných hodnostárov, na 
pôžitky ktorých prispievajú 
veriaci i  neveriaci, alebo aj 
väčšina veriacich ľudí, vďaka 
ktorým hlavne katolícka 
cirkev nazhŕňala obrovské 
majetky za predchádzajú- 
ce stáročia a  tisícročia? Od- 
kiaľ sa tie majetky vzali? To 
tá hŕstka farárov vyrobila 
cirkevné majetky poctivou 
prácou na poliach, v  lesoch, 
vo výrobných fabrikách? 
Tu už nespomíname po-
vinné desiatky, križiacke 
výpravy, bezbrehé rabovanie, 
upaľovanie bosoriek, aby 
sme sa dostali k  ich ma-
jetkom? A  keď sa cirkevné 
majetky prenajímajú, resp. 
predávajú, koľko zo ziskov sa 
dáva chudobným veriacim, 
vďaka práci ktorých je cirkev 
vlastníkom obrovských ma-
jetkov? Nevytvorili všetko 
to, čo na Slovensku cirkev 
v las tn í ,  práve  s loven- 
skí veriaci? Takže o  akých 
a čích majetkoch to tu stále 
hovoríme a  čo vlastne ešte 

chcú páni farári slovenským 
veriacim, ale aj neveriacim, 
ktorí ich už 66 rokov platia 
úplne za nič, zobrať? Kde 
a komu chcú majetky dať, čo 
s nimi chcú urobiť? Odvliecť 
ich do Vatikánu? Veď Ježiš 
h lás a l  skromnosť ,  n ie 
zhŕňanie majetkov... Ale opäť, 
nie na Slovensku. Tu budeme 
cirkvám čosi kompenzovať 
do zániku sveta, hoci ich 
prínos pre spoločnosť je 
neviditeľný a  nemerateľný. 
Snáď vnútorne uspokojí pár 
desiatok tisíc praktizujúcich 
veriacich, ale aký prínos 
majú cirkvi pre spoločnosť 
ako takú? Sú ľudia lepší? 
Kriminalita klesá? Rodí sa 
viac detí? Vytráca sa z nášho 
života chudoba? Naopak, čím 
ďalej, tým je veriacich menej 
a  chudobných viac. Zrejme 
toho sa páni farári najviac bo- 
ja, pretože len ťažko sa tých 
pár chudobných veriacich 
poskladá cirkevnej hierarchii 
na spokojný, bezproblémový 
život, na  štandard, velebe-
nie a nedotknuteľnosť, na čo 

Keď v horách chýba zdravý rozum
Záchranári vo Vysokých 

Tatrách hodnotili uplynulú 
letnú turistickú sezónu, ktorá 
priniesla nárast počtu smrteľ-
ných nehôd oproti roku 2014 
o 100 percent. To znamenaá, 
že z hôr v oblastiach, kde pô-
sobí Horská záchranná služba 
(HZS), sa nevrátilo 20 návš- 
tevníkov. „Je to hrozivé číslo. 
Treba však povedať, že štyri 
smrteľné nehody boli v  sú-
vislosti s  leteckou haváriou 
v Slovenskom raji, ale samo-
zrejme, aj tu zasahovala HZS. 
Napriek tomu je tento nárast 
veľmi veľký,“ uviedol Jozef Ja-
niga, riaditeľ HZS. Od 15 júna 
do 30 septembra operačné 
stredisko tiesňového volania 
(OSTV) prijalo počas letnej 
sezóny celkovo 234 žiadostí 
o pomoc, čo predstavuje ná-
rast o 3,3 %. Oproti minulo-
ročnej sezóne je to o 8 volaní 
viac. Príjem tiesňových volaní 
bol prostredníctvom tiesňo-
vej linky 18 300 v 66-tich %, 
príjem cez linku 112 pred-
stavoval 23,87 % a linku 155 
to bolo 9,87 %.  V porovnaní 
s rokom 2009 bolo v období 
od 1. mája do 30. septembra 
254 nehôd v horách, pričom 
tohto roku sa stalo 415 úra-
zov. Záchranári vo svojich 
štatistikách uvádzajú, že rok 
2012 bol z  ich pohľadu naj-
náročnejší, vtedy zasahovali 

444-krát. Z prieskumu vyplý-
va, že najviac nás navštevujú 
po Slovákoch, Češi a Poliaci. 
„Potvrdzuje sa, že tu máme 
dlhé roky približne 51 % ľudí, 
ktorým sa stal úraz, alebo 
bol kvôli nim vykonaný zá-
sah. Každoročne sa to mení 
iba v tom, že po Slovákoch sa 
striedajú v prvenstvách Polia-
ci s Čechmi,“ podotkol Jozef 
Janiga. Záchranári okrem 
Maďarov, Lotyšov, Nemcov 
a Francúzov pomáhali aj Ho-
lanďanom, Nórom, Dánom či 
Rakúšanom alebo turistom zo 
Spojeného kráľovstva a Izrae-
la. Najviac zásahov bolo vo 
Vysokých Tatrách, nasledoval 
Slovenský raj, Západné Tat-
ry, Veľká Fatra, Nízke Tatry 
a najmenej, 26 zásahov v Ma-
lej Fatre. 

Podľa medzinárodnej stup-
nice zranení NACA v porov-
naní s rokom 2014, kedy bolo 
zaznamenaných 295 zranení, 
v  tomto roku je to 366. „Je 
to nárast o 19,4 %. Najväčší 
nárast sme zaznamenali vo 
Vysokých Tatrách, kde bolo 
úrazov výrazne viac, čo znova 
dokazuje podceňovanie Tatier 
z  pohľadu turistov,“ povedal 
riaditeľ HZS. 

Tohtoročná turistická se-
zóna bola, čo sa týka počasia, 
veľmi dobrá. Počasie turistom 
prialo, čo sa ale neodzrkadlilo 

v počte úrazov. „Mysleli sme 
si, že úrazov bude menej, keď-
že počasie bolo dobré. Je to ale 
hlavne preto, že návštevnosť 
bola oproti minulým rokom 
veľmi vysoká. Dá sa povedať, 
že tohtoročná návštevnosť sa 
dá porovnať zo zlatou érou 
Tatier zo 70-tych rokov. Naj-
väčšie problémy aké sme mali, 
boli v prvom rade zásahy alebo 
úrazy ľudí, ktorí sa pohybovali 
v horách sami, čo malo tragic-
ké následky. Napríklad na ští-
toch Končistá, Tupá či Satan. 
Vo všetkých prípadoch išlo 
o jednotlivcov, ktorí sa pohybo-
vali v exponovaných terénoch 
sami,“ dodal Janiga. 

Záchranári nevedia pove-
dať, prečo ľudia riskujú a vy-
berajú sa do hôr sami, pretože 
je to hazard s vlastným živo-
tom. Jedným z dôvodov podľa 

Janigu môže byť aj to, že v pos- 
lednej dobe sa hovorí o otvo-
rení Tatier. Navádza sa názor, 
že Tatry nie sú tak kompliko-
vané a ťažké na túry. Zásahy 
HZS ale ukazujú, že Tatry 
dokážu byť zradné a netreba 
ich podceňovať. Ďalší prob-
lém spôsobujú zablúdení tu-
risti, ľudia uviaznutí v teréne, 
ktorí sa nevedia pohnúť ďalej 
a pri zhoršení počasia zablú-
dia. Dokazuje to aj posledný 
prípad z Baranieho sedla, kde 
uviazli dvaja Poliaci. Vzhľa-
dom k poveternostným pod-
mienkam, kedy v  pondelok 
minulého týždňa nasnežilo, 
museli k Poliakom vyštartovať 
záchranári. V mnohých prí-
padoch ide o zlyhanie zdra- 
vého rozumu, aby si každý 
vedel zhodnotiť na čo má a na 
čo už nie.  (pks)

„Toto je krajina predáto-
rov“ - znie hlas komentáto-
ra v pozadí. Nie, nehovorím 
o seriáli The Walking Dead, 
ale o horskom regióne na 
hraniciach Ukrajiny, Sloven-
ska a Poľska, zobrazenom 
v dokumente Vlčie hory...  
„Číro-čistá príroda, región 
neobývaný ľuďmi, čoho vý-
sledkom je totálna divočina. 
Hoci bola táto lokalita pome-
novaná po nich, počet vlkov 
tu je v skutočnosti mizivý, 
ako môžu traja kamerama-
ni, ktorí tu strávili 500 dní 
filmovaním, potvrdiť. Trvalo 
viac než rok, kým jedného 
konečne natočili a tak to aj 
ostalo. Jediný vlk. Za celých 
500 dní nezachytili pár, ani 
svorku. Namiesto toho sa im 
podarili neuveriteľné zábery 
bobrov, bizónov, líšok, jele-
ňov  a, najimpozantnejšieho 
zo všetkých, medveďa hne-
dého. Zábery divočiny sú ne-
uveriteľné a pozadie vyráža 
dych. Traja filmári, ktorí tam 
vonku žili, so mnou možno 
nebudú súhlasiť, ale myslím 
si, že to stálo za každý jeden 
z tých 500 dní strávených 
v divočine...,“ napísala re-
daktorka Amy Burns 13. ok-
tóbra 2015 pre britský denník 
Independent. V týchto dňoch 
totiž TV kanál Nat Geo Wild 
zo skupiny National Geogra-
phic Channel vysiela doku-
mentárny film trojice sloven-
ským filmárov Erika Baláža, 
Karola Kaliského a Jozefa 
Fialu o divočine východných 
Karpát vo Veľkej Británii. 
„Radosť, ktorú máme z tých-
to správ, nepramení len 
z ocenenia našej práce, ale 
predovšetkým z reklamy, kto-
rá sa dostáva Vlčím horám 
- územiu, ktoré má obrovský 
potenciál stať sa európskym 
Yellowstonom,“ nadchýňali 
sa tvorcovia.  Film Vlčie hory 
sa v rámci vysielania tejto 
britskej stanice postupne ob-
javí na obrazovkách v celej 
Európe a Afrike, spolu v 118 
krajinách, vrátane Ruska, 
Grónska či Madagaskaru. 
Autori dokumentu veria, že aj 
vďaka tejto publicite vzrastie 
vo svete záujem o toto úze-
mie. Práve ten by mohol 
pomôcť nie len posilneniu 
ochranu prírody Vlčích hôr, 
ale i rozvoju celého regiónu 
vďaka turistom, ktorí budú 
chcieť túto lokalitu, plnú di-
vokých zvierat a tajomných 
lesov, vidieť na vlastné oči. 

Po filme Strážca divočiny 
a knihe Posledná pevnosť, 
ktoré  prispeli k ochrane 
Tichej a Kôprovej doliny 
v Tatrách, sa chalani roz-
hodli pokračovať ďalej. Film 
Vlčie hory je súčasťou širšej 
iniciatívy pre ochranu úze-
mia východných Karpát na 
slovensko-poľsko-ukrajin-
skom pohraničí. Prostredníc-
tvom autentických záberov 
sprostredkúva ich nadšenie 
pre divokú prírodu širokej ve-
rejnosti a prispieva k ochra-
ne konkrétnych území divo-
kej prírody. Toto je príbeh 
o znovuzrodení európskej 
divočiny, v ktorej vlk, zubor, 
medveď a ďalšie vzácne 
zvieratá, žijú slobodne, tak 
ako pred stáročiami. Ak sa 
chcete stať jeho súčasťou, 
kliknite na www.arollafilm.
com.  Petra Vargová

Znovuzrodenie
divočiny
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Bezplatný vstup do múzeí i galérií

Spišský Hrhov Dedinou roka 2015

Ďalšia cena pre Barabáša...

Dvadsiaty tretí október 
bude dňom, kedy sa potápači 
ponoria pod hladinu tatran-
ských plies, aby z nich vytiahli 
odpadky. Stane sa tak v rámci 
22. ročníka akcie Čisté vody, 
ktorý Štátne lesy TANAPu 
organizujú počas 30. roční-
ka Medzinárodného festivalu 
potápačských filmov. Tak ako 
v roku minulom, aj tentoraz 
sa zanoria len do troch tat-
ranských plies. Do Nového 
Štrbského plesa, do Velické-
ho plesa a do Popradského 
plesa. Už v  minulom roku 
nadviazali slovenskí potápa-
či spoluprácu s Potápačským 
klubom Kraken z  Krakowa, 
a  tak budú mať účastníci 
akcie Čisté vody aj v  tomto 
roku možnosť zapojiť sa do 
čistenia lomu Zakrzówek, 
veľmi obľúbenej potápačskej 
lokality, ktorú navštevuje ce-
loročne i mnoho potápačov 
zo Slovenska.   

„Štrbské pleso je dnes ešte 
stále plné rias, čo radikálne 
znižuje dohľadnosť vo vode 
na menej ako pol metra. Po-

Tatranské plesá odbremenia od odpadkov
tápači by tak museli hľadať 
neporiadok takmer po hmate, 
čo nie je, pri tak veľkej rozlo-
he jazera, reálne,“ vysvetľuje 
dôvod, prečo aj v tomto roku 
zostane Štrbské pleso počas 
akcie Čisté vody bez pomoci 
potápačov, Pavol Kráľ, koor-
dinátor akcie zo Štátnych le-
sov TANAPu.

Akciu Čisté vody organizu-
jú Štátne lesy TANAPu v spo-
lupráci s Potápačskou školou 
Technical Diving zo Spišskej 
Novej Vsi, Potápačským klu-
bom Vodnár z Popradu, Ne-
mocnicou Košice Šaca a. s., 
1. súkromnou nemocnicou a 
Potápačským klubom Kraken 
z Krakowa.

Za doterajších dvadsaťje-
den rokov trvania akcie Čisté 
vody sa pod hladinou vyso-
kohorských tatranských plies 
uskutočnilo 1  415 ponorov, 
pričom dobrovoľníci na bre-
hy vyniesli 5 075,5 kg odpad-
kov. Najviac, až 506 kg, vy-
tiahli potápači z vody v roku 
2004, najmenej, iba 45,35 kg, 
v roku 2013. V minulom roku 

35 potápačov vybralo na breh 
tatranských plies a potokov 
186 kg odpadkov. Kým v mi-
nulosti tvoril veľké percento 
vyloveného materiálu sta-
vebný odpad, v posledných 
rokoch sú to zväčša len obaly 
z potravín. V roku 2014, po 

dohode s  Urbárskym spo-
ločenstvom Pribylina, bol 
vyčlenený na čistenie i tajch 
na Račkovom potoku, kde 
účastníci, okrem bežného od-
padu, odstraňovali i spadnuté 
stromy po vetrovej kalamite 
Žofia z mája 2014.   (lbá)

Víťazom národnej súťaže Dedina roka 2015, ktorú vy-
hlasujú Ministerstvo životného prostredia SR, Slovenská 
agentúra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny 
a Združenie miest a obcí Slovenska, sa stal Spišský Hr-
hov. Po Liptovskej Tepličke (Dedina roka 2007) toto oce-
nenie v jeho krátkej, 16-ročnej histórii putuje už druhýkrát 
pod Tatry. Cieľom súťaže Dedina roka je prezentácia krás, 
jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia 
občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a ná-
rodnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti 
a prestíže slovenských obcí. Spišský Hrhov najkomplex-
nejšie preukázal naplnenie princípov a požiadaviek súťaže 
spomedzi 20 zúčastnených dedín. Druhé miesto v súťaži 
Dedina roka 2015 obsadila obec Bošáca a tretie Kapuša-
ny z okresu Prešov. Komisia udelila i ocenenie Dedina ako 
spolitosť, ktorú získala ďalšia obec z Levočského okresu 
- Dúbrava. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v 
Dedine roka - Spišskom Hrhove v novembri 2015. Spišský 
Hrhov ako národný víťaz bude v budúcom roku reprezento-
vať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy 
dediny, ktorú od roku 1990 vyhlasuje Európske pracovné 
spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny so sídlom 
vo Viedni.  (pvá, red)

a naopak
boli ostatné desaťročia zvyk-
nutí. Viete si predstaviť, ako 
by napríklad asignačná daň 
v podobe, ako ju majú zave-
denú v Nemecku či Rakúsku, 
zasiahla do spokojného živo- 
ta pánov farárov? Žiadny 
oheň a  síru by „nechŕlili“ 
z kazateľníc na úbohých ve-
riacich, kňazi by sa museli 
začať chovať úplne ináč, ako 
sa chovajú dnes a museli by 
byť hlavne morálnymi au-
toritami. Cirkvi by museli 
byť činorodé,  ich aktivi- 
ty by museli byť zmysluplné, 
museli by si získať dôveru 
verejnosti a museli by osloviť 
čo najviac ľudí, ak by chceli 
mať viac peňazí. Nakoniec 
tým, že veľkú časť nákladov 
cirkvám hradí štát, cirkvi nie 
sú nútené zefektívniť svoje 
fungovanie. Keď sa počet 
kňazov na Slovensku zdvoj- 
násobí, ich platy „zatiahne“ 
štát, pretože počty kňazov 
nie sú ničím limitované. Veď 
doteraz som ešte nepočula 
o  nezamestnanom kňazovi. 
No povedzte, byť kňazmi, 

chceli by ste nejakú finančnú 
odluku, keď sa najmä tá 
„dozorová“ uskutočnila pred 
26 rokmi a štát im nezasahuje 
vôbec do ničoho? Dokonca 
ani do toho, do čoho by mal? 
Napríklad do preklasifikova-
nia hospodárskych lesov na 
tzv. školské, za ktoré sa štátu 
a ani samosprávam neplatí 
žiadna daň.

Na záver snáď len toľko 
-  rovnako v  cirkvách, ako 
aj v  občianskej spoločnosti 
platí, že bohatnúť môžu 
len niektorí a  vždy na úkor 
väčšiny. Tak to bolo v prvot-
nopospolnej spoločnosti, 
v otrokárskej, feudálnej, ko-
munistickej i kapitalistickej. 
Len ten obyčajný človek musí 
vždy držať ústa, krok, slúžiť až 
do smrti a sa cítiť hriešnym 
a  vinným. Na Slovensku sa 
to ale netýka len veriacich, 
ale aj politikov, ktorí svojich 
voličov, rovnako ako cirkev-
nú hierarchiu, potrebujú naj- 
mä pred voľbami. A  tie sú 
každé štyri roky. 

 Ľudmila Rešovská

Symbolický cintorín na 
Kláštorisku bol v  sobotu 
miestom pietnej spomien-
ky, venovanej obetiam hor-
ských nešťastí v Slovenskom 
raji. Pri tejto príležitosti tu 
odhalili pamätník leteck-
ého nešťastia záchranárov 
v  Prielome Hornádu, ktorí 
zahynuli v horách pri výkone 
povolania v  júli tohto roku. 
Pamätník, ktorý vyhotovili 
členovia HZS Slovenský raj 
spoločne odhalili náčelník 
oblastného strediska HZS 
Slovenský raj Ivan Krajčír 
a riaditeľ ATE Poprad Milan 
Hoholík. Je to obrovská skala, 
na ktorej je pripevnená časť 
z  havarovaného  vrtuľníka 
a na bronzovej tabuli s mot-
tom Chlapci hôr zostali 
v  horách –  navždy tu do 
pamäte pútnikov vrástli, 
sú  mená všetkých štyroch 
záchranárov -  horského zá-
chranára Dušana Leskov-
janského, pilota Ľubomíra 
Majerčáka, lekára Mareka 
Rigdu a záchranára Martina 
Svitanu. Pietnej spomienky 
sa zúčastnilo približne dvesto 
turistov, kamarátov, horských 
záchranárov a  príbuzných 
obetí, ktorí si spoločne na 
všetkých zaspomínali a uctili 
si ich pamiatku.

Pamätník pre 
záchranárov

Dokončenie z 1. strany
Okrem už tradičných 

sprievodných podujatí Me-
dzinárodného filmového 
festivalu horských filmov 
v podobe fotografických 
výstav či Slovenského po-
hára v športovom lezení 

– boulderingu na Námestí 
sv. Egídia v Poprade sa 
účastníci mohli zapojiť aj do 
verejnej zbierky Slovenské-
ho horolezeckého spolku 
JAMES na pomoc ľuďom 
zemetrasením postihnuté-
ho Nepálu. 

Snímka: HZS

Pred 70-timi rokmi 6. 9. 1945 Zbor povere-
níkov  rozhodol o spojení Popradu s Veľkou 
a Spišskou Sobotou. Už 23. 10. 1945 sa členo-
via troch národných výborov v obciach Pop- 
rad, Veľká a Spišská Sobota, spolu s približne 
400 občanmi, stretli v priestoroch Reduty, aby 
slávnostne zvolili spoločný mestský národ-
ný výbor a svojho starostu. Od 1. 1. 1946 tak 
vznikol „veľký“ Poprad a pos- 
tupne sa k  nemu pridávali 
ďalšie mestské časti. 

„Okrúhle výročie spojenia 
troch miest - Popradu, Spišskej 
Soboty a Veľkej chceme osláviť 
najmä pripomenutím si uda-
losti aj z historického hľadis-
ka. Ako to vlastne bolo sa do-
zvieme už 23. októbra počas 
programu 70 rokov v spoloč-
nom meste v kine Tatran, kto-
ré je súčasťou historickej Re-
duty. Teda tam, kde to všetko začalo. Historické 
udalosti, ktoré toto spojenie sprevádzali, nám 
počas slávnostného stretnutia pripomenú  his-
torici. Čas ukázal, že toto riešenie bolo dobrým 
riešením. Poprad prosperoval a stal sa desiatym 
najvýznamnejším mestom na Slovensku, čo sa 
týka veľkosti. Ak hovoríme o regionálnom vý-
zname, tak Poprad v spojení s Vysokými Tatra-
mi je tretím najvýhľadavanejším regiónom na 
Slovensku,“ priblížil Jozef Švagerko, primátor 
mesta Poprad (na snímke vpravo).

Slávnostný program je iba prvým, úvod-
ným podujatím, venovaným tomuto výročiu. 
Pripravené sú i mnohé ďalšie. Jedným z nich 

je zadanie pre tém študentov stredných škôl, 
ktorí majú na báze stredoškolských odbor-
ných prác pripraviť projekty a spracovať svo-
je predstavy tak, aby sme spoznali predstavy 
mladých ľudí o budúcnosti Popradu o 30 ro-
kov, v roku 2045, teda sto rokov od spojenia. 

Slávnostný program je naplánovaný na 3. 
januára 2016, kedy by mal byť v Aréne Hrn-

čiarsky bál, opereta v podaní 
Štátnej opery Banská Bystri-
ca a Popradčanom sa preds- 
tavia  orchester a  tanečníci 
z baletnej zložky. „Budú tam 
pozvaní držitelia Cien mesta, 
titulov Čestný občan Popradu, 
významní predstavitelia nielen 
mesta, ale aj regiónu a  ďalší 
hostia. Okrem toho sú pripra-
vené i  ďalšie sprievodné ak-
cie, napríklad otvorenie kina 
Tatran, výstavy historických 

fotografií, filmov, ktoré boli natočené o Popra-
de a ďalšie, ktoré sa uskutočnia v rámci tohto 
významného výročia,“ povedal primátor.

Mesto Poprad pre 70. výročie spojenia Pop- 
radu s Veľkou a Spišskou Sobotou pripravilo 
aj samostatné logo a ako uviedol Marián Ga-
lajda, hovorca mesta (na snímke vľavo), pri-
oritou grafického návrhu bolo spojiť mesto 
Poprad a tých častí, ktoré ho vytvárajú. „Je síce 
pravdou, že sú tam loga všetkých mestských 
častí, teda aj tie, ktoré pristúpili k Popradu, Sp. 
Sobote a Veľkej  až neskôr, ale jednoducho je to 
naše mesto, tak preto sú tam jednoducho všet-
ci,“ vysvetlil M. Galajda.  (pkr)

„Veľký“ Poprad si pripomenie 70. výročie 

Deň Prešovského kraja sa tento rok uskutoční v utorok 27. 
októbra siedmykrát. Počas dňa budú pre verejnosť bezplatne 
otvorené všetky múzeá a galérie v pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja. Sedem regionálnych knižníc ponúkne 
návštevníkom bezplatný zápis a odpustenie pokút. „Po prvý-
krát bude počas Dňa Prešovského kraja rokovať Zastupiteľstvo 
Prešovského samosprávneho kraja. Pre návštevníkov sme 
preto zariadili premietanie rokovania na plátne pred zasada-
cou miestnosťou v budove okresného úradu,“ prezradil pred-
seda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Peter Chudík. 

Počas Dňa Prešovského kraja 27. októbra bude Deň otvo-
rených dverí  v Úrade PSK. Pred budovou bude možné nah- 
liadnuť do bibliobusu, alebo si porovnať vývoj autobusov na 
modeloch z rokov 1967 a 2015. Návštevníkov čaká v budo-
ve mnoho atrakcií, ako napr. mladí sokoliari, vypreparova-
ný medveď, humanoidný robot Poppy, 3D tlačiareň, maketa 
chodníka zdravia, výstavy a predstaví sa i Dedina roka 2015. 
Prezentovať sa budú aj kultúrne organizácie, medzi inými Ľu-
bovnianske múzeum predstaví výrobu drôtenej košele a 3D 
obraz mince. Návštevníci si budú môcť výnimočne sadnúť na 
županskú stoličku, pozrieť si insígnie predsedu PSK a oce-
nenia, ktoré každoročne udeľuje samosprávny kraj. V kultúr-
nom programe, ktorý otvoria prešovskí lesníci s halali, vystúpi 
tiež DFS Maguráčik (prehľad podujatí je na www.po-kraj.sk).
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Dievčenský zbor Iuventus 
paedagogica Strednej peda-
gogickej školy v Levoči, ktorý 
si v tomto roku pripomína 65. 
výročie založenia, je najstar-
ším speváckym zborom tohto 
typu na Slovensku. Tradícia 
zborového spevu v tejto škole 
siaha do roku 1950, kedy sa 
otvorili brány Pedagogického 
gymnázia  pre materské školy 
v Spišskej Novej Vsi. V tomto 
roku vznikol záujmový krú-
žok zborového spevu, ktorý 
do roku 1955 viedol hudobný 
pedagóg, skladateľ a dirigent 
Ladislav Stanček. Krúžok sa 
pod jeho vedením prezento-
val najmä na školských sláv-
nostiach a  interpretoval aj 
jeho vlastné skladby a úpra-
vy ľudových piesní. Keď bola 
v roku 1955 škola presťahova-
ná do Levoče, vedením spe-
váckeho zboru bola poverená 
učiteľka hudby Anna Zoričá-
ková, ktorá dosiahla so zbo-
rom prvé výraznejšie úspechy 
na okresnej i krajskej úrovni. 

V  roku 1960 bola škola 
premenovaná na Pedagogic-
kú školu v Levoči. Vo vedení 
zboru sa vystriedali hudob-
ní pedagógovia a  dirigenti  
ako Eduard Michálek a  Mi-
chal Jánoš. Zbor sa i naďalej 
zúčastňoval predovšetkým 
okresných a  krajských sú-
ťaží mládežníckych spevác-
kych zborov, na ktorých sa 
umiestňoval na popredných 
miestach. V  roku 1967 sa 
prvýkrát pod vedením Eduar- 
da Michálka zúčastnil celo-
slovenskej súťaže, kde v silnej 
konkurencii získal 3. miesto. 
Ďalší výrazný úspech dosia-
hol pod vedením Michala 
Jánoša v roku 1973 na celo-
slovenskom festivale mládež-
níckych speváckych zborov 
v  Ružomberku, kde získal 
Cenu za najlepšiu interpretá-
ciu piesne a Michal Jánoš aj 
osobitnú Cenu za dlhoročnú 
dirigentskú činnosť. 

Od 1. septembra 1975 ne-
sie škola názov Stredná pe-
dagogická škola v  Levoči. 
V tomto období zborový spev 

akceleroval do takej miery, 
že právom môžeme hovoriť 
o ,,zlatej ére“ zborového spe-
vu v  škole. Pôsobili tu dva 
kvalitné mládežnícke spevác-
ke zbory, čo bolo unikátom 
v  rámci stredných pedago-
gických škôl na Slovensku. 
Oba úspešne reprezentovali 
slovenský zborový spev doma 
aj v zahraničí (Česko, Maďar-
sko, Ukrajina, Juhoslávia). 
Spevácky zbor Iuventus pae-
dagogica viedli od roku 1976 
Martin Šafár a  Igor Grega. 
V roku 1985 Igor Grega odi-
šiel do Prešova (kde bol do 
roku 1999 dirigentom univer-
zitného ženského speváckeho 
zboru) a  po jeho odchode 
viedli zbor Martin Šafár a Mi-
lan Pitoňák, v  polovici 90. 
rokoch Milan Pitoňák a Mgr. 
Dana Vrabľová. Spevácky 
zbor bol pravidelným účast-
níkom celoslovenskej súťaže 
mládežníckych speváckych 
zborov Mládež spieva, kde 
dosahoval umiestnenia v zla-
tom (1979, 1988, 1990, 1992, 
1996) a  striebornom pásme 
(1981, 1984) a Festivalu diev-
čenských speváckych zborov 
v Karlových Varoch. V roku 
1983 na medzinárodnom 
festivale mládežníckych spe-
váckych zborov v slovinskom 
Celje získal striebornú pla-
ketu. Spevácky zbor Mladosť 
začal pracovať v  roku 1977 
pod vedením dirigenta Mila-
na Pitoňáka, hlasovou peda-
gogičkou bola Petronela Pro-
cházková. Taktiež dosiahol 
pozoruhodné umiestnenie 
na celoslovenskej súťažnej 
prehliadke mládežníckych 
speváckych zborov Mládež 
spieva - umiestnenie v zlatom 
(1981, 1984) i  striebornom 
pásme (1979). 

Obdobie druhej polovice 
90. rokov bolo poznamenané 
postupným odchodom diri-
gentov (Milan Pitoňák, Mar-
tin Šafár). Zbor sa prezentoval 
hlavne na školských poduja-
tiach, miestnej a regionálnej 
úrovni. Najvýraznejším úspe-
chom bola účasť na európskej 

65 rokov zborového spevu v SPgŠ v Levoči

súťaži mládežníckych spe-
váckych zborov v slovinskom 
Celje pod vedením Milana Pi-
toňáka, kde zbor získal bron-
zovú plaketu (1993, 1997)  
a vystúpenie v  kultúrnom 
programe v  rámci piateho 
stretnutia prezidentov stre-
doeurópskych štátov v Levoči 
23. - 24. januára 1998. Po istej 
stagnácii koncom 90. rokov 
došlo k oživeniu spevácko-
-zborovej činnosti telesa prí-
chodom dirigenta Mgr. et 
Mgr. art.  Igora Gregu. Pod 
jeho vedením spevácky zbor 
opäť kvalitatívne vzrástol 
a  nadviazal na tradíciu pre-
došlých úspechov. Organizač-
nými vedúcimi zboru v tomto 
období boli striedavo PaedDr. 
Jozef Jendrichovský, PhD. 
a Mgr. Dana Vrabľová, ktorá 
bola zároveň aj druhá diri-
gentka a korepetítorka.

Vsúčasnosti zbor pracuje 
pod vedením umeleckého 
vedúceho a dirigenta Mgr.  et 
Mgr. art Igora Gregu, organi-
začnou vedúcou je Mgr. Dana 
Vrabľová. V repertoári má 
skladby z  rôznych štýlových 
období, hlavne však sklad-
by klasickej polyfónie a  tiež 
úpravy slovenských ľudových 
piesní a piesní rôznych náro-
dov, ako aj skladby populár-
neho žánru. Zbor sa zapája do 
verejného života mesta a re-

giónu, zúčastňuje sa regio- 
nálnych prehliadok zborové-
ho spevu -  Spišské zborové 
dni (2006, 2007, 2011, 2013) 
a Barborské slávnosti (2009, 
2010) a je pravidelným účast-
níkom celoslovenských súťaží 
mládežníckych speváckych 
zborov. Na celoštátnych sú-
ťažných prehliadkach mlá-
dežníckych speváckych zbo-
rov Mládež spieva, dosiahol 
umiestnenia v zlatom  (2002, 
2004, 2008, 2012) a  strie-
bornom pásme (2006, 2010) 
a  viacnásobne získal Cenu 
Hudobného fondu za naj-
lepšiu interpretáciu skladby 
slovenského autora, Cenu za 
najlepšiu dramaturgiu sú-
ťažného programu a  Cenu 
za interpretáciu klasickej 
polyfónie. Napriek tomu, že 
spevácky zbor nedosahuje 
interpretačnú úroveň z obdo-
bia „zlatej éry“ z prelomu 70. 
a 80. rokov, patrí medzi pop- 
redné mládežnícke telesa na 
Slovensku. Pravidelne sa zú-
častňuje aj európskych súťaží 
mládežníckych speváckych 
zborov, kde sa umiestňuje na 
popredných miestach. V roku 
2006 reprezentoval SR na me-
dzinárodnom festivale Mladá 
Smetanova Litomyšl, na me-
dzinárodnej súťaži stredo-
školských a vysokoškolských 
speváckych zborov Akade-

mická Banská Bystrica (bron-
zové pásmo 2011, 2013) a na 
medzinárodnej súťaží mlá-
dežníckych speváckych zbo-
rov v slovinskom Celje (strie-
borné pásmo (2007, 2011). 
V roku 2011 sa predstavil aj 
samotným koncertom v rám-
ci Medzinárodnej prehliadky 
historickej hudby európskych 
regiónov a v roku 2015 rep- 
rezentoval školu na Slávnos-
tiach zborového spevu Voj-
techa Adamca v  Košiciach 
a  na medzinárodnom zbo-
rovom festivale Svátky písní 
v Olomouci, kde sa umiestnil 
v striebornom pásme. Jeden 
z  najväčších vrcholov svojej 
umeleckej činnosti od 90-
tych rokov dosiahol na celo-
slovenskej súťaži mládežníc-
kych speváckych zborov Mlá-
dež spieva 2008 v Bratislave, 
kde získal zlaté pásmo a za in-
terpretáciu povinnej skladby 
Cenu Hudobného fondu za 
najlepšiu interpretáciu sklad-
by slovenského autora. 

Jubilantovi želáme do ďal-
ších rokov ešte veľa úspechov 
a dirigentovi Mgr. et Mgr. art. 
Igorovi Gregovi, ktorý po-
dobne ako zbor v tomto roku 
oslávil svoje 65 narodeniny, 
veľa tvorivých síl, úspechov 
a entuziazmu pri práci s mlá-
dežou.  PaedDr. 

Jozef Jendrichovský, PhD.

Iuventus paedagogica na festivale Svátky písní 2015 v Olomouci.

Divadelný Spiš 2015
V Spišskom divadle v Sp. 

Novej Vsi sa od 21. do 28. ok-
tóbra uskutoční 7. ročník fes-
tivalu komorných inscenácií 
slovenských profesionálnych 
divadiel Divadelný Spiš 2015. 
Dnešné predstavenie Hervé-
-Meilhac-Milhaud: Mam‘Ze- 
lle Nitouche (Slečna Nituš) 
uvedie košické divadlo Thá-
lia (vstupné 12, 10 a 8 €). Vo 
štvrtok 22. októbra sa pred-
staví Štátne divadlo Košice 
s hrou A. Goldflama: Doma 
u Hitlerovcov – historky z ku-
chyne (12, 10 a 8 €) a v piatok 
23. októbra  Divadlo J. Palá-
rika Trnava s Čiernou komé-
diou P. Shaffera (12, 10 a 8 €). 
Domáce Spišské divadlo si 
pre festivalových divákov vy-
bralo v sobotu 24. októbra 
Rysavú jalovicu M. Kukučína 
(5 €). V nedeľu 25. októbra na 
Divadelnom Spiši vystúpi Slo-
venské komorné divadlo Mar-
tin s R. Mankoveckého a D. 
Gombárovým Národným cin-
torínom.sk – 2. časť (12, 10 
a 8 €). Zahraničným hosťom 
festivalu bude Moravské di-
vadlo Olomouc, ktoré v pon-
delok 26. októbra uvedie hru 
R. Vencla a M. Doleželovej 
Královny (15 a 12 €). Herci 
Divadla J. G. Tajovského zo 
Zvolena sa predstavia dvoma 
vystúpeniami - v utorok 27. 
októbra s hrou J. Kesselrlnga 
Arzenik a staré dámy ((12, 10 
a 8 €) a v stredu 28. októbra 
uvedú Divadlo v kocke: Kam 
sme sa to dostali U. Ferenčí-
kovej (vypredané). Začiatky 
predstavení sú o 19. h. 

Slávnosť v Levoči
Pri príležitosti 200. výročia 

narodenia Ľ. Štúra sa v Le-
voči uskutoční 22. októbra 
slávnosť. Pred bývalú budo-
vu levočského lýcea (dnes 
Spišského múzea) – Heinov 
dom príde o 10. h trinásť 
študentov na voze, ťahanom 
koňmi a vystúpi tu spevácky 
zbor levočskej Strednej pe-
dagogickej školy Juventus. 
Program bude pokračovať pri 
pomníku Ľ. Štúra v parku o. i. 
príhovormi hostí a kladením 
vencov. Deň Ľudovíta Štúra 
bude pokračovať výstupom 
na Kohwald-Uhliská.

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.

Halloween na hrade
Jesenné popoludnie môže-

te v piatok 23. októbra stráviť 
na strašidelnom Kežmarskom 
hrade. Návštevníkov čakajú 
typické halloweenské hry a 
súťaže, ktoré budú ukončené 
tombolou a ocenením najlep-
šej halloweenskej masky. Ví-
tané sú malé i veľké strašidlá 
na nádvorí od 16. h.

Plstenie 
i šperkárska technika 

Workshop šperkárskych 
techník s odevnou dizajnérkou 
a šperkárkou Emíliou Rudin-
covou sa v Tatranskej galérii 
v Poprade uskutoční v piatok 
23. októbra. O 10. h to bude 
plstenie – najstaršia textilná 
technológia a o 16. h šperkár-
ska technika Tiffany – cíno-
vanie. Kontakt: 0915 610 756 
a  pedagog@tatragaleria.sk.

Karpatské prízraky

Skutočne originálnym spô-
sobom zapojili v Poprade do 
propagácie mesta deti z dvoch 
základných umeleckých škôl. 
Mestská informačná kancelá-
ria v snahe rozšíriť sortiment 
suvenírov oslovila ZUŠ na 
Štefánikovej a ZUŠ na Letnej 
ulici s  požiadavkou na vý-
tvarné motívy, ktoré by sa dali 
využiť na tvorbu darčekových 
predmetov mesta. „Prvotný 
nápad Silvie Bujňákovej sa 
stretol s  pozitívnou odozvou 
vedenia oboch umeleckých 
škôl. Z umeleckých dielok sme 
si vybrali práce 20 detí, ktorých 
výtvarné motívy sme spraco-
vali tak, aby vznikli rôzne pes-
tré darčekové predmety: tričká, 
vonné sviečky, magnetky, či 
pohľadnice. Veríme, že takéto 
nevšedné a milé suveníry budú 
naše mesto dobre  reprezento-
vať,“ uviedla riaditeľka Mest-
skej informačnej kancelárie 
mesta Poprad (MIK) Lucia 
Pitoňáková. Na prezentáciu 
vyrobených darčekových 
predmetov pozvala MIK 
tvorcov výtvarných návrhov 

Suveníry z Popradu od žiakov
spolu s pedagógmi, ktorí pro-
jekt zastrešovali. „Sme radi, 
že môžeme malých autorov 
odmeniť suvenírmi s ich vlast-
ným motívom. Zároveň chce-
me poďakovať obom školám 
a  špeciálne pedagógom, ktorí 
deťom pomohli realizovať sa. 
Pekný suvenír s motívmi z náš-
ho mesta ako výsledok ich tvo-
rivej práce určite poteší návš- 
tevníkov z domova i zo sveta. 
A čo je dôležité, bude zároveň 
šíriť dobré meno nášho mesta 
i  jeho šikovných obyvateľov,“ 
doplnil primátor Popradu Jo-

zef Švagerko. 
Mestská informačná kance-

lária v Poprade uviedla pred 
letnou turistickou sezónou 
do života aj špeciálnu líniu 
potravinových produktov 
MADE IN POPRAD. Čaje, 
káva a ďalšie zaujímavé pro-
dukty v  exkluzívnom balení 
sa stali vyhľadávanými suve-
nírmi pre návštevníkov mesta 
i domácich obyvateľov. Rov-
naký úspech očakáva MIK aj 
od edície suvenírov, na ktorej 
sa podieľali malí Popradčania. 
 (mga) 

Dokončenie z 1. strany
Centrom 52. ročníka celo-

slovenskej literárnej súťaže je 
Sanatórium Dr. Guhra v Tat- 
ranskej Polianke. Program 
začne v  utorok 27. októbra 
o  15.30 h pri jazierku spo-
mienkou na Jiřího Wolkra. 
Na stretnutí účastníkov 
Wolkrovej Polianky pri 
pamätnej doske básnika 
bude po príhovoroch krátky 
kultúrny program a na záver 
položenie vencov. V salóniku 
sanatória bude nasledovať 
prijatie účastníkov poduja-
tia, ktorých čaká neformálne 
stretnutie s  viceprimáto-
rom mesta Vysoké Tat- 
ry a  riaditeľkou sanatória. 
O  17. h začne v  divadelnej 
sále prezentácia víťazných 
básní a dekorovanie víťazov 
so sprievodným kultúrnym 

programom, v ktorom bude 
účinkovať Duo Hombre. 
Večer po udeľovaní cien čaká 
na mladých autorov v objekte 
Timrava v Hornom Smokov-
ci nočný seminár s odbornou 
porotou. Vstup na všetky 
programy je voľný.

Spisovatelia, ktorí pri-
jali pozvanie na Wolkrovu 
Polianku, sa v stredu 28. 
októbra zúčastnia besied 
v  knižniciach, ktoré začnú 
o 10. h. Do Tatranskej Lom-
nice príde Marián Hatala, 
v  Starom Smokovci vo vile 
Alica sa čitatelia stretnú s Eri- 
kom Ondrejičkom, do Pod-
tatranskej knižnice zavítajú 
Miroslav Brück a  Dalimír 
Stano a  vo Svite budú mať 
možnosť záujemcovia bese- 
dovať s Vladimírou Komoro-
vskou.  (red) 

Wolkrova Polianka 2015

Výstavu o našej najväčšej mačkovitej šelme, rysovi ostro-
vidovi (lynx lynx) a jeho príbuzných vo svete pod názvom 
Karpatské prízraky nájdete v Múzeu Tatranského národného 
parku v Tatranskej Lomnici. Výstavu zapožičal Slovak Wild-
life Society a verejnosti bude v priestoroch Múzea TANAPu 
bude prístupná do 31. decembra.  (red)
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Pozvánky
V piatok predminulého 

týždňa sa konalo stretnutie 
stredoškolákov, ktoré zorga-
nizovalo Občianske združe-
nie Romano kher – Rómsky 
dom z Bratislavy. V  klube 
Zóna Domu kultúry v Pop- 
rade sa stretli žiaci troch 
stredných odborných škôl z 
okresov Poprad a Kežmarok. 
„Dnes sme v Poprade so stre-
doškolákmi hovorili o práve na 
vzdelanie a čo to vôbec právo 
na vzdelávanie je. Chceli sme 
mladým ľuďom objasniť, aké 
sú ich možnosti obhajovať svo-
je práva, vedieť, čo je ich právo 
a riadiť svoj život podľa toho,“ 
povedala Agnes Horváthová, 
koordinátorka projektu. Cie-
ľom projektu je otvoriť medzi 
mladými ľuďmi aj z rómskych 
komunít interaktívne  disku-
sie o ľudských právach, najmä 
o práve na vzdelanie, hovoriť 
o ich životných skúsenos-
tiach v oblasti vzdelávania, 
možnostiach zvýšenia úrovne 

Čo je právo na vzdelanie v podaní Rómskeho domu?
vzdelania a o možnostiach 
zapájania sa do verejného 
života. 

V Poprade vystúpili Dr. 
Dagmar Kusá z Bratislavskej 
medzinárodnej školy libe-
rálnych štúdií. Politológiu 
študovala na Slovensku, ale 
aj v Spojených štátoch ame-
rických. Druhým prednášate-
ľom bol Dr. Gregory Fabian, 
medzinárodný konzultant v 
oblasti ľudských práv, pred-
seda správnej rady Inštitútu 
ľudských práv, člen Advokát-
skej komory štátu New York a 
nezávislý konzultant v oblasti 
ľudských práv, zakotvených v 
medzinárodnom práve. Gre-
gory Fabian má slovenské ko-
rene a žije v Bratislave. 

 „Stretnutie bolo zamera-
né na ľudské práva v oblasti 
vzdelávania, ale zároveň sme 
chceli študentom robiť osve-
tu  v  praktických veciach. 
Veď  nízke vzdelanie Rómov je 
jednou z  najväčších bariér 

v ich rozvoji. Chceli sme mo-
tivovať mladých ľudí, aby sa 
ďalej vzdelávali a študovali 
vysoké školy. Dnes sa tu stret- 
li rómski i nerómski študen-
ti, pretože sme presvedčení 
o  tom, že inkluzívne aktivity 
sú prospešnejšie pre všetkých,“ 
vysvetlila Agnes Horváthová. 

Na stretnutí odznelo nie-
koľko zaujímavých tém. Žiaci 
zo Súkromnej strednej odbor-
nej školy (SSOŠ) Biela voda v 
Kežmarku, Strednej odbor-
nej školy elektrotechnickej 
v Matejovciach a Strednej 
odbornej školy technickej na 
Kukučínovej ulici si vypočuli 
prednášky o medzinárodných 
zmluvách v oblasti vzdelá-
vania, o  kritériách, podľa 
ktorých sa posudzujú vysoké 
školy, o možnostiach získania 
štipendií doma i v zahraničí, 
o ponuke škôl nielen doma, 
ale i v zahraničí, ale aj to, kde 

hľadať informácie a na ktoré 
inštitúcie sa v prípade pot- 
reby obrátiť.  „Vzdelanie je 
dôležité pre všetkých mladých 
ľudí, u  Rómov najmä  pre-
to, aby mohli byť partnermi 
pre príslušníkov  majoritnej 
spoločnosti a vedeli si získať 
rešpekt,“ konštatovala Agnes 
Horváthová. 

Ďalšie stretnutia sa usku-
točnia v  Košiciach, Micha-
lovciach, Detve a  Lučenci. 
Projekt je realizovaný s fi-
nančnou podporou Minis-
terstva zahraničných vecí a 
európskych záležitostí SR v 
rámci dotačného programu 
Podpora a ochrana ľudských 
práv a slobôd.  (pks)

Nákupné centrum Forum
Nové nákupné centrum Fo-

rum otvoria v Poprade vo štvr-
tok 22. októbra o 10. h. Otvo-
renie je spojené od 22. až 25. 
októbra od 11. do 19. h s pest- 
rým programom. O. i. vo štvr-
tok o 17. h vystúpia Kollárov-
ci, v piatok o 17.30 h Marián 
Čekovský, v sobotu o 18. h 
Majk Spirit a v nedeľu o 15. h  
s pesničkami pre deti Miro 
Jaroš.
Popradčan a Jožko Jožka
Cimbalová ľudová hudba 

Popradčan z Popradu a ľu-
dový rozprávač Jožko Jožka 
so svojim svojským humorom 
budú zabávať popradských 
seniorov v dome kultúry vo 
štvrtok 22. októbra o 16. 
h. Vstup na pozvánky pre 
denné centrá.

Príbehy vily a škriatka
V divadelnej sále Domu 

kultúry v Poprade vystúpi 
v nedeľu 25. októbra o 10. h 
divadlo Tamariky z Ban-
skej Bystrici s Príbehmi víly 
a škriatka. Krehký a nežný 
príbeh plný prekvapení a nez- 
bedného chichotania, v kto-
rom malým divákom škriatok 
a víla prezradia tajomstvá prí-
rody. Vstupné 1,50 €.

Hlas k rodákom
Cirkevný zbor Evanjelickej 

cirkvi augsburského vyzna-
nia na Slovensku Poprad, 
Oblastné pracovisko Matice 
slovenskej Poprad, Literár-
no-umelecký klub M. Rúfusa 
pri Podtatranskej knižnici 
a mesto Poprad pozývajú na 
program k  200. výročiu naro-
denia Ľudovíta Štúra. Histo-
ricko-literárno-hudobná kom- 
pozícia Hlas k rodákom za-
znie v evanjelickom kostole 
na Nám. sv. Egídia v nedeľu 
25. októbra o 16. h. 

15 rokov bez Filipa
Na turné s názvom 15 rokov 

bez Filipa sa vydal Richard 
Mülller. Spolu s gitaristom And- 
rejom Šebanom si zaspomí-
najú na kamaráta, skladateľa, 
textára a jedinečnú osobnosť 
Jara Filipa. Koncert v Pop- 
rade sa uskutoční v nedeľu 
25. októbra v dome kultúry. 
Vstupné 25 €, predpredaj MIK 
Poprad. Záujemcovia o vstu-
penky ZŤP vozičkár si ich 
môžu objednať na e-mailovej 
adrese slovenskoprotidroga-
mo@gmail.com.

Krídla Vianoc
Do divadelnej sály Domu 

kultúry v Poprade sa presunú 
z námestia filmy na plát-
ne. V pondelok 26. októbra 
o 13.30 h tu premietnu český 
filmy Krídla Vianoc. V kome-
diálnej dráme sa predstavia 
českí a slovenskí herci. Vstup 
voľný. 

GENIUS LOCI
V Mestskom divadle v Le-

voči sa bude v utorok 27. 
októbra od 9.30 h konať 
XII. multimediálne festival, 
spojený s multimediálnymi 
workshopmi, GENIUS LOCI. 
Vstup voľný.

Svetielko nádeje
Združenie Nádej na pomoc 

ľuďom s mentálnym postihnu-
tím v Poprade pozýva všet-
kých na benefičný koncert 
Svetielko nádeje, v ktorom 
vystúpia Jožko Jožka, Bel-
la Arabia, DFS Venček, TK 
Super a deti zo združenia. 
Uskutoční sa v utorok 27. 
októbra o 16.30 h v Dome 
kultúry v Poprade. Vstupné 
dobrovoľné.

Manželia Kopsovci pri pí-
saní kníh vychádzali z osob-
nej praxe a metódy životných 
máp. S deťmi pracujú od troch 
rokov, ktoré počas stretnu-
tia kreslia mapu. Z  výs- 
ledného obrázku vedia diag-
nostikovať príčiny a  neskôr 
uplatniť konkrétne kroky, 
ktoré vedú k vyriešeniu prob-
lému. Po pozitívnych ohla-
soch,  dobrých výsledkoch 
a praxi sa rozhodli, že svoju 
metódu sprístupnia aj prost- 
redníctvom detskej knižky, 
aby sa s  jej princípmi mohli 
oboznámiť rodičia, či peda-
gógovia. Názov knihy vznikol 

Hľadanie príčin hyperaktívnych detí
Poradiť si s hyperaktívnym správaním detí vyžaduje 

náročnú a intenzívnu prácu. Navyše detí s poruchou po-
zornosti sa dnes vyskytuje čoraz viac. S alternatívnym 
riešením prichádzajú manželia Kamila a Petr Kopsovci. 
Sú autormi projektívne–diagnostickej metódy, ktorú naz- 
vali Životné mapy. Svoje praktické skúsenosti s deťmi spí-
sali a zhrnuli v knihe Tygr dělá uá uá a knihe, ktorá na 
prvú nadväzuje Jak se krotí Tygr. V rámci svojho kniž-
ného turné na Slovensku autori kníh pre deti, dospelých, 
pediatrov a pedagógov prišli v utorok 6. októbra na bese-
du s čitateľmi do Podtatranskej knižnice v Poprade. 

náhodne počas diagnostiky. 
Dieťa, ktoré behalo a kričalo 
po miestnosti, vravelo lek-
torom: „Takto behám doma 
a maminka sa na to hnevá, ale 
to nie som ja, to je ten tiger, čo 
do mňa skočí a  robí uá uá.“ 
Prvá kniha autorov Tygr delá 
uá uá je najmä o pochopení 
tigra. Ponúka osobitý náhľad 
do detskej duše a ukazuje, že 
keď problém odhalíme, obja-
víme aj spôsob ako sa s ním 
vysporiadať. Autori sa tešia 
pozitívnym reakciám aj od 
pedagógov v škôlkach a ško-
lách, ktorí začali knižku pou- 
žívať pri výchove. Nečakanú 

spätnú väzbu dostali aj od 
dospelých, ktorým pomohla 
pri abstinovaní od alkoholu. 

„Druhá knižka Jak se krotí 
Tygr je špecifická pre konkrét-
ne návody a postupy ako pra-
covať s deťmi, ale aj so sebou 
samým“, ozrejmil čitateľom 
Petr Kops. Počas prezentá-
cie knihy sa autori venovali 
jej jednotlivým kapitolám 
a  približovali lekcie, ktoré 
neskôr ilustrovali výsledkami 
konkrétnych prípadov. 

 U detí išlo často o závis-
losti na počítačových hrách 
a  virtuálnej realite. Tú spô-
sobovali zlé vzťahy v  rodi-
ne, nesprávna komunikácia 
alebo neprimerané nároky 
rodičov na dieťa. Petr Kops 
rodičom pri výchove radí, 
aby si uvedomovali prečo od 
dieťaťa vyžadujú to, čo chcú, 
aby urobilo. Taktiež je podľa 

neho dôležité, aby sa na po-
žiadavku pozerali cez optiku 
dieťaťa, nie seba. 

Beseda manželov Kopsov-
cov pokračovala diskusiou 
a kladením mnohých otázok, 
po ktorých čitatelia spozna-
li príbeh autorov a  samot-
nej metódy životných máp 
zoširoka a  do hĺbky, ako aj 
problematiku porúch pozor-
nosti u detí. Peter a Kamila 
Kopsová pochádzajú z Čiech. 
Pracovali pôvodne ako fy-
zioterapeuti a pri práci so ži-
votnými mapami vychádzajú 
z  predošlých skúseností pri 
práci s  ľuďmi. Ich autorskú 
metódu používajú aj certifi-
kovaní lektori v  niekoľkých 
slovenských mestách, vráta-
ne Popradu, ale napríklad aj 
v  Kanade, Belgicku, Poľsku 
a onedlho Francúzsku.  

 Adriana Hricková

Z   celoslovenskej doprav-
no-osvetovej akcie Deň bielej 
palice, ktorá sa uskutočnila 
15. októbra v 46 mestách na 53 
priechodoch pre chodcov vy-
plýva, že  nevidiacim s bielou 
palicou nezastavilo 20,60 % 
áut. Najmenej zodpovední 
vodiči sú podľa výsledkov 
v  Košickom kraji (43,95 %) 
a  najzodpovednejší v  Tren-
čianskom kraji (12,90 %). 
V Prešovskom kraji nevidia-
cemu figurantovi na prie-
chodoch pre chodcov zasta-
vilo 23,55 % vodičov. Akciu 
v tomto roku ovplyvnili po-
veternostné podmienky a na 
7 plánovaných priechodoch 
sa nekonala. Vo všetkých 
ôsmich krajoch prešlo prie-
chodmi 6 987 vozidiel, z kto-
rých 5 547 zastavilo a 1 440 
vodičov nevidiacemu pred-
nosť nedalo.

V siedmich mestách Pre-
šovského kraja zo 709 áut 
dalo prednosť na priecho-
doch pre chodcov nevidia-
cim s bielou palicou 542 vo-
dičov. Čo sa týka konkrétne 
jednotlivých miest, tak akcia 
potvrdila, že najzodpoved-
nejší vodiči sú vo Svidní-
ku. Prednosť nevidiacemu 
dalo všetkých 123 vodičov 
vozidiel, ktoré v  čase akcie 
prechádzali na vyhradenom 
mieste. V Poprade z 90 zasta-
vilo 47, v Levoči zo 199 – 155 
a v Starej Ľubovni z 55 – 37. 
V Košickom kraji sa pre ne-
priaznivé počasie konala ak-
cia iba v troch mestách. Na 
priechode v Sp. Novej Vsi zo 
133 áut zastavilo 78.  

Deň bielej palice
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Pozvánky
Báthoryčka

Strhujúce muzikálové preds- 
tavenie 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.

Cisárove nové šaty
Na všetky deti čaká 25. 

októbra o 16. h v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Kež-
marku rozprávková nedeľa. 
Divadlo Clipperton z Banskej 
Bystrice uvedie predstavenie 
Cisárove nové šaty. Rozpráv-
koví krajčíri ušili cisárovi šaty, 
ktoré mohli uvidieť len múdri 
ľudia, ktorí sa hodia na výkon 
svojej práce. Neexistujúce 
šaty teda uvideli všetci mudr- 
ci... Vstupné 2 €. Predaj líst-
kov: MsKS, Starý trh 47, 
Kežmarská informačná agen-
túra, Hlavné námestie 46 a  
online na www.mskskezma-
rok.sk.

Prezentácia PSK
Pod názvom Vitajte v Pre-

šovskom kraji sa v Podtatran-
skej knižnici v Poprade v uto-
rok 27. októbra o 17. h usku-
toční prezentácia prírodných 
krás a zaujímavých miest 
Prešovského samosprávne-
ho kraja.

Beseda s porotcami
V Podtatranskej knižnici 

v Poprade sa v stredu 28. ok-
tóbra o 10. h uskutoční bese-
da s členmi poroty Wolkrovej 
Polianky Borisom Brendzom 
a Miroslavom Brückom.

Darček
Jedinečnú komédiu Dar-

ček, v ktorej obyčajný banán 
takmer spôsobí rozpad man-
želstva, môžete vidieť 29. ok-
tóbra o 19. h v Mestskom di-
vadle v Levoči. Účinkujú: Jo-
zef Pročko a Andrea Profan-
tová. Vstupné 7 €. Vstupenky 
sú v predaji v MsKS na Nám. 
Majstra Pavla, t. č. 053/451 
25 22, msks@levoca.sk. 
S komédiou Darček vystúpia 
J. Pročko a A. Profantová aj 
v Mestskom kultúrnom stre-
disku v Kežmarku 30. októbra 
o 19. h. Vstupné 9. Predpredaj 
vstupeniek MsKS, Kežmar-
ská informačná agentúra 
a online na www.mskskezma-
rok.sk.

Nízkotučný život
Mesto Svit pozýva na 

úspešnú komédiu V. Klimáč-
ka Nízkotučný život s podtitu-
lom Nejem, nežijem, nemilu-
jem v piatok 30. októbra o 18. 
h do domu kultúry. Hrajú: P. 
Polnišová, Z Šebová, D. Ab-
rahámová, Z. Mauréry (A. 
Vargová) a V. Horián. Vstup-
né 14. €. Predpredaj: MsÚ, 
odd. kultúry, t. č. 052/787 51 
14, 0908 406 147, reštaurácia 
DK, t. č. 052/775 52 01 a MIK 
Poprad, Nám. sv. Egídia, t.č. 
16 186.

Vernisáž výstavy 
Choď a foť

Slávnostná vernisáž výsta-
vy Choď a foť sa uskutoční  
v piatok 23. októbra o 17. h  
v divadelnom foyer DJZ. Na 
vernisáž je pre verejnosť vstup 
bezplatný. Výstava bude  
v priestoroch divadla sprístup-
nená do 18. decembra 2015. 
Po ukončení sa fotografie pre-
sunú do ďalších miest kraja.

Letné tábory pre deti preds- 
tavovali začiatok projek-
tu pomoci sociálne slabším 
rodinám. Pokračovaním sú 
rekreačné pobyty pre rodi-
ny s  nezaopatrenými deťmi 
a  sústredenie pre záujmové 
a športové združenia zamera-
né na prácu s deťmi a mláde-
žou. „Rodiny s  deťmi si môžu 
užiť pár dní oddychu, ale-
bo  záujmové združenia roz-
víjať svoju záujmovú činnosť 
v  šiestich štátnych zariade-
niach Ministerstva vnútra SR 
zdarma. Krátkodobé pobyty 
je možné využiť už od konca 
októbra. Ide o pobyty v dĺžke 
štyri až sedem dní. Štát hra-
dí ubytovanie a plnú penziu, 
dopravu si každá rodina alebo 
organizácia platí sama. Pre 
záujemcov, ktorí spĺňajú pod-
mienky, MV SR predbežne vy-
hradilo kapacitu približne 12 
tisíc prenocovaní na pol roka 
vopred,“ uviedla Andrea Do-
biášová z  tlačového odboru 
ministerstva vnútra.

Podmienkou pridelenia 
bezplatného poukazu je čis-

tý príjem posudzovanej do-
mácnosti za predchádzajúci 
kalendárny mesiac, ktorý 
nepresahuje 1,5 násobok ži-
votného minima. Druhou 
podmienkou je, že každé 
školopovinné dieťa, žijúce 
v  domácnosti žiadateľa, si 
musí riadne plniť školskú do-
chádzku, aj keby na rekreač-
ný pobyt nebolo prihlásené. 
Stačí, ak si rodina vyzdvihne 
žiadosť o pobyt  na obecnom, 
mestskom a okresnom úrade 
alebo na úrade práce, sociál- 
nych vecí a rodiny. Môže si ju 
tiež stiahnuť z webovej strán-
ky MV SR.  Vybrať si môžu ľu-
bovoľné zariadenie a termín, 
ktorý im vyhovuje. Vyplnenú 
a  podpísanú žiadosť treba 
zaslať na Úrad práce, sociál-
nych vecí a  rodiny v mieste 
bydliska. Rodiny, ktorým bol 
bezplatný poukaz pridelený, 
bude kontaktovať rekreačné 
zariadenie. V prípade, že po-
čet žiadostí na určitý termín 
presiahne jeho kapacitné 
možnosti, výber rekreantov 
bude vyžrebovaný.

Využiť ponuku môžu aj záuj- 
mové a  športové združenia, 
ktoré v rámci voľnočasových 
aktivít vykonávajú niekto-
rú z  výchovno-vzdelávacej, 
záujmovej, umeleckej alebo 
športovej činnosti a venujú sa 
deťom vo veku od 6 do 19 ro-
kov. Ministerstvo vnútra SR 
ponúka možnosť ubytovania 
a celodennej stravy zdarma. 
Súčasťou balíčka nie je do-
prava, pedagogický, odbor-
ný či zdravotnícky personál, 
ani materiál na činnosť. Žia-
dosti je potrebné adresovať 
Ministerstvu vnútra SR, ale-
bo poslať mailom na adresu  
pobyty@minv.sk. V prípade, 
že počet žiadostí presiahne 
kapacitné možnosti, budú 
pri výbere uprednostnené 
organizácie, pôsobiace v re-
giónoch s najvyššou mierou 
nezamestnanosti a najpočet-
nejšou skupinou obyvateľst- 
va, ktoré spĺňajú podmienky 
nároku na dávky v hmotnej 
núdzi. Bližšie informácie na 
bezplatnom t. č. 0800 222 222 
alebo na www.minv.sk. 

Pomoc pre sociálne slabšie rodiny

V Základnej škole na Ulici Komenského vo Svite sa 
začiatkom októbra uskutočnil druhý ročník akcie Daruj krv 
– daruj život. Národná transfúzna služba, pracovisko Pop- 
rad, v spolupráci so základnou školou a mestom Svit zorgani-
zovalo v priestoroch školy odber krvi mobilnou transfúznou 
jednotkou. „V podstate aj táto aktivita vyplýva z učiva biológie. 
Myslím si, že humánna akcia podporuje nielen darovanie krvi u 
občanov mesta, ale i deti vidia, že niečo také je potrebné. Žiaci 
sa v rámci prestávok mohli pozrieť, ako to vyzerá pri odbere 
krvi. Mohli vidieť, že týchto darcov nič nebolí a je to pre nich 
prirodzené a hlavne robia to skoro zadarmo. Nič za to nechcú a 
to je myšlienka, ktorú chceme deťom posúvať.  Urobiť dobrý sku-
tok či čin zadarmo a nič za to nečakať,“ povedala riaditeľka ZŠ 
Komenského Monika Dudinská. Dnes si každého darcu vážia, 
prichádza obdobie chrípok a nájsť úplne zdravého človeka, 
vhodného na odber, je o čosi náročnejšie.  (pks)

Daruj krv – daruj život

Svetové združenie býva-
lých politických väzňov prip- 
ravuje k 17. novembru Dňu 
boja za slobodu a demokra-
ciu verejnú kampaň pod náz- 
vom V  akej krajinke chceš 
žiť, keď budeš mať 25?

„Kampaň pre zapájanie 
mladých ľudí do verejnej dis-
kusie k  prehlbovaniu „slo-
body, demokracie, ľudských 
práv“ je založená na dieťati 
Sofii, narodenej v novembri, 
ktorá by chcela, ak bude veľ-
ká, žiť v rozprávkovej krajin-
ke, kde dobro víťazí nad zlom. 
Takto si aj my každý rok 
pripomíname 17. november 
Medzinárodný deň študentst- 
va a  Deň boja za slobodu 
a demokraciu. Preto chceme 
vyzvať najmä deti, školákov, 
študentov, mladé ženy a mu-
žov, vychovávateľov, učiteľov, 
predstaviteľov organizácií, 
aby napísali, nakreslili, od-
fotili a  poslali nám svoj ná-
zor či víziu, v  akej krajinke 
chcú žiť,“ povedal nám Ing. 
Imrich Body, predseda Sve-
tového združenia bývalých 
politických väzňov (SZBPV).  
Svetové združenie tak chce 
prizvať k  verejnej disku-
sii o predstavách, ako by sa 
mala vyvíjať krajina, obec, 

mesto, prostredie, v ktorom 
študujeme, pracujeme, ži-
jeme, budeme žiť v  súlade, 
alebo v kontraste s ľudskými 
právami a s odkazom 17. no-
vembra aj v medzinárodnom 
kontexte. Zároveň aj takto 
môžete SZBPV upozorniť na 
váš názor, že konkrétna oso-
ba, rodina, komunita môže 
byť poškodzovaná nerešpek-
tovaním, neprehlbovaním 
ľudských práv. 

Kampaň a  súťaž V  akej 
krajinke chceš žiť, keď budeš 
mať 25 má za cieľ formou kri-
tického, tvorivého myslenia, 
povzbudzovať mladých ľudí 
k vytváraniu a vyjadrovaniu 
predstáv a  názorov o  našej 
spoločnej budúcnosti a  tak 
prehlbovať vzťah k  ľudským 
právam. Kampaň a  súťaž 
bude trvať rok a  bude vždy 
iný podtitul jedného z  ľud-
ských práv. Zároveň bude 
kampaň, súťaž prepojená 
s Európskym dňom občian-
skeho práva (25. októbra). 

1. ročník bude vyhláse-
ný 17. novembra tohto roku 
a následne bude vyhlasovaný 
každý rok k tomuto dátumu. 
V  prípade záujmu môžete 
SZBPV v priebehu roku 2016 
poslať elektronickou formou 

napríklad text na  formáte jed-
nej A4, niekoľko menších ob-
rázkov, jeden obrázok na A4, 
maximálne 10 sloganov na A4 
alebo kombináciu uvedených 
spôsobov na emailovú adresu 
szcpv@szcpv.org  označením 
V akej krajinke chceš žiť, keď 
budeš mať 25.

„SZBPV je pripravené na 
vašu žiadosť formou pred-
nášky poskytnúť na histo-
rických a  súčasných prípa-
dových štúdiách pohľad na 
problematiku ľudských práv 
a  tiež vyjadriť svoj postoj 
k  stavu slobody, demokracie 
a  ľudských práv každý rok, 
pri príležitosti 17. novembra. 
Organizačný poriadok kam-
pane, súťaže vám bude k dis-
pozícii k 16. novembru 2015. 
Ak máte záujem akýmkoľvek 
spôsobom túto aktivitu pre 
mladých ľudí podporiť  účas-
ťou, záštitou, nápadom, da- 
rom, cenou, zdieľaním, alebo 
akýmkoľvek iným spôsobom, 
môžete nás osloviť na na-
šej emailovej adrese“, dodal 
na záver Ing. Imrich Bo- 
dy, predseda združenia.  
Kontaktné údaje: Poprad, 
Námestie Sv. Egídia 102/10, 
szcpv@szcpv.org, predseda@
szcpv.org, 0910 399 685

V akej krajinke chceš žiť, keď budeš mať 25?

Ján Marton - Vesmírna
Ján Marton nemusel dlho premýšľať 

nad názvom svojej siedmej zbierky básní. 
Vesmírna. Aj tak sa dá v skratke nazvať.  
Hlbočina pocitová, sloboda a odvaha 
plná zvláštneho strachu zo svojich snov 
sa v nej strieda s oslobodením vlastnej 
mysle. Keby Marton nepísal, neprežil by. 

V novej zbierke Vesmírna nájde či-
tateľ vo veršoch veľmi silné odkazy na 
jemnú lyriku. Zbierka je písaná so slo-
bodou v duši a čistotou myšlienok tam 
dnu. Básne v nej plávajú voľným ver-
šom, občas rýmom, ale kladú hlavne dô-
raz na vzťahovú rezonanciu prežitého.  

Autor sa v básňach vyzlieka donaha a ponúka silný motív, kto-
rým je slobodné vyjadrenie o jeho vlastnom duchovne. O jeho 
vlastných pocitoch. O jeho vlastných hodnotách. A tá najvyš-
šia hodnota je určite vzťah dvoch ľudí. Tá najčistejšia láska, aká 
len existuje. 

Marton o sebe hovorí, že je básnik s dušou pankáča. Miluje 
hudbu. Má dva paralelné svety, v ktorých žije súčasne. Zatiaľ to 
nie je diagnóza, iba pocit. Do hlavy sa mu však určite nedosta-
nete, no do jeho básní môžete skúsiť. Možno sa na poéziu bu-
dete pozerať z trochu iného uhla, z inej strany a z iného pohľa-
du. Ako by ste nazerali na vesmír. Je predsa nekonečne pestrý. 
Ako každý pohľad na báseň, ktorá každým prečítaním zahreje.

Zbierka Jána Martona Vesmírne odrezky padajúcich hviezd, 
ktorú ilustrovala Ivica Šúrová, sa na pultoch kníhkupectiev 
a vo vydavateľstvách má objaviť v týchto dňoch.  (red)

Práve tieto ukazovatele 
ovplyvňujú formy a spôsoby 
sociálnych služieb, posky-
tovaných konkrétnymi mesta-
mi a obcami. Miestna územná 
samospráva zabezpečuje so-
ciálne služby v zmysle zákona 
o  sociálnych službách a  tiež 
v rámci svojich možností a to 
upravením rozsahu sociál-
nych služieb v  príslušných 
všeobecne záväzných nari-
adeniach. Z  tohto pohľadu 
samospráva na riešenie ne-
priaznivej sociálnej situácie 
môže zriaďovať napríklad 
zariadenia pre seniorov, zari-
adenia opatrovateľskej služby, 

Samosprávy by mali sledovať aj starnutie     
Mestá a obce sú významnými aktérmi sociálnej politi-

ky. Šírka služieb, a teda aj adresnej pomoci, závisí nielen 
od možností samospráv, či nastavenia systému štátom, 
ale tiež od štruktúry sociálne odkázaných obyvateľov. 

prípadne denný stacionár. 
Zároveň sú poskytovateľmi 
opatrovateľskej služby, pre-
pravnej služby a odľahčovacej 
služby. Paleta sociálnej po-
moci vo vzťahu k  seniorom 
je však omnoho širšia. Do-
kazujú to aj samosprávy, 
ktoré zabezpečujú rozvoj 
jedla, poskytujú obslužnú 
činnosť, prípadne poskytujú 
ďalšie služby, ktoré občanom 
uľahčujú život. 

Podľa vyjadrenia výkon-
ného podpredsedu ZMOS 
Jozefa Turčányho „práve v ok-
tóbri, Mesiaci úcty k starším, 
je príležitosť zvýrazniť vzťah 

k seniorom, ale aj poďakovať 
tým, ktorí sa o  nich stara-
jú.“ Výkonný podpredseda 
zároveň zdôraznil: „Mestá 
a  obce sledujú demografický 
vývoj v obci a jemu prispôso-
bujú formy sociálnej pomoci, 
nakoľko si uvedomujú, že 
počet ľudí, ktorí budú v budúc-
nosti potrebovať pomoc, bude 
stúpať.“ 

Mestá a  obce v  októbri 
pravidelne organizujú rôz-
ne kultúrno-spoločenské 
a osvetové podujatia, ktoré sú 
venované naším najstarším 
obyvateľom. Miestna územ-
ná samospráva pritom poč-
tom organizácií pôsobiacich 
v sociálnych službách, ako aj 
rozsahom svojej činnosti je 
najvýznamnejším aktérom 
sociálnej pomoci.   (mka)

V Prešovskom samospráv-
nom kraji sa piatykrát sláv-
nostne odovzdávali ocenenia 
predsedu PSK v  sociálnych 
službách – Krídla túžby. Traja 
laureáti si prevzali ceny na 
veľkej scéne Divadla Jonáša 
Záborského 15. októbra z rúk 
Petra Chudíka.  

„V  kategórii poskytovateľ 
sociálnych služieb cenu spo-
medzi dvoch nominácií získal 
Domov sociálnych služieb sv. 
Jána z Boha v Spišskom Pod-
hradí, ktorý vytvára pre pri-
jímateľov príjemné domáce 
prostredie a zároveň sa vďaka 
členstvu v Združení sociálne-
ho turizmu prezentuje viace-
rými aktivitami aj navonok. 
V kategórii   zamestnanec za-
riadenia sociálnych služieb si 
Krídla túžby spomedzi šiestich 
nominovaných odniesla Beáta 
Ondrejová z Domova sv. Do-
minika v Petrovanoch, ktorá je 
vedúca ošetrovateľského úseku 
od novembra 2011. V kategórii 
prijímateľ v zariadení  sociál-

nych služieb si cenu spomedzi 
štyroch nominovaných prevzal 
Dušan Vretenár z  Domova 
sociálnych služieb v Stropko-
ve,“ informovala Veronika Fi-
tzeková, hovorkyňa PSK. 

Prešovskému galakoncer-
tu Krídla túžby predchádzali 
tri lokálne koncerty. Jeden 
z koncertov sa konal v areáli 
Spišského salaša v Spišskom 
Podhradí 26. júna, kde sa 
uskutočnila prehliadka 12 
vystúpení pre okresy Kežma-
rok, Levoča, Poprad, Sabinov 
a Stará Ľubovňa. Najzaujíma-
vejšie vystúpenia postúpili na 
veľkú scénu DJZ, kde sa pre-
zentovali zariadenia z  Vra-
nova nad Topľou,  Prešova, 
Ľubice, Brezovičky, Starej Ľu-
bovne, Giraltoviec, Svidníka 
a Stropkova.

Prešovský samosprávny 
kraj má v svojej zriaďovateľ-
skej pôsobnosti 27 zariadení 
sociálnych služieb, ktoré po-
skytujú služby pre 2 200 prijí-
mateľov sociálnej pomoci. 

Krídla túžby pre laureátov
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Bezdomovci sú najzraniteľnejšou časťou obyvateľstva...
Dôchodca Štefan je na ulici už roky. Poberá dôchodok, má šesť detí, no hoci niekoľko ich 

býva pod Tatrami, žiť s otcom pod jednou strechou jednoducho nedokážu. A tak sa tento več-
ne usmiaty pán túla po okolí a podľa množstva odpadkov možno ľahko identifikovať, kde sa 
práve jeho základný tábor, pozostávajúci z ohniska, matracov, paplónov a starého oblečenia, 
nachádza. Zima sa však blíži a tak je čas na Štefanov trik ako mrazy na ulici prežiť. Drobná 
krádež v obchode mu zaručí pár mesiacov teplej stravy a strechu nad hlavou vo väzení. Na jar 
sa tak vráti ostrihaný, čisto oblečený, o pár kíl ťažší. Oddýchnutý od jablčného vína i starostí. 
A plný šťastia a radosti: „Konečne zasa doma. Už sa teším ako sa zas budem holiť hore v potoku...“ 

Bezdomovstvo je jedným z prejavov chudoby a nejde pri ňom len o stratu obydlia. Hoci 
ľudí bez domova mnohí na uliciach nevidia radi, sú považovaní za najzraniteľnejšiu skupinu 
obyvateľstva. Väčšinou  sa sústreďujú vo väčších mestách, v Bratislave ich odhadom žije viac 
ako 4 000, obdobne je to v Košiciach a 120 ich evidujeme v Poprade. Celkovú štatistiku na 
Slovensku nikto nevedie. Odhaduje sa, že ich u nás žije viac ako 35 000. Život na ulici veľmi 
často hrozí najmä deťom z detských domovov, odsúdencom prepusteným z výkonu trestu a 
utečencom. Samostatnú a veľmi veľkú skupinu bezdomovcov však tvoria ľudia, ktorí o domov 
prišli kvôli dlhom a rastie aj počet Rómov. Ako im pomáhajú sociálni pracovníci v Poprade?

Sociálni pracovníci sociál- 
neho odboru Mestského 
úradu v Poprade  mapujú, 
monitorujú a aj vyhľadávajú  
bezdomovcov bez ohľadu na 
pobyt. Cieľom ich terénnej 
práce je motivovať týchto 
ľudí k  zlepšeniu kvality ich 
života zamestnaním, rekva-
lifikáciou, riešením zdra-
votných problémov či  kon-
taktmi s rodinou.  Už v roku 
2003 otvorili pre ľudí bez 
domova nocľaháreň. Do-

vtedy spolupracovali s  IKV 
Žakovce a  Domom na pol-
ceste vo Veľkom Slavkove. 
Z  dostupných dokumentov 
a  materiálov, zameraných 
na problémy bezdomovcov 
vyplýva, že človek spravidla 
neskončí na ulici len z  jed-
ného dôvodu. Veľmi často 
však v príbehoch týchto ľudí 
vystupujú rôzne druhy zá-
vislostí, najmä alkoholizmus 
a gamblerstvo, strata zamest-
nania, dlhy či rozvod.    

Jeden problém vás na ulicu zväčša nedostane…

Čo ponúkajú mestské zariadenia ľuďom 
bez domova?

Sociálni pracovníci, ktorí 
pomáhajú ľuďom bez domo-
va, nevidia radi, že sa noviná-
ri spravidla o  ich zverencov 
zaujímajú len v zime. Alebo 
často hľadajú senzáciu, keď 
niektorí z  nich zomrie. Ve-
dia, že nielen ich pomoc, ale 
i  celospoločenský záujem, 
potrebujú ľudia bez domova 
po celý rok. 

Zariadenie sociálnych 
služieb pre občanov bez 
prístrešia na Levočskej ulici 
v Poprade je  organizačnou 
jednotkou sociálneho odbo-
ru, ktorý ho bezprostredne 
riadi, koordinuje a  kontro-
luje. Poskytuje sociálne služ-
by v  nepretržitej prevádz-
ke. Táto sociálna služba je 
určená  fyzickým osobám, 
ktoré sú odkázané na soci-
álnu službu, zabezpečenie 
nevyhnutných podmienok 
uspokojiť základné život-
né potreby, ak si ich nie sú 
schopní zabezpečiť sami. Po-
skytujú tu služby nocľahárne, 
strediska osobnej hygieny 
a  práčovne, výdaj teplého 
jedla, pomoc vo forme šat-
stva počas celého roka, soci-
álne poradenstvo, pomoc pri 
uplatňovaní práv, sprostred-
kovaní zamestnania a sprie-
vod do rôznych inštitúcií. 
Ľuďom z ulice tu ponúkajú aj 
prístrešie na prenocovanie. 
Kapacita zariadenia  je 35 lô-
žok v šiestich miestnostiach, 

umiestnených na   prízemí 
a poschodí. Okrem toho si tu 
klienti môžu pripraviť jedlo 
na elektrickom sporáku a je 
tu i  chladnička. V  priesto-
roch zariadenia majú televí-
zor, malú knižnicu  a  rôzne 
spoločenské hry. Nachádza-
jú sa tu aj dve toalety a dve 
sprchy. Jednotlivé izby sú 
vybavené skrinkami, ktoré 
slúžia obyvateľom na odlože-
nie nevyhnutného ošatenia 
a osobných vecí. Upratovanie 
v zariadení si denne zabez-
pečujú klienti podľa rozpisu 
služieb. Dvakrát mesačne sa 
vymieňa posteľná bielizeň, 
ak treba, aj častejšie. Stravo-
vanie v rozsahu jedného tep-
lého jedla denne sa v zaria-
dení zabezpečuje dovozom 
stravy z  jedálne pri Centre 
sociálnych služieb v Popra-
de. Jedáleň je vybavená tep-
lou vodou, elektrickým spo-
rákom, chladničkou, riadom, 
kuchynskými sporákmi, 
kuchynskou linkou, stolmi 
a stoličkami. Slúži nielen na 
prípravu stravy pre klientov, 
ale hlavne na výdaj jedného 
teplého jedla denne, ktoré sa 
poskytuje počas pracovných 
dní. Okrem sobôt a  nedieľ, 
cez víkendy v zimných me-
siacoch sa teplé jedlo za-
bezpečuje pod dohode s ÚS 
SČK v  Poprade (od 12. do 
13. h, v  prípade potreby aj 
okamžite). 

Nízkoprahové bývanie vo vojenskom stane  
Sociálna práca s  bezdo-

movcami ukázala, že sú aj 
takí, ktorí odmietajú služby 
sociálnych zariadení, kde by 
sa museli podrobiť pravidlám 
a  plniť si  dané povinnosti. 
Ale aj to sú ľudské bytosti a je 

im potrebné ponúknuť po-
moc, ktorú akceptujú. Preto 
mesto zriadilo nízkoprahové 
bývanie pre ľudí bez domova 
v najkritickejšom stave. Pre 
dlhoročných bezdomovcov, 
často s  vážnymi zdravot-

Aj hygiena je dôležitá…
Stredisko osobnej hygieny 

(SOH) poskytuje možnosť 
osobnej hygieny občanovi, 
ktorý je z  dôvodu sociálnej 
neprispôsobivosti bez prí-
strešia. V SOH sú v čase od 
9. do 12. h a od 14. do 17. h 
k dispozícii oddelené sprchy, 
zvlášť pre mužov a ženy a dve 
toalety. Občanom, ktorí ne-
využívajú služby zariadenia,  
poskytujú mydlo a  šampón. 
Ak majú vši, k dispozícií sú 
prípravky na odvšivenie. Prá-
čovňa slúži občanom, ktorí 
sú z dôvodu sociálnej nepri-
spôsobenosti bez prístrešia. 
Môžu si tu vyprať osobné 
šatstvo, ak pranie nemožno 
zabezpečiť inak. Pranie a žeh-
lenie osobnej bielizne pre 
klienta sa zabezpečuje 3-krát 
do mesiaca. 

Súčasťou zariadenia je 
aj miestnosť pre výdaj ob-

noseného šatstva a  obuvi, 
ktoré zariadenie získava 
prostredníctvom organizo-
vaných zbierok. Po vypraní 
ich podľa potreby odovzdá-
vajú bezdomovcom. Všetky 
sociálne služby môžu vyu-
žívať aj občania bez prístre-
šia, ktorí nevyužívajú služ-
by zariadenia, napr. klienti 
nízkoprahového bývania vo 
vojenskom stane. Služby za-
riadenia sa poskytujú na zá-
klade písomnej žiadosti ob-
čana a následným uzavretím 
zmluvy o poskytovaní sociál- 
nych služieb. Cieľom je, aby 
sa títo ľudia postupne osamo-
statňovali, boli menej závislí 
na systéme sociálnej pomoci, 
aby si rozvíjali psycho-sociál-
ne vedomie, pestovali vzťah 
k  ľuďom a  celej spoločnosti 
a  postupne sami preberali 
zodpovednosť za svoj život.   

Vzdelávanie
Pre ľudí bez domova mesto 

organizuje rôzne vzdelávacie 
aktivity, aby získali zručnosti 
práce s  výpočtovou techni-
kou, internetom i  voľnoča-
sové aktivity, ktoré sa orga-
nizujú priamo v  zariadení. 
K dispozícii majú knižnicu, 
počítače s  internetom, hu-
dobné nástroje, výtvarnícky 
materiál či kuchynku. Vďaka 
šijaciemu stroju a materiálu 
si sami môžu opraviť šatst- 
vo či bielizeň. Najmä ženy vo 
voľnom čase vyšívajú a pletú 
z  vlny. Vlastnoručne vyrá-
bajú rôzne ozdoby, ikebany, 
ktorými zariadenie zdobia. 
V čase sviatkov majú k dis-
pozícii kuchynku, kde si 
môžu upiecť koláče, pripra-
viť a  uvariť jedlo. V  spolu-
práci s OZ Život bez závislos-

tí  mesto v zariadení vytvára 
podmienky pre klientov, 
ktorí formou duchovných 
stretnutí a rozhovorov s od-
borníkmi na závislosti majú 
záujem riešiť svoje problémy. 
Klienti uprednostňujú  in-
dividuálne stretnutia s  od-
borníkmi v sídle združenia. 
Občianske združenie Korene 
tiež ponúka občanom bez 
prístrešia možnosť zvýšiť si 
príjem predajom časopisu 
Nota bene a kníh, ktoré vy-
dáva OZ Proti prúdu Brati-
slava. Registrovaných je ich 
v Poprade 69,  aktívnych asi 
len 12 predajcov. Občania 
bez prístrešia si môžu zvýšiť 
príjem aj zapojením sa do 
menších obecných služieb, 
organizovaných mestom 
Poprad.

Kriminalita
Bezdomovcami sú rôzne 

typy osôb. Veľmi často nad-
merne užívajú alkoholické 
nápoje a  na ne potrebujú 
získať financie. Preto pácha-
jú rôzne priestupky, drobné 
krádeže predmetov, ktoré 
môžu následne speňažiť, 
prípadne odniesť do zber-
ných surovín. Často získava-
jú peniaze aj žobraním. Ide 
prevažne o malé čiastky, ne-
vyhnutné na nákup lacného 
alkoholu. Obyvateľom však 
často prekáža už samotná 
prítomnosť bezdomovcov. 
Sťažujú sa na zápach, mož-
né šírenie chorôb, celkový 
zanedbaný vzhľad, opitosť. 
Pri posedávaní často kon-
zumujú alkohol, vykonávajú 

biologické potreby v blízkosti 
miest, kde sa nachádzajú a je 
im jedno, či ide o námestie, 
detské ihrisko, okolie školy 
alebo kostola. Z hľadiska le-
gislatívy sú  všetci postihnu-
teľní podľa priestupkového 
zákona, resp. všeobecno-zá-
väzného nariadenia mesta, 
teda uložením pokuty. Ak 
je občan bez  majetku a  bez 
príjmu, je udeľovanie pokuty 
proces, ktorým policajt ne-
zjedná nápravu, pretože po-
kuta nebude zaplatená.   Na 
základe toho policajt na 
mieste priestupku  upozorní 
bezdomovca, zamedzí mu 
v ďalšej konzumácii alkoho-
lu na verejnom priestranstve 
a prikáže, aby po sebe upratal 

Eurofondy pre bezdomovcov
Slovensko dostane z euro-

fondov 55 miliónov eur na 
jedlo a základnú materiálnu 
pomoc pre najodkázanej-
ších ľudí v krajine. Európska 
komisia schválila slovenský 
operačný program na pou-
žitie nového štrukturálneho 
fondu Európskej pomoci pre 
najodkázanejšie osoby. Sumu 
z fondu doplníme o 7,7 milió-
na eur z národných zdrojov. 
Peniaze EK vyčlenila na roky 
2014 až 2020. Na Slovensku 
budeme z  fondu poskytovať 
aj potravinové balíčky a teplé 
jedlá bezdomovcom. Z fondu 
sa budú tiež poskytovať potra-
viny, získané z darov a balíčky 
so základnými hygienickými 

potrebami. Pomoc je určená 
hlavne domácnostiam, kto-
ré sú odkázané na pomoc 
v  hmotnej  núdzi. Operačný 
program FEAD spustili v ja-
nuári 2014.  Fond európskej 
pomoci pre najodkázanejšie 
osoby chce prelomiť začaro-
vaný kruh chudoby posky-
tovaním nefinančnej pomoci 
niektorým z najviac ohroze-
ných občanov únie. Fond ob-
sahuje prostriedky v hodnote 
3,8  miliardy eur a  má pri-
spieť k splneniu cieľa Europe 
2020 znížiť počet chudobných 
alebo ľudí, ohrozených chu-
dobou a  sociálnym vylúče-
ním, aspoň o 20 miliónov do 
roku 2020.  Petra Vargová

nými a  inými problémami, 
ktorí nie sú pre svoj stav 
schopní splniť požiadavky 
ubytovní a  nocľahární, ako 
je napríklad nulová alkoho-
lová tolerancia, nedostatok 
prostriedkov na zaplatenie 
sociálnych služieb, alebo 
z akéhokoľvek iného dôvodu 
odmietajú služby v zariadení. 
Aj títo ľudia sú odkázaní na 
pomoc a často jediným po-
skytovateľom pomoci je pre 

nich mesto. Sami však ne-
vyhľadávajú inštitúcie, preto 
terénnou sociálnou  prácou, 
vykonávanou počas celého 
roka,  je potrebné ich vyhľa-
dať a  poskytnúť im pomoc, 
ak o  ňu prejavia záujem. 
V  roku 2012 mesto Poprad 
zakúpilo 4  vojenské stany 
s pieckami. Klienti nízkopra-
hového bývania majú mož-
nosť využívať všetky sociálne 
služby zariadenia.   

neporiadok.  Iný postup po-
licajta v súlade s platnou le-
gislatívou nie je možný, hoci 
sa niektorí obyvatelia doža-
dujú zmien, ktoré by polícii 
umožnili konať efektívnejšie. 
Podľa odborníkov by situáciu 
mohlo pomôcť riešiť zriade-
nie záchytných izieb, zavede-

nie povinnosti podriadiť sa 
protialkoholickému liečeniu, 
ktoré je teraz dobrovoľné 
a  zavedenie povinnosti pre 
každú obec pomôcť svojmu 
občanovi, ak ostane bez stre-
chy nad hlavou a tým zabrá-
niť ich združovaniu vo väč-
ších mestách.
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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 vyu-
čený 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

HARMÓNIA festival zdra-
via  a krásy zavíta pod Tatry 
aj túto jeseň. Konať sa bude 
v priestoroch hotela Satel 24. 
októbra. Na podujatie vás sr-
dečne pozývame! 

Celkovo už piaty ročník 
popradského HARMÓNIA 
festivalu zdravia a krásy, veľ-
kého podujatia zdravého ži-
votného štýlu, prináša dote-
raz najpestrejší a najpútavejší 
program. Návštevníci festiva-
lu sa môžu tešiť na 3 tematic-
ké výstavy - Zdravie a preven-
cia, Krása a relax, Ezoterika 
a osobnostný rozvoj, bohatý 
prednáškový a  sprievodný 
program pre deti i dospelých. 
Podujatie sa koná pod zášti-
tou primátora mesta Poprad 
Jozefa Švagerka.

Pripravených je 8  tema-
ticko-zážitkových predná-
šok, v ktorých sa predstavia 

známe osobnosti a uznávaní 
odborníci. Do Popradu tento 
rok zavíta MUDr. Igor Bu-
kovský, uznávaný odborník 
na zdravú stravu a  zdravý 
životný štýl. Pozvanie pri-
jali aj Ľuba Lapšanská, spo-
luzakladateľka a  riaditeľka 
OZ Slovenské duly a Zuzana 
Hozhoni, autorka a  lektorka 
transformatívnych seminá-
rov. Lektorskú prednášku 
bude mať taktiež Ján Hu-
binský, medzinárodný fitnes 
profesionál a uznávaný kouč 
zdravia. Predstavíme vám 
inšpiratívnu osobnosť Marti-
na Bruncka, ktorý po úplnej 
zmene životného štýlu podá-
va náročné športové výkony 
pri minimálnom príjme pot- 
ravy a dosahuje s  ľahkosťou 
a  radosťou úspech vo všet-
kých oblastiach svojho života. 
Novinkou je muzikohranie 

s Rasťom Hriňákom a nume-
rologický exkurz s  Dankou 
Babkovou z martinského Sln-
ka v srdci. Čakajú vás aktuál-
ne a zaujímavé témy – zdravý 
životný štýl; zdravá strava; 
zachovanie vitality do vyso-
kého veku; srdcové záležitosti 
a cholesterol a ako sa mu vy-
hnúť; limbický otlačok a jeho 
dopad na každodenný život; 
vedomá príprava na teho-
tenstvo a materstvo; telo ako 
hudobný nástroj, ktorý má 
svoje vlastné zvuky, vibrácie, 
frekvencie; dátum nášho na-
rodenia ako kód nášho živo-
ta; či oslobodenie tela, ducha 
a mysle k celkovému úspechu 
človeka. 

Novinkou tohtoročného 
HARMÓNIA festivalu v Pop- 
rade sú interaktívne pohy-
bové workshopy s Fit Dance 
Studiom, na ktorých si budete 

môcť vyskúšať ako sa tancuje, 
cíti a zabáva na ďalekej Kube 
s  kubánskou inštruktorkou 
Niurka Pita. Lucia Mensák 
Ďuráková vám predstaví 
Burlesque Fitness – najnovší 
trend pre moderné ženy, ako 
aj nový druh harmonického 
cvičenia pre mamičky s detič-
kami, pri ktorom si mamič-
ky nielen rozhýbu svoje telo, 
spevnia ochabnuté svalstvo 
a  naberú kondíciu, ale si aj 
užijú kopec zábavy so svojím 
dieťatkom. Na workshope 
s Dúškom zdravia sa dozviete 
nielen to, ako si rýchlo a lac-
no vyčaríte chutné a  zdravé 
jedlo, ale aj ako si pomocou 
stravy na jeseň očistíte or-
ganizmus a pripravíte ho na 
zimu.

Návštevníci  HARMÓ-
NIA festivalu zdravia a krásy 
v  Poprade sa budú môcť aj 

tento rok inšpirovať ochut-
návkami zdravej vegánskej 
a makrobiotickej stravy. Prip- 
ravené sú aj ochutnávky zdra-
vých superpotravín a  nápo-
jov. A ani tento rok nebudú 
chýbať obľúbené merania 
a  diagnostiky zdravia, výži-
vové poradenstvo, meditácie 
a ukážky líčenia.

Festival sa bude konať v ho-
teli Satel v Poprade v sobotu 
24. októbra od 10. do 19. h. 

Základné vstupné na vý-
stavu: 1  euro, celodenná 
permanentka na prednášky 
v predpredaji za zvýhodnené 
ceny 10 eur v sieti www.tic-
ketportal.sk –  odporúčame 
zakúpiť z dôvodu obmedze-
nej kapacity prednáškovej 
miestnosti. 

Viac informácií a  časový 
harmonogram prednášok na 
www.harmoniafest.sk 

Harmónia tela, duše a mysle prichádza opäť do Popradu!

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

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

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

3. pozemok parcelné číslo 10122 o celkovej výmere  
201 m2 – druh pozemku „ostatné plochy“

Obec batizOvce

V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, zverejňuje zámer – prevod  

nehnuteľného majetku  obchodnou verejnou súťažou 
v katastrálnom území obce Batizovce

n  minimálna cena bola OcZ Batizovce stanovená 
 na 16.59 € / m2

n  bližšie informácie ako aj súťažné podmienky 
 si môžu uchádzači stiahnuť na www.obecbatizovce.sk 
 alebo vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Batizovciach 
 počas úradných hodín.
n lehota na doručenie ponúk končí dňa 6. 11. 2015 
 o 12.00 hod.

Dokončenie z 1. strany
Od nového roka začne opäť 

premietať aj kino Tatran. A už 
dnes sa môžeme tešiť na Ad-
ventné vianočné mestečko, 
otvorené pri popradskej zvo-
nici od 4. decembra do konca 
vianočných sviatkov, kde si 
Popradčania budú môcť vy-
chutnať predvianočnú atmos- 
féru stretnutiami s priateľmi 
pri špecialitách, typických pre 
toto obdobie. Dúfam, že aj 
obchodníci využijú túto šancu 
a otvoria sa návštevníkom.“

Na stretnutí obchodníkov 
rezonovala i  otázka zmeny 
režimu parkovania v  centre 
mesta. O. Kavka na najbliž-
šom zasadnutí mestského zas- 
tupiteľstva plánuje predložiť 
návrh na zmenu všeobecno-
-záväzného nariadenia, aby 
boli prvé dve hodiny parko-
vania na námestí a priľahlých 
parkoviskách zdarma, čím sa 
zvýši fluktuácia ľudí, prichá-
dzajúcich do centra a zame-
dzí celodennému blokovaniu 
parkovacích miest.    (pva)

Ing. Ondrejom Kavkom

V súvislosti s otvorením OC Forum na Námestí sv. Egídia 
v Poprade pripravuje mesto Poprad viacero opatrení. Priamo 
na Francisciho ulici pri vjazde do OC bude mestská polícia za-
bezpečovať plynulosť dopravy v súčinnosti s hliadkami okres-
ného dopravného inšpektorátu. „Sme si vedomí toho, že nové 
obchodné centrum na námestí môže v špičke priniesť problémy 
s plynulosťou dopravy v tejto lokalite. Už najbližšie dni ukážu, 
do akej miery dokáže dopravný projekt, schválený v roku 2013, 
tieto situácie riešiť. Vedenie OC sme požiadali aj o vypnutie zá-
vor pri vstupe na parkovisko počas prvých dní prevádzky, “ uvie-
dol primátor Popradu Jozef Švagerko. V prípade komplikácií 
v doprave bude nevyhnutná miera tolerancie a trpezlivosti. 
Samospráva odporúča využiť na cestu zo vzdialenejších lokalít 
autobusy MHD, ktoré zastavujú priamo na Francisciho ulici 
v bezprostrednej blízkosti OC. Linka č. 4 Juh-centrum-Mate-
jovce a späť má 44 spojov, linka č. 7 Juh-centrum-Sp. Sobota-
-Veľká-aut. stanica a späť 24 spojov.

Opatrenia k otvoreniu OC 
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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 - špeciál
22:40  Šakal
01:25  Pach krvi 2
03:20  Ochrancovia

05:25  Správy RTVS
06:10  Góly - body - sekundy
06:25  Počasie
06:30  Rozprávky pre Jozefku
06:40  Mášine rozprávky
06:45  Zabudnuté hračky
06:55  Šťavnatý vŕšok
07:20  Červíčkovia
07:30  Požiarnik Sam IX.
07:40  Včielka Maja 
07:55  Veselá farma III
08:10  Lilly, malá čarodejnica
08:35  Fidlibum
09:00  Trpaslíci
09:30  Daj si čas
10:00  Lekári z ostrovov
10:45  Hudba - Made 
 in Slovakia
11:15  On air
11:50  Toskánska vášeň
13:30  Celonárodné oslavy 
 200. výročia narodenia 
 Ľudovíta Štúra 
 v Uhrovci
15:35  Milujem Slovensko
16:55  Víkend
17:30  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
21:45  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:35  Hudba - Made
  in Slovakia
23:05  Elisa z Rivombrosy
00:50  Komisár Montalbano
02:25  Toskánska vášeň
02:55  Elisa z Rivombrosy

06:40  Správy - Hírek
06:50  Správy RTVS z regiónov
07:05  Národnostné správy
07:15  Autosalón
07:40  Profesionál
08:00  Živá panoráma
08:35  Televíkend
09:00  History
09:05  Pred rokmi...
09:35  Československý 
 filmový týždenník
09:55  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
10:25  Cesta
10:50  Vat
11:20  Ambulancia
11:50  5 minút po dvanástej
13:00  Anglická blcha 
 v cárskom Rusku
13:35  Magazín FIFA
14:05  Európska liga - zostrihy
14:30  Magazín Ligy majstrov

22:45  Polícia
22:55  Profesionál
23:15  Noc v archíve

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 
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  Superstar
01:55  Lovec zločincov
02:50  Upírske denníky
03:35  Hrozba z temnoty

04:20  Farmár hľadá ženu
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
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  Česko Slovensko 
 má talent
22:10  Svet podľa Evelyn
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
03:35  Noviny TV JOJ

04:45  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:55  Asijina voľba
06:35  Úžasné krajiny
07:05  Pravdivé príbehy
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Slovensko chutí
15:05  Taxík

05:05  Správy RTVS
05:50  Góly - body - sekundy
06:05  Cestou necestou
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 
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
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 
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Liga majstrov
22:50  Liga majstrov - zostrihy
00:10  Medicopter 117
00:55  Autosalón
01:20  Komisár Montalbano: 
 Vôňa noci
03:15  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  Dedičstvo generácií
09:00  Zaujímaví muži
10:00  USA zhora
10:30  Ukrajinský magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  GENERÁCIA - zlaté 
 roky života
12:00  Živá panoráma
12:30  Ruské tajomstvá Prvej 
 svetovej vojny
13:20  Farby matematiky
14:30  Kto z koho
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:25  ArtSpektrum
15:30  Maďarský magazín
16:00  USA zhora
16:25  GBS+
16:40  Slovak press foto
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  History
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus spotrebiteľ
18:45  Večerníček
18:50  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Mlčanie pánd
21:00  Chémia vo vode
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
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Štvrtok
22. 10. 2015

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  Domov, sladký domov
21:10  Tichá rozlúčka
22:40  Reportéri
23:10  Murdochove záhady
00:00  Medicopter 117
00:45  Reportéri
01:15  Tichá rozlúčka
02:45  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus spotrebiteľ
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Zabudnuté hračky
07:30  Mášine rozprávky
07:40  Rozprávky pre Jozefku
07:45  Zázračný ateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Miniatúry zo Slovenska
09:10  Líška
10:00  USA zhora
10:30  Maďarský magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Televízny klub 
 nepočujúcich
12:00  Živá panoráma
12:35  Mlčanie pánd
13:25  Chémia vo vode
14:30  Ambulancia
15:00  Štúrovské časy
15:25  ArtSpektrum
15:30  Rómsky magazín
16:00  USA zhora
16:25  GBS+
16:40  Slovak press foto
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
18:50  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Tradičná medicína 
 vo svete I.
20:35  History
20:45  Futbal - Európska liga
23:00  Vat
23:25  Zamatoví teroristi
00:55  Test magazín
01:05  Správy RTVS

04:15  Dva a pol chlapa XI.
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  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 
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex

17:50  Kukučka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS 
01:10  Sherlock a Watsonová
02:05  Lovec zločincov
03:05  Upírske denníky
03:50  Hrozba z temnoty

04:20  Farmár hľadá ženu
05:10  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
07:25  Súdna sieň
09:40  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

04:10  Svet v obrazoch
04:35  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr - Nové 
 osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
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  Nečakané stretnutia
15:30  Tv šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Milujem Slovensko
21:40  Cestou necestou
22:10  Večerné správy RTVS
22:25  Falošná identita
23:45  Nikto nie je dokonalý
01:00  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
01:45  Medicopter 117
02:30  Falošná identita
03:50  Dámsky klub

Piatok
23. 10. 2015

05:35  Polícia
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  Rozprávky pre Jozefku
07:45  Zázračný ateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Kropaje potu a krása
09:00  Bola som z olova
10:05  USA zhora
10:30  Rómsky magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Televízny posol
12:00  Živá panoráma
12:30  Tradičná medicína 
 vo svete I.
12:55  O živote po živote
13:25  Bukxy
13:50  Mestá a tváre
14:30  Vat
15:00  Štúrovské časy
15:35  Tvárou v tvár
16:00  Televíkend
16:25  Profesionál
16:45  Slovak press foto
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Necelebrity
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus rodina
18:45  Večerníček
18:50  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný ateliér
19:40  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Štúrovci
21:25  Família
21:55  Kura na slivkách
23:25  Nebo, peklo, zem
01:00  Správy RTVS
01:45  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  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 
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  Farma
21:50  Farma - duel
23:35  Bostonské vraždy
00:35  NCIS - Námorný vyšet-
rovací úrad
01:30  Odložený prípad
02:30  Sherlock a Watsonová
03:15  Komisár Rex

04:25  Farmár hľadá ženu
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň

Sobota
24. 10. 2015
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15:05  Kapura
15:50  Farmárska revue
16:10  Halali
16:25  Separé
16:35  Test magazín
16:50  Herecké legendy
17:05  Eugen Onegin
18:45  Večerníček
18:50  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Panna zázračnica
21:45  Anjeli strážni
22:10  Neznáme dejiny 
 Spojených štátov
23:10  Oblomov
00:20  Oblomov
01:30  Správy RTVS
02:15  ArtSpektrum

04:05  Teória veľkého tresku
04:20  Dva a pol chlapa XI.
05:00  Televízne noviny
06:00  Mentalista
06:40  Zajac Bugs a priatelia
06:55  Zajac Bugs
  a káčer Duffy II
07:20  Nové dobrodružstvá 
 Toma a Jerryho
07:45  Dobrodružstvo 
 malej pandy
09:30  Superstar magazín
09:50  Superstar
12:45  Rodina Addamsovcov
14:50  Osobný strážca
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Kontraband
23:00  Terminator Salvation
01:10  Kontraband
02:20  Tajné sesterstvo

04:15  Krimi
04:45  Noviny TV JOJ
06:55  No, počkaj!
07:40  Rozprávková jazda
08:35  Malý Manhattan
10:35  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
11:45  8 statočných
14:20  Ja, zloduch!
16:35  Česko Slovensko 
 má talent
18:15  Dvojičky
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:20  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Dvojičky
21:20  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja -špeciál
22:45  Prci, prci, prcičky: 
 Nahá míľa
01:10  Zabijak Joe
02:15  Spirit - pomstiteľ

04:40  Lekári z ostrovov
05:25  Správy RTVS
06:10  Góly - body - sekundy
06:30  Rozprávky pre Jozefku
06:35  Mášine rozprávky
06:40  Zabudnuté hračky
06:55  Šťavnatý vŕšok
07:15  Červíčkovia
07:25  Požiarnik Sam IX.
07:35  Franklin
07:50  Veselá farma III.
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
11:25  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:00  Občan za dverami
13:35  Agatha Christie: Poirot
15:10  Zemianska česť
16:30  Nikto nie je dokonalý
17:45  Hurá do záhrady
18:20  Tajomstvo mojej kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Doktor Martin
21:10  True Štúr
22:05  Ako delfin
23:55  Agatha Christie : Poirot
01:30  O 5 minút 12
02:35  Ako delfin

06:00  Geo report
06:55  On air
07:20  Test magazín
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:15  Farmárska revue
09:40  Halali
10:00  Evanjelické služby Božie 
11:50  Koža
12:40  Família
13:10  Orientácie
13:50  Futbal - Fortuna liga
16:20  Hokej - Tipsport Liga
18:55  Večerníček
19:05  Mášine rozprávky
19:10  Trpaslíci
19:15  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:50  Slovo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dielo z depozitára 2015
20:15  Pán Selfridge
21:45  Divadlo nás baví
23:55  Kinorama
00:25  Správy RTVS
01:10  Slovo

04:00  Bostonské vraždy
05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:45  Zajac Bugs a priatelia
07:15  Zajac Bugs a káčer 
 Duffy II.
07:45  Tom a Jerry
08:10  Rodina Addamsovcov
10:15  Osobný strážca
13:05  Policajná akadémia: 
 Moskovská misia
14:45  Rýchlo a zbesilo: 
 Tokijská jazda
16:45  Kredenc
17:50  Horná Dolná
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Superstar
23:15  Gotham
01:10  Pomsta vlkolakov
03:10  Policajná akadémia

04:10  Inkognito
05:10  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
07:20  Malý Manhattan
09:20  No, počkaj!
09:35  Rozprávková jazda
10:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja -špeciál
11:20  Nová záhrada
12:15  Vtierka Castle
13:10  Mocný Joe Young
15:25  8 statočných
17:45  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 4.0
01:35  Odhalenie

04:25  60 zabijakov divočiny II.
04:50  Správy RTVS
05:40  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
14:35  Doktor Martin
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Dnes som blondínka
22:10  Kolonáda
23:05  Medicopter 117
23:55  Dnes som blondínka
01:45  Kolonáda
02:40  Občan za dverami
03:10  Dámsky klub

06:15  Fokus rodina
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Zabudnuté hračky
07:30  Mášine rozprávky
07:40  Rozprávky pre Jozefku
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pri muzike v jednom tanci
09:00  Pán Selfridge
10:30  Životodarné tepny Zeme
10:45  Tvárou v tvár
11:15  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:40  Dom je svet
12:00  Živá panoráma
12:35  Nech je ten život 
 o niečom...
13:20  Kinorama
14:00  5 minút po dvanástej
15:00  Štúrovské časy
15:30  ArtSpektrum
15:35  Národnostný magazín
16:00  Svet 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
18:50  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Zabudnuté hračky
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Dokumentárny klub
21:35  Spravodliví
21:50  History
22:00  Správy a komentáre

22:25  GBS+
22:45  Umenie
23:15  One Day Jazz
00:10  Dokumentárny klub
01:35  Správy RTVS
02:20  ArtSpektrum

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:40  Kukučka
10:45  Rodinné prípady
11:40  Odložený prípad
12:35  Farma
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

04:40  Krimi
05:10  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
09:40  Divoké kone II.
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:45  Česko Slovensko 
 má talent
15:30  Nákupné maniačky
16:45  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  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  Farmár hľadá ženu

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  Tajomstvo mojej kuchyne
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
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  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
00:25  Nerozvážni
01:10  Luther
02:00  Tajomstvo mojej kuchyne
02:45  Dámsky klub

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  Rozprávky pre Jozefku
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:35  Druhá láska
10:00  Svet zhora
10:25  Národnostný magazín
10:55  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Família
12:00  Živá panoráma
12:30  Majster Pavol z Levoče
13:30  Mestá a tváre
14:00  Spravodliví
14:25  Umenie
14:50  ArtSpektrum
15:00  Štúrovské časy
15:35  Rusínsky magazín
16:00  Svet zhora
16:25  Slovak press foto 
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Necelebrity
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus zdravie
18:45  Večerníček
18:50  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja

19:15  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Ruské tajomstvá 
 Prvej svetovej vojny
20:55  Záhada koralového 
 hradu
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Večera s Havranom
23:55  Festivaly 2015
00:15  Energetika
00:30  Správy RTVS

04:15  Dva a pol chlapa XI.
05:00  Televízne noviny
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
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Farma
23:10  Rodinné prípady
00:10  NCIS 
01:10  Sherlock a Watsonová
02:10  Lovec zločincov
03:05  Upírske denníky
03:50  Hrozba z temnoty

04:30  Krimi
05:00  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
09:30  Rodinné záležitosti
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
12:30  Geissenovci 
13:30  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:30  Farmár hľadá ženu
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
20:25  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

Pondelok
26. 10. 2015

Utorok
27. 10. 2015

Nedeľa
25. 10. 2015
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Družstvo mužov BK MŠK 
Kežmarok odohralo počas ví- 
kendu prvé dve stretnutia ak-
tuálneho ročníka 1. basketba-
lovej ligy. V sobotu na svojej 
palubovke privítali basket-
balistov zo Žiaru nad Hro-
nom a v nedeľu dopoludnia 
mužstvo Lučenca. Sobotňajší 
súper zo Žiaru mal byť pre 
domáce družstvo prijateľným 
súperom, s ktorým si verili. 
Potvrdil to aj tréner Kežmar-
čanov Miroslav Marhefka. 
„Zo Žiarom sme prehrali o 22 
bodov a podľa mňa sme mali 
s  týmto súperom uhrať lepší 
výsledok. Je to družstvo, s kto-
rým by sme podľa predpokla-
dov mali bodovať. V  každej 
štvrtine sme s nimi hrali vy-
rovnanú partiu, o čom sved-
čia niekoľkobodové rozdiely 
v každej časti hry. Žiaľ, z rôz-
nych dôvodov nám neprišli 
štyria hráči. “ Iný súper pri-
cestoval pod Tatry z južného 
Slovenska. Za Lučenec, ktorý 
je najvážnejším kandidátom 
na postup do extraligy, nas- 
túpili štyria bývalí extraligoví 
hráči - Golian, Koczkas, Ren-
dla a  Tarabus. Lučenec na-
súkal Kežmarku 126 bodov 
a podarilo sa mu premeniť až 
13 trojkových pokusov. „Po 
rozpade sa Lučenec rozhodol 
opäť dostať do najvyššej súťa-

Na úvod s dvoma prehrami
Popradské basketbalistky 

odohrali uplynulý týždeň dve 
domáce stretnutia. Hlavne to 
prvé malo vyznieť v prospech 
BAM, avšak realita bola iná. 
Mal to byť zápas z tých ľah-
ších, na posilnenie psychi-
ky pred zápasmi s  tímami 
z  hornej polovice tabuľky. 
Hoci Popradčanky v  polo-
vici druhej štvrtiny vyhrá-
vali nad Banskou Bystricou 
o 19 bodov, výkon domácich 
basketbalistiek divákov ni-
čím nenadchol a  súperovi 
naznačil, že má šancu uhrať 
dobrý výsledok. Hráčky ŠKP 
sa chopili šance a  po-
ľahky naklonili misky 
váh na svoju stranu. 
V závere stretnutia ešte 
Poprad na mladý tím 
hostí zatlačil, ale pre 
nepresnú streľbu už 
výsledok zvrátiť nedo-
kázal. „Dnešný zápas 
bol pod úroveň z našej 
strany. Ani ten náskok, 
ktorý sme mali na za-
čiatku, nesvedčil o  na-
šej dobrej hre. Dávali 
sme nejakým spôsobom 
koše a  súper ich na 
druhej strane nedával. 
Akonáhle mali súper-
ky väčšiu istotu, išlo 
to s  nami dole vodou. 
Som nespokojný s  pro-

Sklamanie z výkonu proti Banskej Bystrici
fesionálkami, ktoré sú v klube 
a  prišli Poprad posilniť. Ich 
výkon si absolútne nezaslúži 
podporu diváka, ktorého tu 
chceme dostať. Takže musia sa 
zamyslieť, či sa takýmto prí-
stupom a hrou dostaneme na 
basketbalovú mapu, ako chce-
me,“ povedal po zápase roz-
čarovaný tréner BAM Pop- 
rad Igor Skočovski.

Popradčanky  
dostali lekciu od tímu, ktorý 
je mladší a nemá v kádri ani 
veľa skúsených hráčok. Podľa 
domáceho trénera bola hra 
domácich hráčok veľmi sla-

bá. „Celý zápas sme sa len ťa-
hali a na konci to vyvrcholilo 
tým, že sme nevedeli trafiť kôš 
a prehrali sme. Ak chceme hrať 
seriózny basketbal s hráčkami, 
ktoré nás prišli posilniť, tak od 
nich žiadam maximálnu zod-
povednosť a  disciplínu. A  tá 
zodpovednosť a  disciplína 
tam nebola.“ Tréner si chce 
s hráčkami sadnúť a zistiť, či 
majú skutočný záujem o pô-
sobenie v popradskom klube.

BAM Poprad  –  ŠKP 08 
Banská Bystrica 43:48 
(26:18), najviac bodov: Pav-
lendová 9, Jacková 8, Hada-

čová a  Kudličková po 
7  – Moravčíková 10, 
Mištíková a Jelenčíková 
po 9.

Necelých dvadsaťšty-
ri hodín po domácom 
súboji so Šamorínom 
nastúpili basketbalistky 
Good Angels Košice na 
ďalší extraligový duel. 
Ten odohrali na palu-
bovke Arény Poprad 
a ani únava nezabránila 
hráčkam slovenského 
dvanásťnásobného šam-
pióna, aby pred fanúšik-
mi nováčika najvyššej 
súťaže nepredviedli svo-
je basketbalové umenie 
a majstrovstvo.

BAM Poprad – Good An-
gels Košice 39:90 (23:44). 
Poprad: Petríková 15 (3 troj-
ky), Kudličková 8, Pavlen-
dová 6, Theiner a Hadačová 
0 (Jacková 8, Tetemondová 2, 
Hamaliarová, Grigerová, Ku-
bová a Krafčíková 0). 

Good Angels: Bálintová 
23, Hruščáková 17, Oblak 
10, Stehlíková 3, Janoščíko-
vá 4  (Jurčenková 16, Kiššo-
vá 8, Langhorne 6, Lukači-
ková 3, Blanárová 0). TH: 
8/14  –  11/25, fauly: 22:16, 
5  faulov: 33.  min. D. Pav-
lendová a 37. min. K. Petrí-
ková (obe Poprad), trojky: 
5/17 – 7/21. 

Priebeh stretnutia bol ab-
solútne jednoznačný. „Žlto-
-modré“ sa v úvode dokázali 
plne koncentrovať a neumož-
nili hostiteľkám na začiatku 
duelu ani len pokus o nástup. 
V prvých troch minútach sa 
síce skóre prelievalo, ale tento 
stav Košičanky zvrátili naj-
skôr osembodovou šnúrou, 
po ktorej odskočili domácim 
na 13:6 a  ešte pred prvou 
prestávkou pridali 10-bodo-
vú sériu. Prvé dejstvo napo-
kon družstvo Good Angels 
vyhralo 27:11 a aj v druhom 
dokázalo svoju silu a napo-
kon zvíťazil rozdielom 51 bo-
dov.  (sps)

Mladá, úspešná a  talento-
vaná Lea Javoreková z Men-
gusoviec sa sa venuje jazdec-
kým disciplínam, v  ktorých 
sa jej počas tohtoročnej se-
zóny mimoriadne darilo. Iba 
dvadsaťročná vysokoškoláčka 
sa dokázala presadiť medzi 
skúsenejšími jazdcami a robí 
dobré meno nielen svojej obci, 
ale i  okresu a  kraju a  v ne- 
poslednom rade už aj Slo-
vensku. Počas tohto roka 
dosiahla výborné výsledky 
v  jazdeckých disciplínach 
endurance –  vytrvalostné 
dostihové jazdenie a v rodeo-
vom jazdení. Úspešná sezóna 
začala v Šamoríne endurance 
pretekmi na 80 km s koňom 
Rusty. „Boli to úvodné májové 
preteky, ktoré sme museli ab-
solvovať, aby sme sa kvalifiko-
vali na medzinárodné preteky. 
Bola to naša posledná 80-tka, 
ktorou sme sa mohli kvalifiko-
vať,“ hovorí Lea Javoreková. 

Každý kôň musí mať urobe-

ný tzv. noviciát. To znamená, 
že musí prejsť 40 km, 60 km 
a dva 80 km dostihy a až po 
absolvovaní týchto pretekov 
môže ísť na jednohviezdové 
medzinárodné preteky. V 80 
km vytrvalostnom dostihu 
Lea skončila na siedmom 
mieste a na 40 km pretekoch 
sa umiestnila na skvelom 
3. mieste. Nasledovali prvé 
medzinárodné preteky, ktoré 
sa konali v  Mengusovciach. 
Jazdilo sa vo  veľmi ťažkom 
teréne, s  vysokým prevýše-
ním, pri vysokých letných 
teplotách a  Lea skončila na 
krásnom 2. mieste. Vytrva-
lostnú sezónu s koňom Rus-
tym ukončila 140 km pre-
tekmi. „Pre nás oboch to boli 
prvé preteky, ktoré boli dlšie 
ako 80 km. Umiestnili sme sa 
na 4. mieste. Bola som veľmi 
spokojná, pretože to bolo veľ-
mi náročné nielen fyzicky, ale 
i počasie dávalo zabrať. Jazdili 
sme v daždi,“ hovorí Lea. 

Kobylka Suri Freckles sa v tomto roku umiestnila v celkovom 
rebríčku Kôň roka so svojimi výsledkami na 5. mieste. „Bojo-
vali sme, aby bola prvá, ale tým, že sme sa museli venovať aj 
Rustymu a vytrvalostným pretekom, mnohé termíny sa prek- 
rývali a preteky sme nestíhali. Niektoré sme museli vypustiť. 
Keby Suri absolvovala všetky preteky s takýmito umiestneniami, 
ktoré zajazdila, mohla byť Koňom roka,“ hovorí tréner a chova-
teľ Miro Javorek.

Motivácia vo vytrvalostných dostihoch  je pre jazdcov veľká
Tento vytrvalostný šport je 

špecifický tým, že po každých 
25 km musí kôň absolvovať 
povinnú veterinárnu kont- 
rolu a  medzi jednotlivými 
súťažami musí mať povinnú 
prestávku, aby sa zregenero-
val. Platí, čím väčšia súťaž, 
tým dlhšia prestávka. Po ab-
solvovaní noviciátu môže kôň 
prejsť na medzinárodné prete-
ky a získavať hviezdičky. Prvú 
hviezdičku získava vtedy, ak 
prejde tretí 80 km dostih, za-
platí si FEI pas, ktorý vysta-
vuje Medzinárodná jazdecká 
federácia a môže ísť na prete-
ky, kde získa dve hviezdy. Dve 
hviezdy môže získať po absol-
vovaní dvakrát 120 km alebo 
jeden 140, ale nemôže ísť ešte 
160 km. Ak kôň s  jazdcom 
získa tri hviezdy môže ísť na 
všetky medzinárodné prete-
ky, vrátane Svetového pohára. 
Kvalifikovať sa na prvé me-
dzinárodné preteky Lei s ko-
ňom Rusty trvalo dva roky. 
„Najväčší úspech pre mňa boli 
medzinárodné preteky v Men-
gusovciach na 140 km, predsa 
len to je už iná vzdialenosť. 
Počas týchto dvoch rokov sme 
sa s Rustym spoznávali a bu-
dovali kondíciu. A postupne sa 
nám už započítavajú body do 
svetového rebríčka. Prejsť 140 
km je aj na aute veľa, nieto ešte 
na koňovi,“ s úsmevom kon-
štatuje mladá pretekárka. 

Motivácia v  tomto športe 
je u jazdcov veľmi veľká. Po-
kiaľ sa v  svetovom rebríčku 
umiestnia do desiateho mies-
ta, môže si ich pozvať aj du-
bajský šejk, pre ktorého budú 
jazdiť. Veľkú úlohu zohrávajú 
medzinárodní veterinárni 
komisári, ktorí dohliadajú na 
zdravotný stav koňa a  stáva 
sa, že ich posúdenie nie je ob-
jektívne a koňa môžu vylúčiť 
zo súťaže. Jazdec prejde 160 
km a  na poslednej kontro-

le koňa vylúčia. Ale aj s tým 
musia jazdci a tréneri počítať. 
Je veľmi veľa atribútov, prečo 
je tento šport náročný. Z poh- 
ľadu pretekárov je objektív-
nejšie hodnotené napríklad 
rodeové jazdenie. Vytrvalost-
nému a rodeovému jazdeniu 
sa Lea Javoreková začala ve-
novať v 15-tich rokoch. 

Keď som nervózna, 
kôň je trikrát viac 

Veľký úspech dosiahla Lea 
Javoreková aj v  rodeovom 
jazdní. V rodeu sú dva zák-
ladné druhy disciplín - rých-
lostné a  pracovné. Medzi 
rýchlostné disciplíny patrí 
barrel race a  pole bending. 
V rýchlostných disciplínach 
ide o  absolvovanie vopred 
predpísanej trasy v  čo naj-
rýchlejšom čase. Pracov-
nými disciplínami sú team 
penning, cattle penning, 
breakway roping a najnovšia 
disciplína, ktorá sa začala or-
ganizovať už aj na Slovensku, 
ranch shorting. Pracovné, 
teda dobytkárske disciplíny, 
sú simuláciou reálnej prá-
ce kovbojov s dobytkom na 
ranči. Na Slovensku sa jaz-
dí v  dvoch kategóriach a  to 
open (dospelí) a youth (mlá-
dež). „Táto sezóna bola pre 
mňa nečakaná. Myslela som, 
že tento rok ešte nebudem pre-
tekať. Kobylka Suri bola po 
dva a  pol ročnom tehotenst- 
ve a nevedela som, ako to celé 
dopadne. Skúsili sme prvé 
preteky a  skončili sme piate. 
Celkovo to nebolo veľmi dob-
ré a  so Slovenskej Ľupči sme 
odchádzali sklamané,“ hovorí 
kovbojka Lea. Ďalšie preteky 
absolvovali v  Polomke, kde 
sa umiestnili v barrel race na 
štvrtom a v pole bending na 
treťom mieste. V jazdeckých 
športoch je veľký rozdiel či 
sa jazdí na kobylke alebo ko-
ňovi. Kobylka je v čase ruje 

Lea Javoreková s koňom Rusty pri vytrvalostných pretekoch 
(vľavo).
náladová a má svoje muchy. 
Na najväčšom rodeu na Slo-
vensku, v Muráni, ktorý bol 
vrcholom rodeového jazde-
nia, Lea Javoreková s kobyl-
kou Suri Freckles zvíťazili. 
„Tam sme sa išli trošku zaba-
viť. Muráň mám rada, je to 
nádherné prostredie s dobrým 
rodeom. V silnej konkurencii, 
ktorá tam vtedy štartovala 
som zhodnotila, že budeme 
radi, ak skončíme v prvej de-
siatke. Po prvom kole som 
bola prvá a za mnou štartoval 
chlap, ktorý presne na stotinu 
skončil s rovnakým časom ako 
ja. Druhé kolo bolo rozhodu-
júce a mala som pol sekundy 
lepší čas ako môj súper. Bolo 
to skvelé a určite to víťazstvo 
pocítila aj Suri,“ povedala 
Lea Javoreková. Nasledovalo 
rodeo v  Nemšovej a  to ne-
dopadlo veľmi dobre. Suri sa 
jednoducho nechcelo a  ne-
mala svoj deň. Na Mengu-
sovskom rodeu skončili na 
druhom mieste v barrel race. 
V pole bendingu zvíťazili s re-
kordným časom 22,02 s, slo-
venský rekord je 21,05. Pos- 
ledné preteky sezóny sa ko-

nali znovu v Nemšovej, kde 
skončili na druhom mieste. 

Lea Javoreková jazdí za Jaz-
decký klub Napoli Šamorín. 
„JK Napoli vďačíme za to, že 
sme sa mohli všetkých tých-
to pretekov zúčastniť, pretože 
tento šport je finančne veľmi 
náročný a  len vďaka klubu 
a rodičom sa mu môžem ve-
novať. Aj dobrej spolupráci 
s miestnym Jazdeckým klubom 
v Mengusovciach, JK Tavarok, 
vďačíme za skvelé výsledky,“ 
ukončila Lea Javoreková. 
A ako sama hovorí „netréno-
vala až toľko“, pretože navšte-
vuje Slovenskú poľnohospo-
dársku univerzitu v Nitre, kde 
študuje hypológiu a dosahuje 
veľmi dobré výsledky. Štú-
dium je náročné, učí sa  ana-
lyzovať problémy a  tvorivo 
uplatňovať biologické, tech-
nické a  technologicko-eko-
nomické poznatky v  oblasti 
manažmentu chovu zvierat. 
Získava poznatky o biologic-
kých vlastnostiach koní, o ge-
netických a  fyziologických 
aspektoch chovu, o hygiene, 
výcviku a využití koní, o ich 
výžive a kŕmení.  (isa)

že. Poskladal družstvo s mla-
dými odchovancami,  skúse-
nými extraligistami a  má aj 
profesionálneho trénera Kuril-
lu zo Sp. Novej Vsi, na rozdiel 
od nás, keďže v kádri máme 
iba vlastných odchovancov,“ 
dodal M. Marhefka. Rovno-
cennými súpermi Kežmarku 
by počas dlhodobej súťaže 
mali byť už spomínaný Žiar 
nad Hronom, Žilina, Prešov 
a Košice. 

Kežmarok –  Žiar nad 
Hronom 62:84,  Kežmarok 
– Lučenec 65:126. 

Zostava Kežmarku: Mi-
chal Marhefka, Daniel Slezák, 
Ján Glodžák, Martin Šterbák, 
Andreas Bertani, Branislav 
Tybor (v strede), Michal Kis-
ka, Matúš Šesták, Lucián Ka-
šela, Boris Rura.  (sps)    



12 Streda, 21. 10. 2015 | číslo 43  ŠPORT

Vydavateľ: Podtatranský kuriér, s. r. o., Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad, IČO: 462 859 03, 
e-mail: novykurier@gmail.com, kurierpp@gmail.com, web: http://www.podtatransky-kurier.sk. 

MK SR: EV 4442/11, ISSN: 1338-5402, šéfredaktorka: Mgr. Petra Vargová Čakovská, 0949 314 111, redakcia: 0905 348 487.
Plošná inzercia: 0905 348 487, novykurier@gmail.com, uzávierka: piatok 12:00 h.

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovatelia Slovenskej pošty, objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., 
Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. BOX 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail: zahranicna.tlac@slposta.sk; predplatne@slposta.sk. 

Nezávislý spoločensko - ekonomický týždenník  Nevyžiadané rukopisy nehonorujeme a nevraciame. Redakcia si vyhradzuje právo krátenia príspevkov. 

Basketbalisti Iskry Svit sa 
v  novom ročníku extraligy 
stále hľadajú. V  príprave 
sa vystriedalo veľa hráčov 
a príchod nových zazname-
nali fanúšikovia Svitu aj up-
lynulý týždeň. Možno aj to sú 
príčiny neúspechu v  úvode 
sezóny. Iskra z piatich odoh-

ratých zápasoch prehrala 
štyri, triumfovala iba nad pos- 
lednou Nitrou. Hoci po celý 
čas proti nováčikovi z Košíc 
bojovala, o  víťazstvo prišla 
v  záverečných minútach 
stretnutia.  

BK Iskra Svit - KB Košice 
 47:57 (26:26).

Iskra prehrala ďalší zápas
 Svit: Blagojević 14, Man- 

dić 11, Petrucelli 5, Dratva 
3, Pipíška 3 (Bakare 6, Fin-
dura 3, Myles 2, Adenekan 0, 
Bachan 0, Belavý 0, Skvašík 0). 
   Košice: Baldovský 13, Jaco-
bo 9, Keely 9, Baťka 8, Jones 
5 (Radoš 6, Nuber 5, Kitchell 
2, Galata 0, Jaray 0, Lechman 
0). TH: 5/10 - 5/9, Trojky: 8 
- 6, Fauly: 18 – 15, rozhodo-
vali: Zubák, Šarišský, Karniš.

Rudolf Jugo, tréner Svitu: 
„Predviedli sme výbornú ob-
ranu. Tá nám fungovala tak-
mer celý zápas. Škoda, že sme 
v útoku hrali akoby so zatiah-
nutou ručnou brzdou. Napriek 
tomu sme proti kvalitnému 
tímu Košíc odohrali viac ako 
vyrovnané stretnutie. Nepre-
menili sme však niekoľko ot-
vorených striel, čo nám určite 
nepomohlo. V záverečných pi-
atich minútach sme urobili via-
cero chýb, čo nás stálo víťazstvo. 
Som však presvedčený, že sme 
na dobrej ceste.“

Roman Findura: „Bol to 
veľmi náročný zápas, stret-
nutie obrán. Hrali sme fan-
tasticky v defenzíve i dobre 
takticky. Držali sme sa 37 
minút, zápas sme stratili ma-
lou nepozornosťou. Súperovi 
padla nejaká trojka, stratili 
sme dve lopty a bolo po zá-
pase. Nemyslím si, že sme 
odišli fyzicky, skôr po men-
tálnej stránke. Len čo sme 
poľavili, súper to hneď trestal. 
Potrebujeme stabilizovať 
káder, aby sme mohli na tré-
ningu pracovať.“

Piaty t ím uplynulého 
ročníka slovenskej basket-
balovej ligy BK Iskra Svit 
pokračuje v posilňovaní kád- 
ra. Po čerstvom príchode srb-
ského pivota Aca Mandiča 
sa na tréningu hlásila tré-
nerom ďalšia nová tvár. Ide 
o 26-ročného kanadského 
rozohrávača Juevola Mylesa, 
ktorý v ročníku 2013/2014 
pôsobil v Komárne.  (red)

V piatok hostil Poprad v 12. 
kole najvyššej hokejovej súťa-
že na Slovensku Skalicu a zá-
pas mal napokon dramatické 
rozuzlenie až v predĺžení. 

HK Poprad - HK 36 Ska-
lica 4:3 pp (2:2, 1:1, 0:0 - 
1:0), góly: 15. Hvila (Kroták, 
Rusnák), 15. Skokan (B. Ra- 
páč, R. Rapáč), 39. R. Rapáč 
(Paukovček), 61. Hvila (Kro-
ták, Suchý) - 7. Korýtko 
(Brendl, Sloboda), 20. Slobo-
da (Jass, Brendl), 34. Brendl 
(Pašek, Ďurák), vylúčení: 5:5, 
presilovky: 0:2, 850 divákov.

Poprad: Kostúr - Suchý, 
Gáborčík, Briják, Fabian, 
Malina, Kasík, Pitka, Dinda 
- Bartečko, Paukovček, Huna 
- Kroták, Rusnák, Hvila - R. 
Rapáč, Skokan, B. Rapáč - 
Štrauch, Bajaruns, Števuliak.  

Juraj Halaj, asistent tré-
nera Popradu: „Prvú tretinu 
sme boli lepší, druhá bola 

Poprad sa posúva vyššie, zdolal Skalicu a Žilinu

presným opakom. Po tretej 
tretine boli body spravodlivo 
rozdelené. Presilovky nám dnes 
v riadnom hracom čase nešli, 
ale nakoniec gól prišiel v pravej 
chvíli.“

Roman Šimíček, tréner 
Skalice: „Vstup do zápasu sa 
nám nevydaril. Aj keď sme 
dali gól, nemali sme dobrý po-
hyb. Príprava na zápas bola 
krátka, možno sa pod to pod-
písala dlhá cesta. V tretej tret-

ine chlapci naplnili to, čo sme si 
povedali. V závere tretej tretiny 
sme sa dopustili faulov, čo nás 
napokon stálo body. Pop- 
rad v predĺžení využil ideálnu 
presilovku 4:3. K víťazstvu 
súperovi blahoželám.“

V  nedeľu cestovali „kam- 
zíci“ k „vlkom“ do Žiliny 
a domov sa vrátili bez ujmy 
a dokonca s plným bodovým 
ziskom. 

MsHK DOXXbet Žilina 

– HK Poprad 2:5 (0:1, 1:1, 
1:3), góly: 36. Róbert Huna 
(Švec, Richard Huna), 53. 
Lipovský (Bajaník) – 14. 
Bartečko (Rudolf Huna), 25. 
Bartečko (R. Rapáč, Suchý), 
44. Rudolf Huna (Bartečko, L. 
Paukovček), 45. B. Rapáč (R. 
Rapáč, Kasík), 50. R. Rapáč (B. 
Rapáč, Štrauch), vylúčení: 4:7, 
presilovky: 1:1, 1 121 divákov. 
Žilinčania sa už štvrtý raz 
v rade predstavili doma a 

V realizačnom tíme HK 
Poprad došlo k  viacerým 
zmenám. Zo zdravotných 
dôvodov ukončil svoje pô-
sobenie vo funkcii manažéra 
hokejovej mládeže v  Pop- 
rade Július Šupler. Vede-
nie „kamzíkov“ sa rozhodlo 
angažovať na post šéftrénera 
mládeže doterajšieho asisten-
ta trénera A mužstva Vladi- 
míra Turana. Jeho pozíciu 
prevzal bývalý hokejista Juraj 
Halaj, ktorý sa stal asistentom 
Pavla Paukovčeka. „Trénerovi 
Šuplerovi ďakujem za prácu, 
ktorú v  našom klube urobil. 
Vladimír Turan bude okrem 
pozície šéftrénera mládeže 
robiť aj trénera mladšieho do-
rastu HK Poprad,“ vysvetlil 
riaditeľ HK Poprad Tibor 
Turan. 

Juraj Halaj naposledy pôso-
bil ako hlavný tréner juniorov 
v Liptovskom Mikuláši. „Slo-
vo dalo slovo a som tu. Nie je 
to pre mňa nové prostredie. 

Ako hráč som tu pôsobil veľmi 
dlho. Vraciam sa medzi zná-
mych ľudí. Je to pre mňa nová 
výzva. Sám som zvedavý, ako 
sa toho ujmem,“ povedal nový 
asistent hlavného trénera HK 
Poprad. Zaujímavosťou je, že 
obaja súčasní tréneri poprad-
ských hokejistov sú Liptáci 
a obaja pred svojím prícho-
dom do Popradu pôsobili na 
lavičke juniorov v  Liptovs-
kom Mikuláši. „Obaja Pop- 
rad dobre poznáme a máme 
vzťah k  tomuto prostrediu 
a  k týmto ľuďom. Verím, že 
čas ukáže, že to bol správny 
krok. Starších hráčov poznám, 
s niektorými z nich som ešte 
aktívne hral. Tých ostatných 
pomaly spoznávam. Hlavné 
úlohy preberám po trénerovi 
Vladovi Turanovi. Viem, akú 
má predstavu hlavný tréner 
Paukovček. Taktická príprava 
a  práca s  obrancami bude 
moja parketa,“ doplnil Juraj 
Halaj.  (sps)

V HK nový asistent trénera

Dlho očakávané sa 
stáva skutočnosťou. Au-
togramiáda hráčov HK 
Poprad bude vo štvrtok 
22. októbra o 16. h pri 
hlavnom pódiu novoot-
voreného obchodného cen-
tra. Akciu bude moderovať 
Pyco. Fanúšikovia sa budú 
môcť stretnúť so svojimi 
obľúbenými hráčmi a získať 
ich kartičky s podpisom a 
využiť príležitosť na vyho-
tovenie spoločných selfie. 
A koho môžete stretnúť 
na autogramiáde? Matúša 
Kostúra, Arne Krotáka, 
Ľuboša Bartečka, Radosla-
va Suchého, Lukáša Hvilu, 
Štefana Fabiana, Lukáša 
Paukovčeka, Ľubomíra 
Malinu, Richarda Rapáča, 
Branislava Rapáča, Rudolfa 
Hunu a Matúša Paločka. 

Autogramiáda 
hokejistov

Extraliga žien mala uply-
nulú stredu na programe 
kompletné 4. kolo. Najväčšiu 
drámu zažili diváci v  Kež-
marku, kde domáci KV MŠK 
Oktan zdolal 1. Bratislavský 
volejbalový klub 3:2. Prvé 
víťazstvo a tri body dosiahol 
nováčik TJ TU Slávia Zvolen. 
Volejbalistky zo stredného 
Slovenska zdolali Senicu 
3:0. Úlohu favoritiek využili 
hráčky VTC Pezinok, ktoré 
vyhrali na palubovke COP 
Nitra 3:1 a tri body po trium- 
fe v  troch setoch na ihris-
ku v  Prešove získali hráčky 
Volley project UKF Nitra. 
KV MŠK Oktan Kežma-
rok - 1. Bratislavský volej-
balový klub 3:2 (-16, 21, 
11, -17, 12), zápas trval 
105 minút, rozhodovali: 
J. Niklová -  I. Čierťašská. 
Kežmarok: Smák 8, Dra-
gašeková 18, Labudová 13, 

Dve dôležité víťazstvá volejbalistiek Kežmarku
Harčárová 0, Zátrochová 14, 
Becková 12, liberá Jagodzin-
ska a Gajdušková (Jakušová 
4, Kurťaková 1, Kaplanová 
0). 

V  Kežmarku sa hral vý-
borný a dramatický volejbal, 
ktorý sa musel zaplnenej 
športovej hale páčiť. Začia-
tok zápasu bol do stavu 5:5 
vyrovnaný, potom hosťujúce 
hráčky ušli domácim na 5:10. 
Bratislavčanky si náskok 
udržiavali až do konca prvé-
ho setu, ktorí vyhrali 16:25. 
Druhý set bol vyrovnaný 
do stavu 6:6. Domáce síce 
vlastnými chybami dovolili 
súperkám odskočiť na 6:10, 
ale nevzdali sa a zlepšeným 
výkonom dokázali otočiť 
na 15:14. Úspešnejšie boli 
aj v  koncovke setu a vyrov-
nali priebeh zápasu na 1:1. 
V  treťom sete Kežmarčan-
kám vychádzalo úplne všet-

ko. Skvelý výkon nahrávačky 
Smák, výborná hra na útoku 
Dragašekovej a v poli liberky 
Jagodzinskej znamenal ve-
denie 2:1. Vo štvrtom sete sa 
za stavu 1:0 nešťastne zrani-
la Jagodzinska, čo poznačilo 
výkon domáceho družstva. 
Aj keď sa domáca liberka za 
stavu 7:12 do zápasu vrátila, 
štvrtý set Kežmarčanky pre-
hrali 17:25. Piaty začali Bra-
tislavčanky pokazeným po-
daním, čím dostali na servis 
domácu Moniku Smák, ktorá 
podávala do stavu 5:0. Bra-
tislavčanky zabrali, avšak za 
stavu 9:6 dostal hosťujúci tré-
ner červenú kartu za nešpor-
tové správanie a daroval de-
siaty bod domácim, ktoré si 
už náskok udržali a zapísali si 
ďalšie extraligové víťazstvo. 
Jozef Bréda, tréner Kežmar-
ku: „Niekomu sa bude máliť, 
že sme vyhrali v  až tajbrej-

ku, ale 1. BVK bol dnes viac 
ako vyrovnaný súper. Som 
rád, že sme zvládli piaty set, 
nie ako proti Nitre. Zranenie 
Jagodzinskej sa neukázalo 
ako vážne a  pomohla nám 
k víťazstvu.“

Tomáš Varga, tréner 1. 
BVK: „Odchádzame po boji 
z Kežmarku s bodom, aj keď 
sme ich mohli mať tri. Nepo-
chopiteľne sme poľavili v kon-
centrácii v  strede druhého 
setu, čo taký skúsený súper 
ako domáce družstvo hneď 
využilo. Museli sme napokon 
bojovať a aj keď sme sa ešte 
vrátili do zápasu vo štvr-
tom sete, na viac ako bod to 
nestačilo.“

V sobotu odohrali zveren-
kyne trénerského dua J. Bré-
da - Ľ. Bréda dôležité stretnu-
tie na Záhorí, po ktorom si 
pripísali do tabuľky ďalšie tri 
body. Po piatich odohraných 

stretnutiach boli priebežne 
na prvej pozícii extraligovej 
tabuľky s  jednou prehrou 
a 4 víťazstvami, avšak Slávia 
a UKF Nitra mali odohrané 
o dva zápasy menej. 

SVK DDK-LED Senica 
- KV MŠK Oktan Kežmarok 
1:3 (16, -10, -15, -17). 

Vladimír Sirvoň, tréner 
Senice: „V úvodnom sete 
sme konečne podali výkon 
hodný extraligy. Potom však 

išiel náš výkon dole a skúse-
nejší súper to dokázal využiť. 
V našom tíme sa nenašla ani 
jedna hráčka, ktorá by tím 
pozdvihla. Mrzí ma aj to, že 
našej novej nahrávačke píska-
li až príliš úzkostivo dvojáky.“ 
Jozef Bréda, tréner Kežmar-
ku: „V prvom sete sme sa po 
náročnej ceste autami hľadali, 
ale potom sme zobrali opraty 
zápasu do rúk a zaslúžene vy-
hrali.“   (sps)

chceli čo najskôr zabudnúť 
na predošlú prehru v derby 
s Martinom. Od úvodu bolo 
na ich prejave cítiť väčšiu 
aktivitu, aj hlad po góloch, 
ale proti bol Kostúr v bráne 
Popradu, aj vychýlená stre- 
l e c k á  m u š k a  v l k o v. 
Jerguš Bača, asistent trénera 
Žiliny: „Hokej sa nehrá na 
šance a strely, ale na góly. Z 
vyložených šancí v prvej treti- 
ne sme nedokázali dať gól a 
za stavu 1:2 sme chceli zápas v 
tretej tretine otočiť, ale spravili 
sme hrubé individuálne chyby. 
Ani v závere sme pri presilovke 
o dvoch hráčov neboli efek-
tívni. Zápas sme nezvládli.“ 
Pavol Paukovček, tréner Pop- 
radu: „Zápas sme takticky 
dobre zvládli, chlapci dodržali 
to, čo sme si pred zápasom 
povedali k hre Žiliny. V kri-
tických chvíľach nás podržal 
brankár Kostúr.“  (sps)


