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najmä do miest vý-
skytu dopravných ne- 
hôd s  tragickými nás- 
ledkami, kumulácie 
dopravy, miest, kde do-
chádzalo k častému výs- 
kytu kolíznych situá- 
cií,   do  frekventovaných 
miest v blízkosti letných 
rekreačných zariadení 
a  do miest zvýšené-
ho pohybu chodcov v 

mestských aglomeráciách. Doprav-
ní policajti sa zameriavali hlavne 
na kontroly dodržiavania rýchlostí 
jazdy vozidiel a vykonávali ich naj-
mä v úsekoch a časoch najčastej-
šieho výskytu dopravných nehôd s 
tragickými následkami a v rozsahu, 
ktorý si vyžadovala dopravno-bez-
pečnostná situácia. „Počas letnej 
sezóny sme kontrolovali dodržiava-
nie základných povinností vodiča, 
najmä v súvislosti s porušovaním 
zákazu požitia alkoholu alebo inej 
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Strach a predsudky 
živia politici cielene

Kežmarok o bod
za majstrom

pplk. Mgr. Štefanom Šipulom, 
riaditeľom Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade

Duálne vzdelávanie 
pomáha 

obidvom stranám

„Počas tohtoročnej letnej turistic-
kej sezóny poklesol počet dopravných 
nehôd (ďalej len DN) o 12 v porov-
naní s porovnateľným obdobím roku 
2014. Počet usmrtených osôb sa 
znížil o jednu, ale počet ťažko zra-
nených sa zvýšil o sedem a pri ľah-
ko zranených o jednu osobu,“ uvie-
dol riaditeľ ODI v Poprade Štefan 
Šipula.

Aby bol pohľad na tohtoročnú 
letnú sezónu úplný, v  porovnaní 
s minulým rokom bolo v okresoch 
Poprad a  Levoča zaznamenaných 
66 dopravných nehôd (DN), kým 
v roku 2014 ich bolo 78. V okrese 
Poprad to bolo 47 nehôd, minulého 
roku 59 a v okrese Levoča bol počet 
nehôd zhodný, po 19. Potešiteľný je 
fakt, že v letných mesiacoch nebo-
li na cestách okresov zaznamenané 
nehody s následkom smrti. Ťažko 
zranených osôb v  okrese Poprad 
bolo deväť, čo je nárast oproti rov-
nakému obdobiu roku 2014 o šesť 

a v okrese Levoča o jed-
nu. Ľahko zranených 
bolo v  okrese Poprad 
14 ľudí, čo je o  jednu 
osobu menej ako v lete 
2014 a v okrese Levoča 
o dve osoby viac.

„Pred letnou  turis-
tickou sezónou 2015 
sme spracovali analýzu 
dopravnej nehodovosti 
a dopravno-bezpečnost-
nej situácie v služobnom obvode OR 
PZ v Poprade a na základe jej záve-
rov, s prihliadnutím na aktuálny vý-
voj dopravno-bezpečnostnej situácie 
za obdobie šiestich mesiacov roku 
2015, boli prijaté vlastné konkrét-
ne opatrenia za účelom pozitívneho 
ovplyvnenia vývoja dopravnej ne-
hodovosti, s dôrazom na usmrtené 
osoby a zabezpečenie bezpečnosti a 
plynulosti cestnej premávky počas 
leta 2015,“ doplnil.

Výkon služby bol plánovaný 

návykovej látky, plnému venova-
niu sa vedeniu vozidla, bezohľad-
nému a agresívnemu správaniu sa 
v cestnej premávke. Pozornosť sme 
venovali kontrolám so zameraním 
na odhaľovanie priestupkov v dy-
namike cestnej premávky, najmä 
v súvislosti s porušovaním zákazu 
predchádzania, nedania prednosti v 
jazde, ako aj nesprávnym spôsobom 
jazdy a predchádzaniu, dodržiava-
nia obmedzenia jazdy niektorých 
druhov vozidiel, ale aj používania 
bezpečnostných pásov a bezpeč-
nostných systémov,“ upresnil ria-
diteľ a dodal, že dôraz kládli aj na 
dodržiavanie povinností vodičov 
voči chodcom najmä v obciach, 
dodržiavanie pravidiel cestnej pre-
mávky vodičmi motocyklov a ich 
spolujazdcami, dodržiavanie záka-
zu obsluhovať telefónny prístroj, 
zákazu požitia alkoholu alebo inej 
návykovej látky.  

Pokračovanie na 7. str.

V piatok sa na Štrbskom Plese 
konala akcia Čisté vody, ktorá je 
súčasťou Medzinárodného festivalu 
potápačských filmov Vysoké Tatry. 
Pod hladiny plies sa ponorilo 38 
dobrovoľných potápačov.  

Čisté vody 
a 73 kg odpadkov

Obchodné centrum Forum otvorené
Viac ako 100 rôznych značiek 

na troch poschodiach s  rozlohou 
22 tisíc m2, 98-percentná obsade-
nosť a  450 parkovacích miest, to 
je nové obchodné centrum Forum 
na Námestí sv. Egídia v  Poprade, 
ktoré otvorili minulý štvrtok. Nie 
iba primátor, ale aj podnikatelia na 
námestí a občania mesta očakáva-
jú, že sa otvorením Forumu vráti 
po dlhých ôsmich rokoch život do 
centra.

Výstavba Forumu stála investora, 
Multi Development, 48 miliónov 

eur. „Snažili sme sa, aby celý tento 
projekt zapadol do prostredia a aj 
napriek tomu, že je veľký, aby tak 
nevyzeral. Najmä časť smerom do 
námestia, aby bola komorná. Ná-
kupné centrum kopíruje svahovitý 
terén a je dobre zakomponované do 
mestského prostredia. Zdá sa nám, 
akoby tu centrum Forum stálo vždy 
a to je myslím, dobre,“ skonštatoval 
Luboš Kočí, riaditeľ Multi pre Čes-
kú a Slovenskú republiku. 

„V jednotlivých prevádzkach, ob-
chodoch, reštauráciách a  kaviar-

ňach nájde prácu množstvo ľudí 
a  ďalších bude zamestnávať naše 
centrum. Prevádzok, ktoré sa pre-
sťahovali k nám, nie je až tak veľa, 
skôr sú tu také, ktoré svoje podni-
kanie rozšírili na dve miesta, prí-
padne o  úplne nové prevádzky,“ 
konštatoval Ľuboš Kočí a doplnil, 
že odhadom by mohlo ísť o 700 až 
800 pracovných miest. Pri novom 
obchodnom centre ešte pribudne 
viac zelene, ktorá sa bude popínať 
po jeho fasáde.

  Pokračovanie na 2. strane 

Na dno Velického plesa sa ponori-
li štyria potápači a ich úlovkom bolo 
31 kilogramov prevažne železného 
šrotu. Pomerne čisté je Poprad-
ské pleso, z  ktorého devätnásť 
potápačov vytiahlo 25 kg väčšinou 
komunálneho odpadu. Najmenej 
znečistené bolo Nové Štrbské ple-
so, v ktorom 17 kíl odpadkov pri-
padlo na osem potápačov. „Väčšinu 
nájdených odpadkov tvorili mince, 
plastové poháriky a plastové či sklené 
fľaše i jednotlivé časti príborov. Našiel 
sa však aj veľký plastový odpadkový 
kôš, bežecká vetrovka a počítadlo ki-
lometrov na bicykel,“  konkretizoval 
Pavol Kráľ, koordinátor akcie Čisté 
vody zo Štátnych lesov TANAPu. 

Už druhý rok, po dohode s Ur-
bárskym spoločenstvom Pribylina, 
bol vyčlenený na čistenie i tajch na 
Račkovom potoku, kde účastníci 
vyzbierali 140 kg komunálneho 
a  stavebného odpadu a  zároveň 
odstraňovali spadnuté stromy 
a splavené konáre po vetrovej ka-
lamite Žofia z  mája 2014. „Štyria 
potápači sa ponorili aj do jedného 
z  jazier batizovských štrkovísk 
a  musím konštatovať, že napriek 
očakávaniam v ňom nenašli žiaden 
odpad,“ dodal P. Kráľ.

 Pokračovanie na 3. strane

BATIZOVSKÉ NOVINY
2 8 .  o k t ó b e r  2 0 1 5

Občasník obyvateľov obce Batizovce

Pásku slávnostne prestrihli Jozef Švagerko, primátor mesta Poprad a Zuzana Malíková manažérka OC Forum.

Euroregión Tatry
má novú zmluvu

V obrazárni Kežmarského hradu 
v stredu 21. októbra predstavitelia 
Euroregiónu Tatry podpísali novú 
zmluvu o cezhraničnej spoluprá-
ci. Primátor mesta Ján Ferenčák az 
Kežmarok a Antonin Karlak za poľ-
skú stranu.  Str. 3

Dnes je duálne vzdelávanie veľ-
mi frekventovaný pojem. Ako 
ho vnímajú tí, ktorí umožňujú 
praxovať žiakom stredných od-
borných škôl vo firmách, sme 
sa okrem iného dozvedeli v  au-
toservise Chedos Fiat vo Svite.  
  Str. 7

O téme migrácie, faktoch a skú- 
senostiach, hovoríme s analytikom 
medzinárodnej politiky, spolu-
zakladateľom a vydavateľ portálu 
EurActiv.sk Radovanom  Geistom. 
 Str. 11

Volejbalová extraliga žien mala 
v sobotu na programe dve stretnutia 
6. kola. Kežmarok zdolal na domá-
cej palubovke bez problémov Prešov 
3:0 a Pezinok zvíťazil v Senici takisto 
hladko 3:0.   Str. 12

Víťazom 
Tatranského 

pohára je Kováč

strana 12
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Napadnutie kuchyns- 
kým nožom. Dvadsaťje-
denročný František z Ra-
kús mal v nedeľu 18. ok- 
tóbra večer v rómskej osade 
v obci pristúpiť k 27-ročnému 
Jánovi, ktorý tam sledoval 
hádku medzi ďalšími dvoma 
mužmi. Bez vyzvania, či uda-
nia dôvodu ho kuchynským 
nožom bodol do ľavého ra-
mena. Spôsobil mu zranenia 
s predpokladanou dobou lie-
čenia viac ako 10 dní. Prís-
lušník obvodného oddelenia 
PZ v Kežmarku začal trestné 
stíhanie a obvinil Františka 
z prečinu ublíženia na zdraví, 
spáchaného v súbehu s pre-
činom výtržníctva. Stíhaný je 
na slobode. 

Zranenie pracovníka 
bitúnku. Na bitúnku v Len-
daku došlo minulý utorok 
k zraneniu jedného zo za-
mestnancov. Ráno okolo pol 
ôsmej zaháňal 47-ročný muž 
dobytok do objektu bitún-
ka. Za presne nezistených 
okolností sa dobytok splašil 
a jedna z kráv ho zranila. 
Zamestnanec utrpel zrane-
nia hlavy, hrudníka a brucha 
s minimálnou dobou liečenia 
6 týždňov. Prípad vyšetru-
je obvodné oddelenie PZ 
Kežmarok. 

Ukradol dve peňažen-
ky. Do jedného z rodinných 
domov na Prešovskej ulici 
v Spišskom Podhradí neop- 
rávnene vošiel 11. októbra 
krátko po 12. h 47-ročný 
muž zo Žehry. Cez otvore-
nú bráničku prešiel k ne-
uzamknutým vchodovým 
dverám. Z drevenej poličky 
ukradol panskú peňaženku, 
v ktorej sa nachádzali osob-
né doklady a peniaze. Druhú 
peňaženku s finančnou ho-
tovosťou a  stravné lístky 
ukradol z kabelky. Celková 
škoda bola vyčíslená na 157 
€. Muža obvinili z prečinu po-
rušovania domovej slobody. 

Jazdi l  pod vplyvom 
alkoholu a v podmien-
ke. Z prečinov ohrozenia 
pod vplyvom návykovej 
látky a marenia výkonu 
úradného rozhodnutia ob-
vinili dopravní policajti zo 
Starej Ľubovne 31-ročného 
Popradčana. Muž viedol 
21. októbra krátko pred 
druhou hodinou v noci osob- 
né auto Peugeot 406 po ces- 
te smerom z Kežmarku do 
Podolínca. Na Mariánskom 
námestí v Podolínci zastavil 
pred jedným z rodinných 
domov a vedľa neho os-
talo stáť ďalšie auto. Jeden 
zo spolujazdcov tohto auta 
privolal na miesto policajnú 
hliadku. Hliadka po prícho- 
de podrobila vodiča Peu-
geotu kontrole, pri ktorej 
bolo zistené, že vozidlo vie-
dol pod vplyvom alkoholu 
s nameranou hodnotou 1,14 
mg/l etanolu na liter vydycho-
vaného vzduchu. Šoféroval 
navyše napriek tomu, že má 
Okresným súdom v Spišskej 
Novej Vsi uložený trest 
odňatia slobody v trvaní  
4 mesiace s podmienečným 
odkladom 12 mesiacov 
a trest zákazu činnosti viesť 
motorové vozidlá na dobu 
5 rokov a 7 mesiacov. Obvi-
nený muž bol umiestnený do 
cely policajného zaistenia. 

 (red)

Dokončenie z 1. strany
Ako informovala mana-

žérka OC Zuzana Maliková, 
parkovanie bude určitý čas 
zadarmo, aby sa ľudia obozná-
mili s parkovacím systémom. 
Neskôr ho plánujú spoplatniť 
najmä preto, aby zamedzi-
li zneužívaniu parkovacích 
miest tými, ktorí nenavštívia 
centrum, ale pôjdu na ná-
mestie. OC Forum bude den-
ne otvorené od 9. do 21. ho-
diny a je prístupné mestskou 
hromadnou dopravou.

Radosť s projektu, ktorý je 
vo finále, mal aj primátor mes-
ta Jozef Švagerko. „V prvom 
rade som rád, že sa tento pro-
jekt dokončil, pretože v  Pop- 
rade, ako všetci viete, nie sú 
všetky projekty dokončené. 
Teším sa, že sa obchodné cent- 
rum dobudovalo a bude slúžiť 
ľuďom,“ povedal a pokračoval: 
„Toto nákupné centrum však 
nie je len pre Poprad, ale pre 
celý región, preto ma teší, že ľu-
dia majú opäť ďalší dôvod prísť 
k nám, kde im môžeme ukázať 

aj iné naše vymoženosti.“
Ukončením prác na no-

vom obchodnom centre a po 
ukončení rekonštrukcie Pod- 
tatranského múzea chce mes- 
to, podľa jeho primátora, pok- 
račovať v  rekonštrukcii ná-
mestia. Rovnako si ďalšie 
investície vyžiada riešenie 
problémov s dopravou, najmä 
s ohľadom na blízky kruhový 
objazd a Francisciho ulicu, na 
ktorej je základná škola a ďal-
šie prevádzky. Ako konštatoval 
technický riaditeľ Multi Deve-

lopment Peter Hoffmann, na 
základe štúdie by sa mala roz-
šíriť cesta na Francisciho ulici 
až po križovatku pri OC Mo-
naco. „Vylúčila by sa tam pešia 
komunikácia, ktorá sa aj tak 
veľmi nevyužíva a miesto toho 
by sa vytvorila dvojprúdová 
komunikácia, ktorá by vozidlá 
odviedla z  OC do kruhovej 
križovatky,“ uviedol.  Problé-
mom podľa primátora Jozefa 
Švagerka je aj cestný most po-
nad Zdravotnícku ulicu, ktorý 
potrebuje opravu.  (pkr)

Obchodné centrum Forum otvorené

Vo Forume aj Slovenská sporiteľňa

V deň otvorenia OC Forum slávnostne 
prestrihli pásku aj v novom obchdonom 
mieste Slovenskej sporiteľne, ktorá je 
súčasťou obchodného centra.  „Dobrá 
dostupnosť, rýchly a profesionálny servis, 
príjemné prostredie - to sú zásady, ktorými 
sa riadime pri úpravách našej pobočkovej 
a bankomatovej siete. Chceme, aby nás 
klienti jednoduchšie našli a aby im boli 
naše služby čo najdostupnejšie. Verím, že 
naši prví klienti nám priniesli obchodné 
šťastie a spoločne budeme úspešní. Kole-
gom v novej pobočke želám veľa pracov-
ného elánu, aby sa čo najskôr udomácnili 
a nepochybujem o tom, že toto obchodné 
miesto bude úspešné. Našim klientom 
zase želám, aby od nás odchádzali vždy  

s príjemným zážitkom a šírili dobré meno 
Slovenskej sporiteľne po celom Poprade,“ 
povedala na úvod Mária Nováková, re-
gionálna riaditeľka Slovenskej sporiteľne  
v Prešove. 

Po úvodných slovách už regionálna 
riaditeľkia spolu s klientom Slovenskej 
sporiteľne Ing. Róbertom Kromkom 
slávnostne prestrihli pásku v novom 
obchodnom mieste. Slávnostný okamih 
umocnila Katarína Tomaškovičová, ve-
dúca nového obchodného miesta, ktorej 
patrila výsada rozrezať špeciálnu tortu 
Slovenskej sporiteľne a ponúknuť ňou ni-
elen prvých klientov, ale aj zamestnancov 
(na snímke vpravo).

Záujemcovia o bankové služby v Po-

prade a v jeho blízkom okolí majú opäť 
lepšie podmienky na využívanie ban-
kových služieb Slovenskej sporiteľne. 
Okrem samotnej pobočky majú  k dispo-
zícii aj ďalší bankomat, čím sa opäť zvýši 
komfort všetkých klientov. K existujúcim 
obchodným miestam pribudlo ďalšie a je 
to už štvrtá pobočka Slovenskej spori-
teľne v meste. Jej interiér je prispôsobený 
požiadavkám klientov tak, aby sa cítili 
príjemne. Záujemcom o bankové služby 
sú bankári k dispozícii v pondelok až pi-
atok od 9. h do 20. h, v sobotu a v nedeľu 
od 9. h do 19. hod. Celkový počet pobo-
čiek v prešovskom regióne tak narástol 
na 34. Širokú sieť obchodných miest do-
pĺňa 83 bankomatov.  (reš)

V piatok 23. októbra dopoludnia sa v kine Tatran v Poprade, 
v budove historickej Reduty, stretli Popradčania na oslavách 
70. výročia vzniku súmestia Poprad – Veľká – Spišská Sobota, 
tzv. „veľkého“ Popradu. Presne na deň, ale pred 70 rokmi, sa na 
rovnakom mieste stretli občania Veľkej, Spišskej Soboty a Pop- 
radu, aby si zvolili svojich zástupcov, ktorí ich budú spoločne 
zastupovať od 1. januára 1946. 

Po príhovore primátora mesta Jozefa Švagerka historici 
Doc. PhDr. Ivan Chalupecký a PhDr. Božena Malovcová pri-
blížili históriu Popradu a jeho súčasných mestských časti. Ako 
povedala B. Malovcová, pokusov o zlúčenie mestských častí 
do „veľkého“ Popradu bolo viac. Ten prvý zaznamenali v roku 
1854, keď  vznikol spoločný súd hornospišských miest Popra-
du, Spišskej Soboty, Stráži, Veľkej a Matejoviec. K reálnemu 
spojeniu Veľkej, Spišskej Soboty a Popradu však došlo až po 
druhej svetovej vojne v roku 1946 a neskôr sa k nim pridali aj 
mestské časti Kvetnica, Matejovce a Stráže. Históriu ostatných 
dvadsiatichpiatich rokov účastníkom osláv priblížil dokumen-
tárny film o Poprade, ktorého autorom bol Ján Simkanič.

Stretnutie Popradčanov v rámci osláv obohatila aj výstava 
fotografií o Poprade, ktorá bola inštalovaná v kine Tatran, 
odkiaľ poputuje do vstupnej haly mestského úradu, kde si  ju 
budú môcť  pozrieť všetci záujemcovia.  (red)

Milión rokov
a osem minút
Už ako malé dievčatko na 

školskom ihrisku som počas 
hodín telocviku premýšľala ako 
beží čas. A že si tú chvíľu v bie-
lom tričku, modrých trenírkach 
a cvičkách musím zapamä-
tať, pretože je jedinečná a už 
zajtra bude len spomienkou. 
Myslím na to stále, po práci si 
v duchu povzdychnem, že som 
opäť o pár dní staršia. A skú-
šam pretriediť okamihy, ktoré 
sa mi vďaka emócii za posled-
ných 168 hodín vryli do pamäti 
najviac. 

Nezvyknem ľuďom nadávať, 
ale do vývrtky ma tento týždeň 
dostal vodič autobusu, ktorého 
som nikdy nestretla a dúfam, 
že už nestretnem. „Kadiaľ ide 
tento autobus?“ spýtala som 
sa ho slušne. „Máte to na ce-
duľke,“ odvrkol mi. „Neviem, 
ktorá je Levočská ulica. Idete 
na autobusovú stanicu?“ Ticho. 
Šofér sa zahľadel von oknom 
a zaryto mlčal. „To je všetko, čo 
mi k tomu poviete?“ „Áno, mám 
minútu do odchodu autobusu, 
nemám čas vám tu vysvetľo-
vať, kadiaľ pôjdem,“ uzemnil 
ma...

Potom prišli humorné mo-
menty, keď sa celé mesto na-
hrnulo do nového obchodného 
centra. Sociálne siete zahltili 
fotografie, kto ho otváral na VIP 
párty, kto ohmatal moderátora 
Pica, kto dostal zadarmo čer-
venú ružičku. Veľavravný bol 
i kontrast v samotnom novoot- 
vorenom centre. Kým si ľudia 
išli ruky, nohy dolámať a tlačili 
sa v prevádzkach značiek, kto-
ré všetci notoricky poznáme, 
v predajni kníh Martinus, ktorá 
v našom meste doteraz nebola, 
sa počet zvedavcov dal zrátať 
na prstoch dvoch rúk...

A do tretice myšlienka, kto-
rá presahuje moju predstavi-
vosť. V sobotu nám konečne 
počasie prialo a mohli sme 
priateľov vziať na výlet na 
Lomnický štít. Dokonalú vidi-
teľnosť, keď na horizonte bolo 
vidieť až vrcholky Polonín na 
slovensko-poľsko-ukrajinskej 
hranici, umocnil zážitok z návš- 
tevy kupoly, ktorú nám vybavil 
spolužiak, pracujúci v obser-
vatóriu. Z krátkej prednášky mi 
v pamäti utkvelo konštatovanie, 
že kým svetlo zo Slnka k nám 
na Zem dorazí za osem minút, 
to isté svetlo sa z jadra našej 
najbližšej hviezdy dostane na 
povrch Slnka za milión rokov. 

Svetlo, ktoré v tomto okamihu 
obklopuje namosúreného šofé-
ra autobusu, ľudí mieriacich na 
nákupy i fascinujúce tatranské 
štíty, je teda staré milión rokov 
a osem minút. Prežúvajúc túto 
úvahu sa zrazu na rázcestí 
zamrznutých chodníkov zoz- 
námim s celkom neznámym 
mladým mužom a jeho malým 
synčekom. Žije vraj v Poľsku, 
na okraji Vlčích hôr, kde spolu 
s priateľmi z observatória zalo-
žil Park tmavej oblohy. Opäť sa 
vidím ako dievčatko na hodine 
telesnej výchovy v modrých 
trenírkach, ktoré neveriacky 
pozerá na oblohu v snahe za-
pamätať si túto chvíľu, keď ma 
za ruku chytí malý synček no-
vého známeho. „Príď sa k nám 
pozrieť na hviezdy. Uvidíš aj 
Mliečnu dráhu,“ prenesie ma 
detský hlások opäť na úpä-
tie Lomničáku. Denné svetlo, 
ktoré nás obklopuje má milión 
rokov a osem minút a ten malý 
chlapček sa volá Medard. (pvá)    
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Čisté vody a 73 kg odpadkov

Pietna spomienka obetiam hôr

Múzeum TANAPu zatvoria

Záchranári 
v akcii

Pád horolezca pod Ba-
raními rohmi. Minulý pon-
delok krátko pred poludním 
bol na tiesňovú linku HZS 
nahlásený pád 33-ročného 
slovenského horolezca pri 
zostupe asi 150 metrov pod 
vrcholom Baraních rohov. 
O súčinnosť bola okamžite 
požiadaná VZZS z Popradu, 
ale pre hustú hmlu nebolo 
možné nasadenie vrtuľníka. 
Záchranári HZS sa preto 
obrátili na poľských kolegov 
z TOPR, nakoľko poveter-
nostné podmienky zo sever-
nej strany boli priaznivejšie. 
Súčasne odišli pozemne  aj 
záchranári HZS zo Starého 
Smokovca. Posádke poľské-
ho vrtuľníka sa podarilo loka-
lizovať postihnutého, ktoré-
mu poskytli prvú pomoc a so 
zraneniami hlavy ho letecky 
transportovali do nemocnice 
v Zakopanom. Horolezec, 
ktorý nehodu nahlásil, začal 
zostupovať so záchranárom 
TOPRu k Téryho chate, kde 
zároveň medzitým vyšla po-
zemná skupina záchranárov 
HZS z oblastného strediska 
Vysoké Tatry. Následne pok- 
račovali pod Baranie rohy, 
kde vyzdvihli všetok záchra-
nársky materiál. Horolezec 
bezpečne zostúpil v sprie-
vode poľského  záchranára  
TOPR u do ústia Malej Stu-
denej doliny k Rainerovej 
chate, odkiaľ boli obaja pre-
vezení do Domu HZS terén-
nym vozidlom.

Trom turistom pomáhali 
leteckí záchranári. Leteckí 
záchranári z Popradu po-
máhali v sobotu popoludní 
vo Vysokých Tatrách trom 
turistom so zranením dolnej 
končatiny. Pre prvých dvoch 
turistov leteli pod Kriváň. Na 
turistickom chodníku eva-
kuovali najskôr 25-ročného 
muža, ktorý si podvrtol čle-
nok. V transportnej sedačke 
ho vrtuľník evakuoval z te-
rénu a previezol na Štrbské 
Pleso, kde ho odovzdali pri-
volanej posádke RZP. Ná-
sledne sa vrátili pre turistku, 
ktorá si presilila ľavé koleno. 
Vrtuľníkom bola transporto-
vaná do popradskej nemoc-
nice. Po návrate na stredisko 
v Poprade bola posádka vr-
tuľníka opäť privolaná k turis-
tovi, ktorý si zranil koleno pri 
Téryho chate. Pilot vrtuľníka 
pristál na pracovnej ploche 
pri  chate, kde 29-ročného 
turistu preložili na palubu vr-
tuľníka a previezli do Nemoc-
nice Poprad. 

Pošmyknutie a pád turist-
ky. Horská záchranná služba 
prijala v sobotu žiadosť o po-
moc pre turistku slovenskej 
dnosti. Počas prechodu rokli-
nou Suchá Belá v Sloven-
skom raji sa v strmom svahu 
pošmykla a spadla z výšky 
troch metrov. Na pomoc jej 
odišli záchranári z oblastného 
strediska Slovenský raj, ktorí 
zranenú 23-ročnú ženu našli 
pri vedomí, ale s tržnou ranou 
nad obočím a bolesťami ľavej 
strany tela. Poskytli jej zdra-
votné ošetrenie, nabalili ju do 
vákuového matraca a pomo-
cou nosidiel Kong transporto-
vali k vstupu do rokliny. Odtiaľ 
ju terénnym vozidlom HZS 
previezli na chirurgické od-
delenie do nemocnice v Spiš-
skej Novej Vsi.

Dokončenie z 1. strany
Za doterajších dvadsaťdva rokov trvania akcie Čisté vody 

sa pod hladinou vysokohorských tatranských plies uskutoč-
nilo 1 457 ponorov, pričom dobrovoľníci na brehy vyniesli 
takmer 5 200 kg odpadkov. Najviac, až 506 kg, vytiah- 
li potápači z vody v roku 2004, najmenej, iba 45,35 kg, v roku 
2013. V minulom roku 35 potápačov vybralo na breh tat- 
ranských plies a potokov 186 kg odpadkov. Kým v minulosti 
tvoril veľké percento vyloveného materiálu stavebný odpad, 
v posledných rokoch sú to zväčša len obaly z potravín.

Akciu Čisté vody organizovali Štátne lesy TANAPu v spo-
lupráci s Potápačskou školou Technical Diving zo Spišskej 
Novej Vsi, Potápačským klubom Vodnár z Popradu, Nemoc-
nicou Košice Šaca a. s., 1. súkromnou nemocnicou a Potá-
pačským klubom Kraken z Krakowa. 

V obrazárni Kežmarského 
hradu v stredu 21. októbra 
predstavitelia Euroregiónu 
Tatry podpísali novú zmlu-
vu o cezhraničnej spolupráci. 
Primátor mesta Ján Ferenčák, 
predseda rady Združenia 
Euroregión Tatry so sídlom 
v Kežmarku a Antonin Kar-
lak, predseda rady Zväzku 
Euroregión Tatry so sídlom 
v Novom Targu podpísa-
li zmluvu, ktorej cieľom  je 
naďalej rozvíjať a prehlbo-
vať slovensko-poľskú koo-
peráciu, ktorú bude odteraz 
zastrešovať európske zosku-
penie územnej spolupráce 
Tatry. „Podpísaním zmluvy 
sme reflektovali na nový sys-
tém európskeho zoskupenia a 
vytvorili sme priestor na vznik 
a pôsobenie inštitúcie, ktorá 
zastreší slovenskú aj poľskú 
časť Euroregiónu Tatry,“ uvie-
dol Ján Ferenčák. Antonin 
Karlak zdôraznil, že vďaka 
cezhraničnej spolupráci sa 
z obyvateľov regiónu stáva 
jedno spoločenstvo, jedna 
rodina. „Nová zmluva, pod-
písaná medzi Kežmarkom a 
Novým Targom, nám dáva 
ďalšie príležitosti na spoluprá-
cu. Aj vďaka nej odstraňujeme 
bariéry medzi nami. Budeme 

Zmluva o cezhraničnej spolupráci podpísaná 
sa snažiť, aby sme rozvíjali 
našu spoluprácu v kultúrnej, 
hospodárskej či samosprávnej 
oblasti,“ povedal Antonin 
Karlak. Obaja predsedovia sú 
presvedčení, že nová forma 
územnej spolupráce Eurore-
gión Tatry prispeje k lepšej 
komunikácii a k ďalšiemu 
rozvoju pohraničného regió-
nu na Slovensku a v Poľsku.

Vlajkovým projektom re-
giónu je cyklistická Cesta 
okolo Tatier, ktorá zahŕňa 
250 km cyklotrás a prepojí 
obe krajiny. „Z vlastnej skú-
senosti viem, že tento projekt 
má veľký ohlas. Ak budeme v 
projektoch úspešní, približne v 
priebehu piatich rokov by bolo 
možné prejsť bicyklom z Kež-
marku až do No-
vého Targu či do 
Popradu,“ dodal 
Ferenčák, podľa 
ktorého sa aktivity 
združenia budú aj 
v budúcnosti za-
meriavať na rozvoj 
kultúrneho dedič-
stva či organizáciu 
kultúrnych pod-
ujatí. Združenie 
Euroregión Tatry 
je dobrovoľným 
združením miest 

a obcí na území Oravy, Lipto-
va, Spiša a Šariša, zameraným 
na rozvoj cezhraničnej spo-
lupráce. Zväzok Euroregiónu 
Tatry je obdobou slovenské-
ho združenia Euroregión Tat-
ry v Poľsku. Združuje mestá 
a obce zo šiestich poľských 
grófstiev. Na stredajšom 
slávnostnom podpisovaní 
zmluvy sa zišli aj primátori 
a starostovia podtatranských 
miest a obcí. 

Európske  zoskupenie 
územnej spolupráce Tatry 
je nová inštitúcia cezhra-
ničnej spolupráce, založená 
združením Región Tatry na 
slovenskej strane a zväzkom 
Euroregión Tatry na poľskej 
strane.  (pks)

Od pondelka 2. novemb- 
ra do nedele 15. novembra 
2015 bude Múzeum TA-
NAPu v Tatranskej Lomni-
ci zatvorené. Dôvodom sú 
profylaktické a modernizač-
né práce, vykonávané kaž-
doročne pracovníkmi Výs- 
kumnej stanice a Múzea 
Štátnych lesov TANAPu.  
„V etnografickej a historic-
kej časti vykonajú revíziu 
stavu exponátov, ich ošet-
renie a úpravu. V prírodo-
vednej časti prebehne vý-
mena trojrozmerných sušín 
rastlín, odborné ošetrenie 

a doplnenie zoologických 
exponátov. V tomto roku 
vymeníme všetky sklenené 
podložky na 3D exponátoch 
rastlín, na ktorých budú 
rastlinné druhy označené  
v slovenskom, latinskom 
a anglickom jazyku.  Nové 
stvárnenie dostanú infor-
mačné panely z alpínskeho 
vegetačného stupňa, ktoré 
zachytávajú rastlinstvo al-
pínskych lúk a život kam-
zíka a svišťa,“ informovala 
Zuzana Homolová, kurátor-
ka botanických zbierok Mú-
zea TANAPu.  (lbd)

Na ďalšiu novinku sa môžu 
tešiť pacienti Všeobecnej ne-
mocnice s  poliklinikou Le-
voča, ktorá 21. októbra  sláv-
nostne otvorila zrenovované 
interné ambulancie. Pacienti 
získajú v modernizovaných 
priestoroch väčší komfort pri 
poskytovaní zdravotnej sta-
rostlivosti, skráti sa doba ča-
kania na vyšetrenie a zamest-
nanci získajú lepší prehľad 
o pohybe pacientov. Nemoc-
nica investovala do renovácie 
viac ako 80 tisíc eur. Slávnost-
ného otvorenia 1. etapy zre-
novovaných interných ambu-
lancií a  prestrihnutia pásky 
sa zúčastnil predseda pred-
stavenstva a  riaditeľ Všeo- 
becnej nemocnice s  polikli-
nikou Levoča Mgr. Miroslav 
Jaška, primátor mesta Levo-
ča PaedDr. Milan Majerský 
a  primárka interného odde-
lenia MUDr. Mária Orolí-
nová. Všetci prítomní oce-
nili vytvorenie príjemného 
a moderného prostredia pre 
pacientov z Levoče a okolia, 
čo sa iste prejaví aj v kvalite 

Zrenovované interné ambulancie v levočskej nemocnici
poskytovanej starostlivosti.

Interné oddelenie je výni-
močné dostupnosťou služieb, 
pretože v budove sídlia špe-
cializované ambulancie ako 
všeobecná interná, kardiolo-
gická, diabetologická a ambu-
lancia funkčnej diagnostiky. 
Súčasne je v budove i hemato-
logicko-transfúzne oddelenie 
a oddelenie klinickej bioché-
mie. „Kompletnou renováciou 
prešla časť prízemia interného 
pavilónu, kde boli vymenené 
podlahy, okná, svietidlá. Zakú-
pený bol celkom nový nábytok 
do čakární i do všetkých ambu-
lancií, kde došlo k dispozičným 
zmenám,“  uviedol riaditeľ ne-
mocnice Mgr. Miroslav Jaška 
s tým, že v čakárňach je tiež 
možnosť wi-fi pripojenia na 
internet.

Renováciou v prvej etape  
prešli štyri ambulancie, vráta-
ne miestnosti pre sestry a ča-
kárne pre pacientov. „V rámci 
tejto modernizácie sme znížili 
strop sadrokartónom a vyma-
ľovali priestory v  miestnos-
tiach. Som rád, že sme mohli 

vyhradiť finančné prostriedky 
na ďalšiu renováciu, tentoraz 
pre pacientov interného od-
delenia, ktorým sa významne 
zvýši komfort pri poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti,“ do-
dal riaditeľ.

Prízemie interného pavi-
lónu, kde sa nachádza šesť 
ambulancií, denne navští-
vi 140 - 150 pacientov. „Je 
to veľká zmena, priestory sú 
krásne a  pohodlné. Som ne-
smierne šťastná a  chcela by 
som sa v mene pacientov, ako 
aj zamestnancov veľmi pekne 
poďakovať vedeniu nemocnice 
za prvú časť renovácie, ktorá 
vytvára príjemné prostredie 
a taktiež väčší komfort pri pos- 
kytovaní zdravotnej starost-
livosti,“ povedala primárka 
oddelenia MUDr. Mária Oro-
línová. Ambulancie vyšetrujú 
pacientov s internými choro-
bami zo spádovej oblasti, ale 
aj z iného spádového územia 
a tiež pacientov, preložených 
z iných oddelení nemocnice. 

Všeobecná nemocnica 
s poliklinikou Levoča pokra-

čuje v nastúpenom trende 
skvalitňovania poskyto-
vanej zdravotnej starost-
livosti. „Našim poslaním 
je poskytovať zdravotnú 
starostlivosť obyvateľom 
regiónu Spiš i širšieho oko-
lia na úrovni súčasných 
poznatkov vedy a  medi-
cíny. Sme aktívni v rámci 
prevencie, diagnostiky ako 
i rehabilitácie, čo prispieva 
ku kvalite života obyvate-
ľov,“ uzavrel Mgr. Jaška. 
 (mcs)

Pietnej spomienke na obete hôr bude patriť sobota 31. ok- 
tóbra na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou. O 11. h sa 
tu stretnú príbuzní, priatelia a známi, aby tichú spomienku 
venovali všetkým, ktorí hory milovali a v nich zahynuli. „V 
súčasnosti je na Symbolickom cintoríne vo Vysokých Tat-
rách inštalovaných 352 pamätných tabuliek so 492 menami. 
Tento rok tu pribudlo osem tabuliek s deviatimi menami," 
informoval Štefan Zavacký, vedúci strediska terénnych slu-
žieb ŠL TANAPu, ktoré sú správcom cintorína.
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Besedy so spisovateľmi
Besedy so spisovateľmi, 

ktorí prijali pozvanie na Wol-
krovu Polianku, sa uskutoč-
nia dnes, 28. októbra od 10. 
h v štyroch knižniciach. 
V Podtatranskej knižnici 
v Poprade sa čitatelia stretnú 
s Borisom Brendzom a Mi-
roslavom Brückom, vo Svite 
budú mať možnosť záujem-
covia besedovať s Vladimí-
rou Komorovskou, do Tat-
ranskej Lomnici príde Marián 
Hatala a v Starom Smokovci 
vo vile Alica budú zájemcovia 
o literatúru besedovať s Eri-
kom Ondrejičkom. 

Spišské divadlo
V Spišskom divadle v Sp. 

Novej Vsi dnes uvedú (Štú-
dio SD) hru A. P. Čechova 
Žarty (vstupné 2 €), v piatok 
30. októbra je na programe 
komédia M. Kukučína Rysa-
vá jalovica (5 €) a v stredu 4. 
novembra Valčík náhody V. 
Haima. Začiatky predstave-
ní sú o 19. h. Predstavenia 
v utorok (Hájnikova žena) a 
v stredu o 10. h (Biele noci) 
sú vypredané.

Záverečný koncert
V rámci záverečného kon-

certu XXXIII. popradskej hu-
dobnej jesene sa predstaví 
v divadelnej sále Domu kul-
túry v Poprade vo štvrtok 29. 
októbra o 18. h skvelá hus-
listka a pedagogička Tereza 
Novotná spolu so svojimi 
hosťami  Zulfizar Zazrivá – 
klavír, Detský husľový or-
chester a Laco Ďateľ – klavír. 
V programe odznejú skladby 
Sonáta pre husle a klavír A 
– dur od Césara Francka a 
Sonáta pre husle a klavír N. 
2 op. 121 Roberta Schuman-
na. Vstupné: 2 €/1 €. Pred-
predaj: MIK 052/436 11 92 a 
ticketportal, 0905 405 425.

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

Plenér Tibora Bartfaya 
Podtat ranské osveto -

vé stredisko 12. - 16. ok-
tóbra zrealizovalo projekt 
- umelecký plenér Dotyky 
s umením akademického 
sochára Tibora Bartfaya. 
Spolupracovalo pri ňom 
so študentkami 4. roč- 
níka Strednej umeleckej ško-
ly v Kežmarku.Témou ple-
néra bola krajina - historické 
dominanty Spišskej Soboty. 
Pod vedením lektorky, aka-
demickej maliarky Evy Kon-
čekovej z Kežmarku, sa ta-
lentované študentky zdoko-
naľovali v technikách kresby 
pastelom, akrylovými farba-
mi, kombinovanými technika-
mi a obľúbenou majstrovou 
technikou, koláže a koloro-
vanej koláže. Projekt bol rea- 
lizovaný aj s finančným prís- 
pevkom Ministerstva kultúry 
SR. Výtvarné práce z plenéra 
budú sprístupnené pre širokú 
verejnosť v priestoroch SUŠ  
v Kežmarku a v roku 2016 
aj vo výstavných priestoroch 
Podtatranského osvetového 
strediska v Poprade–Spiš-
skej Sobote.   (red)

V Poprade sa opäť po roku 
konal festival zdravia a krásy 
Harmónia. V priestoroch ho-
tela Satel sa už po piatykrát 
predstavilo 42 vystavovate-
ľov. V  bohatom programe 
si návštevníci prišli na svoje 
v rôznych oblastiach, týkajú-
cich sa nielen zdravej výživy, 
ale i duchovného a osobnost-
ného rastu. „Priniesli sme 
osem tematických predná-
šok, štyri zážitkové worksho-
py, ale i  tradičné tri výstavy 
zdravie a  prevencia, krása 
a relax, ezoterika a duchovný 
rozvoj. Na výstave si návštev-
níci našli produkty, ktoré sú 
z oblasti zdravého životného 
štýlu,“ uviedla Alena Kubi-
cová, koordinátorka festivalu 
v Poprade. 

Na kontraktačno–predaj-
nej  výstave si návštevníci 
vypočuli prednášky na témy, 
ktoré ich zaujímali. Podľa or-
ganizátorov podujatia sa na-
šli aj takí, ktorí sa zúčastnili 
všetkých prednášok pod ve-
dením renomovaných a zná-
mych odborníkov z rôznych 
oblastí. „Aj tento rok sme pri-
niesli zaujímavé a  aktuálne 
témy nielen z oblasti zdravé-
ho životného štýlu, ale i du-
chovného rozvoja. Do Pop- 

Festival zdravia a krásy opäť v Poprade
radu zavítal napríklad aj Dr. 
Igor Bukovský, ktorý predsta-
vil svoj plán B, ako viac jesť 
a menej vážiť,“ povedala Ale-
na Kubicová. 

Témy prednášok sobotňaj-
šej Harmónie priniesli mno-
ho užitočných i praktických 
rád. „Toto podujatie je orien-
tované hlavne pre ženy, ale 
každým rokom zaznamená-
vame nárast záujmu u mužov. 
Je vidieť, že muži sa taktiež 
o  seba starajú, nielen čo sa 
týka fyzického vzhľadu, ale 
zaujímajú sa práve aj o osob-
nostný a  duchovný rozvoj. 
Nielen ženy hľadajú odpovede 
na otázky, ktoré ich zaujíma-
jú, ale taktiež muži sa chcú 
posúvať a  začínajú na sebe 
pracovať. Takže toto podujatie 
má svoj význam,“ konštato-
vala koordinátorka. 

Tak, ako každý rok ani ten-
to ročník nechýbali ochut-
návky zdravej makrobiotic-
ko–vegánskej kuchyne. Pre 
milovníkov zdravého vare-
nia organizátori pripravili 
workshop zdravého varenia, 
kde mohli návštevníci za-
žiť, ako sa dá rýchlo, zdravo 
a lacno vykúzliť zdravé jedlo. 
Bolo to inšpiratívne aj pre ro-
dičov, ktorí majú doma malé 

deti, ako im ponúknuť zdravú 
alternatívu jedla. Na festivale 
bol veľký záujem o oleje, liso-
vané za studena, raw cukro-
vinky, ale i zelené nápoje, bio 
džúsy či slovenské bylinky 
a  tiež o  slovenských produ-
centov bio džemov. „Snažíme 
sa prezentovať výrobky naj-
čistejšieho pôvodu – teda bio 
bez chémie a umelých prísad. 
Našou prioritou sú slovenskí 
producenti s domácimi výrob-
kami. Každý rok sa pomer po-
súva v prospech domácich vý-

robkov a podporujeme miest-
nych domácich producentov. 
Každý rok sa snažíme naše 
podujatie skvalitňovať a  po-
súvať ďalej. Tento rok sme pre 
návštevníkov pripravili úplnú 
novinku a tou bol sprievodný 
program v  podobe interak-
tívnych workshopov. V rámci 
nich si mohli ženy zatancovať 
a zacvičiť. Taktiež sme pripra-
vili cvičenie mamičiek s detič-
kami. A inšpirovať sa mohli aj 
páry pri kubánskych tancoch,“ 
dodala Alena Kubicová. (pks)

Victoria
V Kinoklube Film Europe 
Tatranskej galérie  v Porade 
premietnu vo štvrtok 29. ok-
tóbra o 19. h nemecký thriller 
Victoria, ktorý bol ocenený 
Strieborným medveďom na 
Berlinale 2015 (do 15 rokov 
nevhodné).

Šláger paráda
Popu lá rny  hudobno -

-zábavný program šlág-
rov a piesní v podaní spe- 
váckeho tria Dušan Grúň,   
Božanka  a Martin Jakubec 
Šláger paráda s podtitulom 
S úctou k seniorov sa usku-
toční v Dome kultúry v Popra-
de v piatok 30. októbra o 16. 
h. Účinkujúci predstavia výber 
hitov z Repete, melódie z bý-
valej Juhoslávie a nádherné 
ľudové piesne. Hudobný dar-
ček, na ktorý sa nezabúda, 
je venovaný predovšetkým 
seniorom. Vstupné 10 € v deň 
koncertu, v predpredaji 8 €. 
Predpredaj: MIK 052/436 
11 92 a ticketportal, 0905 
405 425.

Nízkotučný život
Mesto Svit pozýva na 

úspešnú komédiu V. Klimáčka 
Nízkotučný život s podtitulom 
Nejem, nežijem, nemilujem 
v piatok 30. októbra o 18. h do 
domu kultúry. Hrajú: P. Polni-
šová, Z Šebová, D. Abrahá-
mová, Z. Mauréry (A. Vargo-
vá) a V. Horián. Vstupné 14. 
€. Predpredaj: MsÚ, odd. kul-
túry, 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. 

Nočné strašidelné 
prehliadky 

V Nestville Parku v Hniezd-
nom sa budú počas „dušičiek“ 
či Halloweenu konať strašidel-
né nočné prehliadky, ladené 
do hororového štýlu. Báť sa 
tu budete môcť 30. a 31. ok-
tóbra od 17. do 23. h. Vstup na 
vlastné riziko!

Uzatváranie chodníkov
Horský hotel Popradské 

pleso pozýva v sobotu 31. 
októbra o 9. h na uzatváranie 
turistických chodníkov. Vstup 
voľný.

Smerdžonka pozýva
Kúpele Červený Kláštor-

-Smerdžonka pri príležitosti 
Svetového dňa psoriázy uspo-
riadajú v sobotu 31. októbra 
Deň otvorených dverí. Náv-
števníkom ponúknu okrem 
krásneho prostredia, ktoré 
obklopuje kúpele, prehliadku 
areálom, ktorý ponúka mno-
ho voľnočasových aktivít. Po-
zrieť si budú môcť aj „srdce“ 
kúpeľov – Dom zdravia. Pre-
hliadky sa budú konať každú 
celú hodinu od 8. do 16. h. 
Konzultovať problémy budú 
môcť návštevníci s kožným le-
károm, ktorý bude k dispozícii 
zadarmo a zároveň si nechať 
preventívne prezrieť aj mater-
ské znamienka. 

Mandolína tour
Adam Ďurica s kapelou 

zavíta s koncertom Mando-
lína tour aj do Domu kultúry  
v Poprade. S hudobným hos-
ťom Zuzanou Smatanovou tu 
vystúpia v piatok 6. novembra 
o 19. h. Vstupné 10 €, pred-
predaj MIK Poprad.

Červený kruh
V Galérii mesta Levoča na 

Nám. Majstra Pavla je inštalo-
vaná výstava Slavomíra Zom-
beka Červený kruh. Potrvá do 
11. novembra.  (red)

Septembrové interpelácie
Na rokovaní Mestského 

zastupiteľstva Poprad, kto-
ré sa konalo 10. septembra, 
poslanec Ing. Slavomír 
Božoň v rámci interpelácii 
žiadal o  vyriešenie dvoch 
problémov. S jedným sa na 
neho obrátili obyvatelia Ul. 
Nešporovej z mestskej časti 
Veľká, ktorí ho upozornili 
na nasledovný problém. 

1.) Živičný povrch na 
Ulici Nešporova je starý, 
nebol opravovaný desiatky 
rokov, vozovka je v  dezo-
látnom stave, rozpadnutá, 
plná nerovností a hlbokých 
výmoľov. Nerovnosti vo-
zovky ohrozujú bezpečnosť 
cestnej dopravy a  poško-
dzujú motorové vozidlá. 
Priľahlý chodník pre peších 
je rovnako v  dezolátnom 
stave, konštrukčne nesú-
rodý, na mnohých častiach 
poškodený. Z tohto dôvodu 
žiadam, aby táto ulica spo-
lu s priľahlým chodníkom 
bola zrekonštruovaná. 

2.) V letných mesiacoch 
sme zažili extrémne tep-
lá. Pri návšteve mestského 
úradu bola teplota v  kan-
celáriách neúnosne vysoká. 
Táto vysoká teplota mala 
negatívny vplyv na výkon 
pracovníkov mestské-
ho úradu. Po konzultácii 
s  pracovníkmi mestského 

úradu navrhujem, aby sa 
minimálne v kanceláriách 
otočených na južnú stranu, 
osadila klíma. Tieto inter-
pelácie dokladám aj v  pí-
somnej forme.

Na obe interpelácie pí-
somne odpovedal Ing. Ró-
bert Bujalka, prednosta 
MsÚ.

Odpoveď na interpelá-
ciu 1.): Vážený pán pos- 
lanec, na základe vašej in-
terpelácie, vznesenej na ro-
kovaní Mestského zastupi-
teľstva mesta Poprad 10. 9. 
2015 vám oznamujeme nas- 
ledovné. Vaša požiadavka 
o  rekonštrukciu miestnej 
komunikácie Ul. Nešporo-
va v meste Poprad bude za-
radená do plánu výstavby 
na budúce obdobia, nakoľ-
ko sa jedná o väčšiu inves-
tičnú akciu a mesto Poprad 
v súčasnosti nemá schvále-
né finančné prostriedky na 
daný účel na úrovni kapitá-
lových výdavkov v rozpoč-
te mesta. 

Odpoveď na interpelá-
ciu 2.): K vašej interpelácii 
z 10. 9. 20 15, vznesenej na 
rokovaní Mestského zastu-
piteľstva mesta Poprad vo 
veci inštalácie klimatizácie 
v  kanceláriách MsÚ vám 
oznamujeme, že mesto Po-
prad sa zapojilo do iniciatívy 

ELENA, so zámerom znížiť 
energetickú náročnosť ob-
jektov vo vlastníctve mesta 
Poprad (budovy MsÚ, kina 
Máj, bývalej ŽŠ Francisciho 
II., školskej infraštruktúry 
základné a  materské ško-
ly). ELENA (z anglického 
European Loacal ENergy 
Assistance) je programom 
technickej podpory (asis-
tencie), zameraný na príp- 
ravu kvalitných investič-
ných progiamov v mestách 
a  regiónoch. Je nástrojom 
Európskej investičnej ban-
ky, financovaný Európskou 
úniou a poskytuje granty vý-
lučne na technickú pomoc 
pre prípravu veľkých inves-
tičných projektov (nad 50 
mil. eur), pričom investičně 
náklady musia byť financo-
vané iným spôsobom (úver, 
vlastné zdroje, štrukturálne 
fondy). O  finančné prost- 
riedky na projektové zá-
mery zníženia energetickej 
náročnosti budov sa mesto 
plánuje uchádzať z  fondov 
EÚ, dotácií zo ŠR, PSK alebo 
prostredníctvom PPP pro-
jektov, doplnkovo z  vlast-
ných zdrojov. Súčasťou 
týchto projektov môžu byť, 
podľa podmienok zadáva-
teľa, aj opatrenia na zlepše-
nie pracovných podmienok 
zamestnancov MsÚ. Medzi 

tieto opatrenia je mož-
né zaradiť aj klimatizáciu 
kancelárskych priestorov. 
Inštalácia klimatizačných 
jednotiek do jednotlivých 
kancelárií v súčasnom ob-
dobí sa javí ako nevhodná, 
vzhľadom na pripravované 
investície. Mesto Poprad, 
ako zamestnávateľ, v čase 
najvyšších teplôt vychá-
dzal zamestnancom MsÚ 
v ústrety tým, že im bola 
upravená pracovná doba 
celkovo 10-krát v  dňoch 
6. 7. , 7. 7., 8. 7., 23. 7., 7. 
8., 10. 8., 11. 8., 12. 8., 13. 
8. a 14. 8. 2015. V uvede-
ných dňoch bola pracovná 
doba, okrem nepretržitých 
prevádzok, skrátená do 14. 
h s náhradou mzdy vo výš-
ke 100 %. 

Ing. Slavomír Božoň
poslanec MZ Poprad 

Pozvánky

Na všetkých cintorínoch v 
Poprade a mestských častiach 
budú otváracie hodiny až do 
10. novembra od 7. do 20. h. 
Predĺžené do 21. h budú 31. 
októbra a 1. novembra. Kan-
celária Pohrebno-cintorín-
skych služieb (PCS) Poprad v 
Dome smútku vo Veľkej bude 
otvorená aj v sobotu 31. ok-
tóbra a nedeľu 1. novembra 

Režim na popradských cintorínoch
od 8. do 18. h. V priestoroch 
kancelárie bude pre návštev-
níkov zabezpečené občerstve-
nie (na cintoríne aj mobilné 
toalety). Mesto žiada vodičov, 
aby rešpektovali pri parkova-
ní vozidiel pokyny hliadok 
mestskej a dopravnej polície, 
ako aj pracovníkov PCS Po-

prad. Poľná cesta smerom k 
družstvu v Sp. Sobote bude 
mať dočasne odstránený zá-
kaz vjazdu a bude jednosmer-
ne sprejazdnená smerom na 
Brokofovu ulicu. Samospráva 
odporúča využiť MHD na 
posilnenej linke č. 3 so za-
stávkou priamo pred Domom 

smútku vo Veľkej. Na Koper-
nikovej ul. v Matejovciach 
bude do 9. 11. dočasne zru-
šený zákaz státia a bude tam 
možné parkovať. V Strážach 
je návštevníkom k dispozícii 
znovu vyčistené parkovisko 
pred hornou bránou cinto-
rína. Dušičková pobožnosť 
bude 1. novembra o 15. h na 
cintoríne vo Veľkej.
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Štefan Franko

Predstavujeme 
poslancov OcZ

Milí spoluobčania, 
počas necelého roka môjho 

pôsobenia v obecnom zastu-
piteľstve sme okrem mnohých 
iných vecí riešili aj prehrešky 
voči životnému prostrediu. 
Pokosená tráva patrí na kom-
post a nie do najbližšej prie-
kopy. V kúte záhrady zaberie 
jednoduché kompostovisko, 
vyrobené zo štyroch dreve-
ných paliet cca 1 m2 plochy 
a  trávu doň môžete ukladať  
viac rokov. Vzniknutý kom-
post je vynikajúce organické 
hnojivo, určite vhodnejšie 
a zdravšie pre vaše zeleninové 
či okrasné záhony ako umelé, 
chemické prípravky. Orezané 
konáre z  ovocných a okras-
ných stromov sa dajú  využiť 
po vysušení pri rodinnej gri-
lovačke namiesto drahého 
dreveného uhlia, nehovoriac 
o tom, že aj vyvezenie tohto 
odpadu niekde za obec sto-
jí peniaze a čas. Ten istý čas, 
ktorý by nám zabralo poseka-
nie a uloženie týchto konárov 
pod improvizovanú striešku. 
Stavebný odpad nie je bežnou 
súčasťou prírody, ale pri vy-
chádzke do lesa za obcou člo-
vek nadobúda opačný dojem. 
Nehovoriac o plastovom od-
pade, napriek tomu, že v obci 
funguje separovaný zber. 

Všetko je to o ľudskom ve-
domí a zmýšľaní. Pokiaľ si to 

O smetiach, vode a o ľuďoch
neuvedomíme sami, o pár ro-
kov budeme spolu žiť na jed-
nom krásnom, veľkom sme-
tisku a naše deti a vnuci nás 
za to budú nenávidieť. Učme 
preto naše deti, že odpadky  
patria do koša, nie do prie-
kopy. Nebojme sa upozorniť 
na tento fakt aj iných, ktorí to 
zatiaľ nepochopili. Nebojme 
sa oznámiť obecnému úradu 
alebo aj priamo polícii, ak 
máme poznatky o  porušo-
vateľoch zákona o životnom 
prostredí. Uvedomme si, že 
peniaze, ktoré je obec povin-
ná zo zákona investovať do 
likvidácie skládok v  jej ka-
tastrálnom území, budú chý-
bať nám všetkým. Nehovoriac 
o tom, že neoznámenie poru-
šovania zákona je tiež poruše-
ním zákona.

Vážnym problémom, kto-
rým sme sa na zasadaniach 
OcZ zaoberali, je aj obecná 
kanalizácia. Okrem hľadania 
možností na získanie financií 
na dokončenie úplného odka-
nalizovania obce na Uliciach 
Jurkovičovej a  Komenského 
sme riešili aj sankcie za ne-
vyhovujúce výsledky meraní 
znečistenia vody z  čistiar-
ne odpadových vôd (ČOV). 

Tieto zlé výsledky sú s  naj-
väčšou pravdepodobnosťou 
spôsobené odvádzaním daž-
ďovej a povrchovej vody do 
splaškovej kanalizácie. Naša 
ČOV je biologického typu, 
čo znamená, že na čistení 
splaškových vôd sa podieľajú 
špeciálne baktérie, ktoré pre 
svoj život a správnu činnosť 
potrebujú určitú teplotu vody 
a  koncentráciu znečisťujú-
cich látok. Odvedením po-
vrchových vôd do splaškovej 
kanalizácie sa táto koncent- 
rácia riedi, znižuje sa aj tep-
lota vody, zvyšuje sa objem 
znečistenej vody. V  dôsled-
ku toho dochádza k hynutiu 
baktérií, prípadne zvýšený 
objem vody nie sú schop-
né vyčistiť. Preto dochádza 
k prípadom nevyhovujúcich 
výsledkov meraní a  k  sank-
ciám od vodohospodárske-
ho podniku. Potom ľahko 
môže nastať situácia, že kvôli 
ľahostajnosti, vypočítavos-
ti a  pohodlnosti niektorých 
občanov budeme trpieť 
všetci, lebo zvýšené nák- 
lady na prevádzku a údržbu 
ČOV a  samotnej splaškovej 
kanalizácie bude musieť obec 
premietnuť aj vo zvýšených 

poplatkoch za stočné. Je prav-
depodobné, že obec pristúpi 
k zisťovaniu odvádzania po-
vrchových vôd do splaškovej 
kanalizácie a  k  následnému 
ukladaniu sankcií, lebo už 
pri žiadostí o pripojenie do 
obecnej kanalizácie bol kaž-
dý účastník upozornený na 
zákaz odvádzania povrchovej 
a dažďovej vody.

Na záver môjho príspevku 
sa chcem dotknúť aj dodr-
žiavania verejného poriadku 
v obci. Na obecný úrad bolo 
hlásených viac prípadov drob-
ných krádeží, rušenia nočné-
ho pokoja, prípadne iné poru-
šovanie verejného poriadku.
Vyzývam všetkých občanov, 
aby akékoľvek porušovanie 
verejného poriadku hlásili 
hneď priamo na linku polície 
158. Ohlásiť niečo s časovým 
odstupom na obecnom úrade 
nemá žiaden význam. Zriade-
nie a prevádzkovanie obecnej 
polície je poriadne drahá zále-
žitosť a štátna polícia má sídlo 
pomerne blízko, zo Svitu sú 
v Batizovciach za pár minút. 
Iba v prípade, že budú infor-
movaní o incidentoch, pošlú 
k nám hliadku. Ak bude tých-
to hlásení viac, je pravdepo-

dobnejšie, že hliadka preven-
tívne skontroluje naše ulice 
aj viackrát denne. Všímajme 
si svoje okolie, podozrivé ak-
tivity je možné aj zdokumen-
tovať, veď takmer každý mo-
bilný telefón má k dispozícii 
aj fotoaparát či kameru. Ho-
cijaký, aj nie celkom vydarený 
záber, môže byť pomôckou 
pri neskoršom objasňovaní 
nekalej činnosti. Nebuďme 
voči sebe navzájom ľahostaj-
ní, čo sa dnes stalo niekomu 
inému, zajtra sa môže pritrafiť 
nám a budeme vďační za kaž-
dú pomoc. 

Každý z nás je obyvateľom 
našej obce. Každý z nás chce 
žiť v  peknom, bezpečnom 
a zdravom prostredí. Každý 
z nás by sa mal pričiniť o to, 
aby naša krásna podtatranská 
obec dala o sebe vedieť celé-
mu Slovensku iba v pozitív-
nom smere, nie v kriminovi-
nách či čiernej kronike. Snaž-
me sa pracovať a žiť tak, aby 
sa nám tento zámer podaril, 
snažme sa ovplyvniť aj ostat-
ných, aby bolo naše úsilie ko-
runované úspechom.  Obec 
je taká, akú si ju vytvoria jej 
občania. Myslíme na to aj 
vtedy, keď budeme kritizovať.  
Spýtajme sa sami seba, čo sme 
pre obec urobili.

Jaroslav Kuzmík,
poslanec OcZ  Batizovce

Počas leta sme pre špor-
tuchtivých občanov pripravili 
tenisový turnaj dvojíc. Osem 
hráčov bolo rozlosovaných do 
dvoch skupín, kde odohrali 
vzájomné zápasy na miest-
nom multifunkčnom ihrisku. 
Turnaj vyvrcholil 3. septemb- 
ra, keď boli odovzdané ceny 
víťazom. 1. miesto  obsadil Mi-
loš Palovčík 2. miesto Michal 
Macko a na 3. mieste skončil 
Daniel Spišák. V tento deň si 
štyri dvojice zahrali aj turnaj 
v štvorhrách. Zvíťazili Franti-
šek Varholík a Ľubomír Šoltís.

V  utorok 15. septembra 
sme organizovali už tradičný 
výstup na Batizovské pleso 
s názvom Cesta ku prameňu. 
Za celkom dobrého počasia 
sa stretlo pred obecným úra-
dom v Batizovciach 25 turis-
tov, z toho 4 deti.  Našu sku-
pinu oživil Milan Pastrnák, 
ktorý túru absolvoval v  tra-

Cesta ku prameňu a iné aktivity športovcov

 Výstup na Predné Solisko.
  Najstarší a dve najmladšie účastíčky výstupu 
na Batizovské pleso.

dičnom batizovskom kroji.  
10. - 11. októbra sme pre 

našich občanov zorganizovali 
trošku náročnejšiu vysoko-
horskú túru, ktorá viedla cez 
Mlynickú a Furkotskú dolinu 
na Chatu pod Soliskom. Pre 
malý počet lôžok na chate 
boli rýchlo všetky miesta ob-
sadené a  chatu sme naplnili 
na maximum 
24 turistami. Na 
druhý deň sme 
za krajšieho po-
časia vystúpili ku 
krížu na Pred-
nom Solisku.  

Okrem týchto 
aktivít sme pod-
porili aj pokus 
o  zdolanie všet-
kých najvýznam-
nejších geogra-
fických bodov 
Slovenska v prie-
behu 24 hodín 

(najzápadnejšie, najsevernej-
šie, najjužnejšie, najvýchod-
nejšie, najvyššie a  najnižšie 
miesto) troch chlapov spod 
Tatier.  Dokument o  tomto 
pokuse bude prezentovaný 
pre širokú verejnosť aj v našej 
obci.      

Miroslava Šalátová, 
komisia športu a mládeže

Tenisový turnaj v štvorhrách.

máme tu ďalšie vydanie 
nášho Batizovského kurié-
ra, v  ktorom sa vám chcem 
opäť prihovoriť. Máme za 
sebou nádherné teplé leto 
a s tým spojených množstvo 
podujatí, ktoré pre vás pri-
pravili členovia komisií pri 
OcZ, poslanci a kopec ľudí, 
ktorí majú radosť z  každej 
akcie, ktorá sa v  našej de-
dine koná. Za asi najväčšie 
podujatie môžeme označiť 
Vatru zvrchovanosti, kto-
rá bola spojená s  kladením 
vencov padlým hrdinom pri 
príležitosti 71. výročia Slo-
venského národného povs- 
tania, spolu s  odhaľovaním 
pamätnej tabule nebohému 
ev. farárovi Ondrejovi Šime-
kovi. V októbri miestne kul-
túrne stredisko pod vedením 
PhDr. Soni Andrášovej vy-
jadrilo úctu k starším, ktoré 
sa konalo v  sále kultúrneho 
domu. Pri tejto príležitosti 
bol pre pozvaných priprave-
ný kultúrny program, malé 
pohostenie a  prezentácia 
fy AR-JO Humanic, Ing. 
Ján Hudák, ktorý prezento-

Vážení spoluobčania, val zdravotnícke pomôcky. 
Množstvo rôznych podujatí, 
konaných v lete, vám priblí-
žia predsedovia alebo členo-
via či priaznivci komisií pri 
OcZ v ďalších článkoch. Ale 
aby sme sa nevenovali len 
kultúrnym či športovým ak-
ciám, je potrebné spomenúť 
aj vybudovanie chodníka me-
dzi domom služieb a evanje-
lickým kostolom. Po zrea-
lizovaní chodníka, sme sa 
stretli s množstvom pozitív-
nych ohlasov, čo ma osobne, 
aj všetkých poslancov, teší. 
V neposlednom rade chcem 
spomenúť aj pomerne dosť fi-
nančne náročnú stavbu, kto-
rú bolo taktiež potrebné zrea- 
lizovať na Hviezdoslavovej 
ulici. Ide o pokládku asfaltu. 
Teším sa z novej cesty, aj keď 
najväčšiu radosť z  nej majú 
pochopiteľne obyvatelia tejto 
ulice. Nová pokládka asfaltu 
bola v pláne aj pri cintoríne 
na Poľnej ulici, avšak penia-
ze určené na túto cestu sme 
museli presunúť na materskú 
škôlku z titulu zistenia hava-
rijného stavu kanalizácie. Ne-
riešenie tohto stavu by časom 
prinieslo len ďalšie problémy, 
spojené so zatekaním priesto-
rov škôlky, následným šíre-
ním plesní a pod., kde trávia 
čas najmä naše deti. V  mi-
nulom čísle som spomínal, 
že je potrebné zistiť skutočný 
stav obecnej kanalizácie. Ako 
prvá bola vykonaná kontrola 
kanalizačnej siete v materskej 
škôlke. V  tomto smere sme 
oslovili autorizovanú firmu, 
ktorá nám postupne vyhoto-
vuje digitálnu dokumentáciu 
celej obecnej kanalizačnej 
siete.

 Pokračovanie 
na nasledujúcej strane

BATIZOVSKÉ NOVINY
2 8 .  o k t ó b e r  2 0 1 5

Občasník obyvateľov obce Batizovce

Som poslancom OcZ tretie 
volebné obdobie. Ako svo-
je priority v  práci poslanca 
presadzujem hlavne podpo-
ru zlepšenia života občanov 
v našej obci, zo zameraním 
na dobudovanie kompletnej 
infraštruktúry v obci (chod-
níky, miestne komunikácie, 
kanalizácia a  pod.). Mojou 
prioritou v  tomto voleb-
nom období je presadenie 
dobudovania cestnej komu-
nikácie na Ulici Hviezdos- 
lavovej, oprava komuniká-
cii na Ulici Nálepkovej, byť 
nápomocný pri spracovaní 
podkladov pre fondy EÚ 
a pre envirofondy na dobudo-
vanie kanalizácie na uliciach 
Komenského a  Jurkovičo-
vej s následnou povrchovou 
úpravou komunikácií. Roz- 
hodne ako poslanec neza- 
búdam ani na nutnosť rozsiah- 
lej rekonštrukcie materskej 
školy v našej obci.

Ako poslanec, ale aj ako 
občan podporujem činnosť 
miestneho DHZ, obec-
ného futbalového klubu 
a  množstva kultúrno-spo- 
ločenských podujatí, ktoré 
organizujú miestne organi-
zácie, ako aj komisie, zria- 
dené pri OcZ.

Ing. František Lizák

Pokračovanie 
na nasledujúcej strane

Poslancom zastupiteľstva 
obce Batizovce som prvé vo-
lebné obdobie. Dôveru, ktorú 
mi prejavili spoluobčania si 
veľmi vážim. 

Som členom komisie špor-
tu a  mládeže a  komisie na 
ochranu verejného záujmu. 
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Miestne kultúrne stredisko 
v  Batizovciach aj tento rok 
pripravilo druhú októbrovú 
nedeľu slávnostné stretnutie 
so seniormi pri príležitos-
ti Mesiaca úcty k  starším. 
Všetci, ktorí prijali pozvanie 
na toto stretnutie, prežili pár 
nezabudnuteľných okami-
hov v  prítomnosti svojich 
rovesníkov, oživili si spo-
mienky na spoločne prežité 
chvíle a potešili sa pestrým 
kultúrnym programom pl-
ným spevu, hudby, slova 
a tanca. 

V programe vystúpil mla-
dý batizovský heligonkár 
Janko Pastrnák, talentovaný 
recitátor Peťko Šaling, ktorý 
obec reprezentoval aj na ce-
loslovenskom kole v  súťaži 

mladých recitátorov a  dy-
chová hudba Sviťanka pod 
umeleckým vedením Mgr. 
Vladimíra Andraša, ktorý je 
zároveň aj poslancom OcZ 
v Batizovciach. 

K  seniorom sa prihovoril 
starosta obce JUDr. Gabriel 
Bodnár, ktorý im poprial 
pevné zdravie, veselú myseľ, 
veľa úsmevu, elánu a radosti 
zo života. Mnohí sa zamys-
líme a ticho si povieme, aká 
krásna je jeseň. Podobne 
ako je to s ročným obdobím 
je to aj s  ľudským životom. 
Práve spomienky sú pestré 
ako listy v prírode. Milí naši 
seniori! Nech je pre vás jeseň 
života plná farieb, z ktorých 

Komisia sociálna, rozvoja vzdelania a kultúry zastrešuje folk- 
lórnu skupinu Batizovce, zloženú z detskej folklórnej skupiny 
a skupiny dospelých. Obe sa zúčastňujú na rôznych kultúr-
nych podujatiach, ale aj pri čepčení nevesty, spoločných tan-
coch a rôznych sprievodných podujatiach.

Deti a dospelí z FS Batizovce sa 1. augusta v  spolupráci 
s Miestnym odborom Matice slovenskej (MOMS) predstavili 
krátkym blokom batizovských piesní a tancov na 20. ročníku 
slávností Pod Kráľovou hoľou v Liptovskej Tepličke. Batizovské 
piesne sa rozozneli aj po uliciach Liptovskej Tepličky na slav-
nostnom sprievode dedinou,  kde nás Tepličania bohato po-
hostili domácimi dobrotami - pochúťkami... 29. augusta sme 
vystúpili s tancami a piesňami pred batizovským publikom na 
vatre zvrchovanosti, kde sme opäť pocítili domácu podporu 
divákov, čo nás presviedča o zmysluplnosti našej práce.

25. septembra sa členovia FS zúčastnili na dožinkovom 
sprievode obcou, ktorý zorganizoval MOMS v Batizovciach. 
Aj ked počasie neprijalo, úsmev na tvárach sme nestrácali a so 
spevom a s dožinkovým vencom sme poďakovali zamestnan-
com poľnohospodárskeho družstva za ich prácu na poliach, za 
zožatú a zozbieranú bohatú úrodu.

                         Ľubomír Šoltís, predseda komisie

Predstavujeme 
poslancov OcZ

Štefan Franko

5. augusta 2015 občianky Obce Batizovce požiadali pána 
starostu JUDr. Gabriela Bodnára a členov obecného zastupi-
teľstva o založenie organizácie Únie Žien Slovenska. Obecné 
zastupiteľstvo a starosta obce našu aktivitu privítali a našej žia-
dosti vyhoveli. Aj touto cestou by sme im preto radi poďakova-
li za prejavenú podporu.

Na prvej schôdzi ÚŽS sa, na základe nášho pozvania, zú-
častnili aj predsedníčka ÚŽS okresu Poprad Ľubica Kederová 
a pán starosta Batizoviec. K dnešnému dňu je v Miestnej orga-
nizácie ÚŽS Batizovce registrovaných 16 členiek, ktoré si na 
ustanovujúcej schôdzi zvolili aj predsedníčku, ktorou sa stala 
Mária Benková. 

Cieľom novovzniknutej miestnej organizácie ÚŽS v našej 
obci je aktívna spolupráca  so všetkými organizáciami v obci, 
ako aj s MŠ a ZŠ. Radi by sme sa podieľali hlavne na príprave 
a organizácii rôznych kultúrno-spoločenských podujatí v obci.
Naša miestna organizácia v svojich kruhoch rada privíta aj 
nové členky, ktoré budú mať dostatok priestoru na uplatnenie 
svojich nápadov na skvalitnenie kultúrno-spoločenského živo-
ta v našej obci.  Mária Benková

Stretnutie so seniormi

Únia žien Slovenska - Batizovce 

Batizovské piesne zazneli
pod Kráľovou hoľou

každá bude znamenať jedno 
krásne prežité obdobie váš-
ho života, povedal na konci 
svojho príhovoru starosta 
obce. Pre seniorov bolo prip- 

ravené aj malé pohoste-
nie. Na záver slávnostného 
stretnutia odovzdal starosta 
obce spolu s kultúrnou pra-
covníčkou PhDr. Soňou And- 
rašovou každému seniorovi 
na pamiatku malý darček.

Dokončenie  
z predchádzajúcej strany

V amfiteátri v Liptovskej Tepličke.

Dobrovoľní hasiči nezas- 
pali ani v letnej sezóne.  23.  au- 
gusta  organizoval i  už  
34. ročník spomienkovej sú-
ťaže DHZ, zaradenej do Pod-
tatranskej hasičskej ligy. 

37 družstiev si zmeralo 
svoje sily na miestnom futba-
lovom ihrisku. Pekné výkony 
sa podarili aj našim tímom 
mužov nad 35 rokov, ktorí ob-
sadili 1. miesto s časom 19,28 
sek. a  ženám nad 35 rokov 
s druhým miestom a výsled-
ným časom 34,67 sek. Celko-
vo po vyhodnotení PHL sa 
muži nad 35 rokov umiestnili 
na krásnom 2. mieste za Ho-
zelcom a ženy skončili na 6. 
mieste.  Tím mladých hasi-
čiek sa zúčastnil aj na súťaži 
v Šuňave, kde vybojovali 8. 
miesto, celkovo sú  tiež na 8. 
mieste. Chlapci sú momen-
tálne na 7. mieste. Mladých 
hasičov čaká ešte záverečná 
súťaž, halové majstrovstvá 
SR mladých hasičov vo Svite  
7. novembra, ktorých sme aj 
spoluorganizátormi. Zo zása-
hovej činnosti sme asistovali 
pri požiari vo Svite, časť Pod 
Skalkou, kde pravdepodobne 

brzdiaci vlak zapríčinil po-
žiar suchých porastov popri 
železničnej trati. Naši členo-
via tam zasahovali s  hasič-
ským vozidlom CAS25.  

V  priebehu októbra plá-
nujeme aj takticko-technic-
ké cvičenie našej zásahovej 
jednotky. 

V priestoroch zbrojnice sa 
momentálne modernizuje 
elektroinštalácia, kde sa sta-
ré hliníkové rozvody menia 
za medené a  samozrejme 
sa menia aj istiace a  chrá-
niace prvky. Vo vonkajších 
priestoroch zbrojnice, konk- 
rétne pri potoku, finalizujme 
výstavbu oporného múrika 
spolu s prístupom pre čerpa-
nie vody do hasičskej cisterny. 
Momentálne náš zbor vyu- 
žíva cisternu CAS 25 Škoda 
RTHP, keďže prvé zásahové 
vozidlo Tatra 815 išlo v prie-
behu mesiaca júl na komp- 
letnú repasáciu a  obnovu, 
ktorá je financovaná z prost- 
riedkov ministerstva vnútra. 
Vynovené vozidlo by sa nám 
malo slávnostne vrátiť pred-
bežne  v januári 2016.    

 Marián Chromek

Spomienková súťaž DHZ

Vážení spoluobčania, 
Dokončenie  
z predchádzajúcej strany

V danom prípade najväčší 
problém predstavuje napoje-
nie dažďovej vody zo striech 
rodinných domov do splaš-
kovej kanalizácie. Pri ziste-
niach bude nevyhnutné ten-
to stav odstrániť vzhľadom  
k tomu, že pre obec to prináša 
množstvo problémov. Ďalej 
by som vás rád informoval, že 
sa blíži obdobie schvaľovania 
najdôležitejšieho dokumen-
tu, „viacročného programo-
vého rozpočtu“, kde je po-
trebné, aby ste nám na obec-
ný úrad, respektíve prost- 
redníctvom svojich poslan-
cov doručili vaše požiadavky. 
Oprávnené požiadavky budú 
podkladom pre schvaľova-
nie rozpočtu. Snahou samo-
správy je riešenie rôznych 
problémov v obci a zapájanie 
občanov Batizoviec do diania 
a aktívny prístup. Preto vítam 
každé predostrenie vašich 
podnetov, postrehov resp. 
nápadov na zlepšenie. Túto 
možnosť už využilo niekoľko 
občanov a  ich podnetmi sa 
priebežne zaoberáme. Nie-
ktoré problémy nám pomáha 
riešiť ÚPSVaR Poprad, s kto-
rým má obec uzavreté doho-
dy. Po prijatí do zamestnania 
znevýhodnení uchádzači 
vykonávajú rôzne technické  
a údržbové práce, na ktorých 
je poskytnutý príspevok vo 
forme refundácie v  rámci 
operačného programu Ľud-
ské zdroje vo výške 95 percent 
celkovej ceny práce. Podporu 
miestnej a  regionálnej za-
mestnanosti má v pracovnej 
náplni Mgr. Simona Cho-
vanová. Táto pracovníčka 
je poverená organizovaním 
aktivačnej činnosti a v rámci 
delegovania pracovných úloh 
poverená ako projektová ma-
nažérka zapájaním sa do rôz-
nych projektov. Na záver sa 
mi dovoľte poďakovať všet-
kým za vykonanú prácu, sme-
rujúcu v prospech našej obce. 
Poďakovanie patrí všetkým, 
avšak osobne som považoval 
za správne v  zmysle zákona 
č. 369/1990 Zb. o  obecnom 
zriadení na zasadnutí obec-
ného zastupiteľstva predložiť 
návrh, týkajúci sa finančného 
odmeňovania najaktívnejších 
členov komisií pri OcZ, ktorý 
bol odsúhlasený. Prajem pek-
né jesenné čítanie. 

Gabriel Bodnár, 
starosta obce

Jaroslav Kuzmík

Moje meno je Jaroslav 
Kuzmík. Som obyvateľom 
našej obce od narodenia, 
teda skoro 46 rokov a  ži-
jem tu so svojou manželkou 
a  dvomi deťmi. Pracujem 
ako elektroúdržbár stro-
jov a  zariadení v  Poprade. 
Voľný čas najradšej trávim 
so svojou rodinou, ale dosť 
ho venujem aj starostlivos-
ti o  záhradu, rodinný dom 
a  v  neposlednom rade aj 
mojej najväčšej a najnároč-
nejšej záľube – chovu včiel. 
V  obecnom zastupiteľstve 
pracujem prvé volebné ob-
dobie. Pôsobím v  komisii 
pre výstavbu, územné plá-
novanie, životné prostredie 
a  verejný poriadok a  moj-
im pracovným obvodom sú 
Ulice Sládkovičova a krátka. 
Moje rozhodnutie zapojiť sa 
do práce v obecnom zastupi-
teľstve bolo ovplyvnené sna-
hou o zmenu v živote obce, 
o prebudenie sa z pretrváva-
júcej stagnácie a zároveň aj 
potrebou osobného príspev-
ku k tejto zmene. Potrebuje-
me pre svoju prácu aj spätnú 
väzbu od občanov obce, pre-
to vás vyzývam, aby ste sa so 
svojimi podnetmi podelili. 
Dávam k dispozícii svoju e-
-mailovú adresu jkuzmik@
atlas.sk pre vaše konštruk-
tívne návrhy, podnety a sťaž-
nosti, ktoré je možné riešiť 
v kompetencii obce. Vopred 
ďakujem aj za ponuky spolu-
práce pri riešení vašich sťaž-
ností a požiadaviek.

Rád spoluorganizujem 
a zlepšujem spoločenský ži-
vot v našej obci, najmä prost- 
redníctvom rôznych športo-
vých podujatí. Batizovce sú 
plné aktívnych a priateľských 
ľudí a preto si myslím, že je 
dôležité vytvárať čo najviac 
príležitostí k utužovaniu ich 
vzťahov a  zdravia. V  mo-
jom záujme je tiež dohliadať 
na poriadok a  bezpečnosť 
v obci, pretože práve tu žijú 
naše rodiny, vyrastajú naše 
deti. Pravidelne si obliekam 
tunajší kroj a aktívne sa zú-
častňujem vystúpení, ktoré 
predstavujú náš folklór a bo-
haté tradície. Som členom 
Dobrovoľného hasičského 
zboru. Batizovce majú veľký 
potenciál, verím, že spoločne 
budeme napredovať.

B A T I Z O V S K É   N O V I N Y

Firma A&B Design v spo-
lupráci s   Obcou Batizovce 
pripravujú bohatý kultúr-
ny program počas adventu. 
Predstavia sa nám Kollárov-
ci, príde Mikuláš s anjelom 
a čertami a spoločne s nimi 
rozsvietime nový vianočný 
stromček. Ďalej k nám zavíta 
Peter Stašák, skupina Fra-
gile a tešiť sa môžeme aj na 
program Duchovné Viano-
ce. Sprievodnou akciou bude 
súťaž o najkrajšiu vianočnú 
výzdobu. O víťazovi rozhod-
nú občania obce hlasovaním. 
Od 15.11. do 15.12. v čase od 
10. do 18. h bude v sále KD 
otvorená prvá exkluzívna 
výstava a predaj vianočných 
dekorácii a ozdôb. Okrem 
toho náš čaká Snehová krá-
ľovná a tradičná Vinočná ba-
tizovská vločka.

Pozvánka
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Dnes je  duálne vzdeláva-
nie veľmi frekventovaný po-
jem. Ako ho vnímajú tí, ktorí 
umožňujú praxovať žiakom 
stredných škôl vo firmách, 
sme sa okrem iného dozvede-
li v autoservise Chedos Fiat 
vo Svite. 

„Nedávno sme prijali no-
vého zamestnanca, ktorý sa 
určite stane plnohodnotnou 
súčasťou nášho tímu. Už viac 
rokov k nám chodia totiž  na 
prax štyria-piati žiaci a  na 
prístupe k tomu, čo robia vi-
díme, koho to naozaj baví, 
kto s tým v živote počíta ako 
so svojím povolaním. Alebo 
chodia do školy len preto, lebo 
je povinná školská dochádz-
ka a  teda aj na prax chodiť 
jednoducho musia. Náš nový 
zamestnanec bol tiež prakti-
kantom a od samého začiatku 
sa zaujímal o všetko. Neustále 
sa pýtal, ostával po pracovnej 
dobe, čo som nezažil. Sám sa 
chcel naučiť viac, ako ukla-
dali osnovy, a neraz nás svo-
jimi otázkami už aj otravo-
val,“ hovorí s úsmevom Ing. 
Ján Almassy, riaditeľ servisu 
a dodáva, že ľudia, ktorí chcú, 
sa v  tomto povolaní jedno-

Duálne vzdelávanie pomáha obidvom stranám
Autoservis Chedos Fiat vo Svite dáva šancu aj študentom stredných odborných škôl 

ducho nájdu. Ako hovorí, aj 
spomínaný žiak mal začiatky 
ťažké. Trvalo mu rok, kým si 
získal dôveru ostatných za-
mestnancov a  pritom nebol 
hodnotený tak, ako by si za-
slúžil. „Ale bola to skúška, či 
chlapec chce s nami robiť, či ho 
to baví, alebo len hľadá, kde 
zarobí viac. Po roku mladík 
nezmenil tempo, takže sme aj 
jeho honorár upravili tak, že 
je spokojný. A spokojní sme aj 
my, pretože chlapec zapadol 
do kolektívu,“ končí príbeh 
Ing. Almassy. Samozrejme, 
po skončení štúdia sa o prácu 
zaujímali aj ďalší praktikan-
ti, ktorí v  servise praxovali. 
Okrem neho však nevzali 
žiadneho z nich, pretože na 
držanie svetla pri opravách 
im rovnako poslúžia aj sto-
jany. Okrem toho v  tíme 
autoservisu pribudol me-
chanik, nový servisný tech- 
nik, ktorý tu tiež pracoval, 
pretože referencie na jeho 
prácu boli veľmi dobré. Ako 
konštatoval riaditeľ, pre ta-
kýchto ľudí majú v  servise 
dvere otvorené. 

 „Od nového roku roz-
mýšľame prijať ďalšieho za-

mestnanca. Kúpili sme novú 
diagnostiku, stiahli sa naj-
novšie upgrady do počítačov 
a  diagnostických prístrojov, 
takže už opravujeme aj vo-
zidla, vyrobené v  roku 2015 
a softwarovo budem vybavení 
na všetky typy vozidiel. Zme-
nila s promptnosť v opravách, 
pretože sa kúpilo veľa nového 
materiálu, čo dosť uľahčilo 
prácu, takže môžeme prijať 
viac zákaziek. Ale tak, ako 
je to v servise bežné, nedá sa 
predpokladať, aký bude vý-
voj, pretože nikto nevie, čo 
sa pokazí zajtra. Stáva sa, že 
v jednom týždni máme „uhor-
kovú sezónu“ a v ten ďalší ani 
nevieme, kde nám hlava stojí. 
Ale vždy sa snažíme vyjsť ľu-
ďom v ústrety a pomôcť im. Je 
nemálo prípadov, keď volajú 
večer o  deviatej, desiatej, že 
sa im stalo to a to. Pýtajú sa, 
čo majú robiť? Niekedy stačí, 
že vám len zavolajú, lebo čís-
la sú prístupné, aspoň s nimi 
porozprávame a sú kľudnejší. 
Neraz ide naozaj o  banalitu 
a vodičovi pomôžeme radou. 
Žiaľ, dnes vodiči už nie sú 
odborníci. Niekedy bola tech-
nická príprava a vodič musel 

poznať automobil aspoň sčasti 
aj konštrukčne, ale dnes, pri 
všetkej tej elektronike, to veľmi 
nepomôže“. 

Trinásti skúsení technici 
a  mechanici v  servise Che-
dos Fiat zabezpečujú opravy 
a  servisné prehliadky všet-
kých typov automobilov, ale 
venujú sa aj príprave a pred-
vedeniu na STK, diagnostike 
a geometrii náprav, kontrole 
bŕzd a tlmičov, emisným kon-
trolám benzínových motorov, 
kontrole, opravám a plneniu 
klimatizácie, kompletným 
službám pneuservisu, montá-
ži bezpečnostných mechanic-
kých zariadení Defendlock, 
autoalarmov, ťažných zaria-
dení, dodávke a montáži prí-
davných vykurovacích sys-
témov WEBASTO a  ďalším 
požadovaným úkonom.

Pri svojej práci považujú 
za dôležité udržať nastúpený 
trend v ústretovosti voči zá-
kazníkom a 90 percent z nich 
sú spokojní zákazníci, ktorí 
sa vracajú. „To zvyšné percen-
to razí teóriu ´idem vyskúšať 
tu, tam, hentam´ a všade sú 
nespokojní. Keď je niekto ne-
spokojný a  chodí zo servisu 
do servisu, ten bude nespokoj-
ný všade. Neexistuje na svete 
servis, kde by oni boli spokoj-
ní, ale to nehovorím nič nové. 
Preto budujeme na verných 
zákazníkoch a keďže ich vo-
zidlá už poznáme, vieme veľ-
mi rýchlo diagnostikovať po-
ruchu a veľmi rýchlo vozidlo 
aj opraviť. Nových zákazníkov 
si získavame kvalitou opráv, 
prístupom a  ústretovosťou. 
Prinesú auto, odvezieme ich 
domov a všetko je na vzájom-
nej dôvere a dohode. Zákaz-
níci takýto prístup ocenia, ale 
sú aj takí, ktorí to zneužívajú 
a žiaľ, potom ústretovosť len 
z  jednej strany končí, lebo 
partnerský, obchodný vzťah 

je založený na dvoch stranách 
a dvoch partneroch,“ ozrejmil 
Almassy.

Autoservis Chedos Fiat 
však poskytuje aj nadštan-
dardné služby, keď klient iba 
zavolá a povie, kde nájdu auto 
a kľúče od auta a na určenú 
hodinu mu vozidlo pristavia 
tam, odkiaľ ho vzali. „Naprík- 
lad, kým je klient v práci, na 
vozidle mu urobíme všetko 
potrebné a do servisu ani prísť 
nemusí. Pritom to nie je ove-
ľa drahšia služba, lebo ide len 
o cestu pre vozidlo a späť. Ta-
kýmto štýlom si u nás dávajú 
robiť autá aj naši klienti zo Sta-
rej Ľubovne či z  Liptovského 
Mikuláš. Dôvodia tým, že oni 
potrebujú pracovať a nie veno-
vať sa oprave vozidla a tráviť 
tým kopec času. Všetko je o ľu-
ďoch. Keď je ústretovosť a ocho-
ta z oboch strán, dá sa všetko“.

Aj keď automobilov zn. Fiat 
v tomto regióne ubudlo, pri-

budli úžitkové vozidlá rovna-
kej značky, na ktoré sa zame-
riavajú. Na to, že sú v podsta-
te malý, autorizovaný servis, 
zamestnanci aj aktívne vyhľa-
dávajú klientov a udržiavajú 
spätné, kontrolné kontakty, 
či je vozidlo v poriadku. „Táto 
ústretovosť a pomoc zákazní-
kovi v každej situácii sa nám 
opláca. Niekedy to nejde kvôli 
materiálu, kapacitným mož-
nostiam, ale väčšina klientov 
to chápe. Oceňujú až rodinný 
prístup, nie benevolenciu, ale 
aj systém a  poriadok. Tých 
zamestnancov, ktorí ho dodr-
žiavajú, vieme oceniť. Pomá-
hame si navzájom a zamest-
nanci sú ochotní urobiť aj čosi 
naviac, mimo ich pracovnú 
náplň a  náš servis berú ako 
rodinnú firmu. Preto je tu 
veľmi dobrá klíma a ľudia tu 
nechodia len z toho dôvodu, že 
musia do práce,“ uzavrel Ing. 
Ján Almassy.    (reš)

Dokončenie z 1. strany
Pozornosť venovali aj vodi-

čom autobusov a nákladných 
vozidiel, monitorovali situá-
cie na obmedzených úsekoch 
diaľníc, rýchlostných ciest 
a hlavných cestných ťahoch. 
V  prípade potreby, hlavne 
v  čase raňajšej a  poobednej 
dopravnej špičky, zabezpe-
čovali priamym riadením 
príslušníkmi PZ plynulosť 
cestnej premávky na úsekoch 
s  najnižšou priepustnosťou 
a  oprávnenosti pobytu štát-
nych príslušníkov tretích kra-
jín na území SR.

Okrem týchto úloh policajti 
ODI zabezpečovali kontrolu 
stavu dopravného značenia, 
najmä križovatiek, železnič-
ných priecestí a úsekov čas-
tých dopravných nehôd, po-
zemných komunikácií a bolo 
spracovaných celkom 8  žia-
dostí o urýchlené odstránenie 
zistených nedostatkov na ko-
munikáciách okresov Poprad 
a Levoča. V autoškolách bolo 
v rámci vykonávania skúšok 
žiadateľov o udelenie vodič-
ských oprávnení vykonaných 
v  lete celkom 14 prednášok. 
Oproti  predchádzajúcim ro-

kom zaznamenali dopravní 
policajti zvýšený počet špor-
tových podujatí, konaných 
na komunikáciách, ktorých 
organizátori požadovali spo-
luprácu, resp.  asistenciu dop- 
ravnej polície, čo v  značnej 
miere komplikovalo plne-
nie úloh v dohľade nad cest-
nou premávkou. Rovnako 
sa zvýšil počet kultúrnych 
a spoločenských akcií, ktoré 
mali dopad na bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky. 
„Medzi najväčšie akcie na te-
ritóriu OR PZ v Poprade počas 
tohtoročnej letnej sezóny pat-
rili Mariánska púť v  Levoči, 
športové podujatie High Tat-
ras Cup, automobilové preteky 
Rallye Tatry, Medvedie dni na 
Hrebienku, Fun Rádio Doho-
da a ďalšie.“ 

Ako poznamenal pplk. Mgr. 
Štefan Šipula, v tomto období 
a pred blížiacou sa zimou, keď 
je v ranných hodinách zníže-
ná viditeľnosť, hmly a večer sa 
skôr stmieva, dopravná polí-
cia každoročne zaznamenáva 
nárast počtu dopravných ne-
hôd s účasťou nemotorových 
účastníkov cestnej premávky. 
Jednou z najčastejších príčin 

takýchto nehôd je náhly vstup 
chodca na vozovku tesne pred 
idúce vozidlo. „Vodič v  tom-
to období, kedy sú klzké cesty 
a predlžuje sa brzdná dráha, 
nemá šancu bezpečne zastaviť 
vozidlo. Treba si uvedomiť, že 
vidieť a byť videný je životne 
dôležité pre vodičov, ale najmä 
pre chodcov a cyklistov, ktorí 
pri nehode doplácajú zdravím 
a neraz i životmi. Pre chodcov 
je veľmi nebezpečné vchádzať 
na vozovku spoza stojaceho vo-
zidla, predovšetkým na zastáv-
kach MHD, spomedzi zaparko-
vaných áut a na neosvetlených 
miestach,“ upozornil a dodal, 
že je  dôležité, aby vodiči reš-
pektovali práva chodcov na 
priechode a boli predvídaví. 
Starší ľudia a deti sú riziko-
vé skupiny, často sa správajú 
nepredvídateľne, preto opatr- 
nosti najmä v okolí škôl, ob-
chodných centier, kostolov, 
ale i kultúrnych a reštaurač-
ných zariadení nikdy nie je 
dosť. V mnohých prípadoch 
sú nemotoroví účastníci cest-
nej premávky pod vplyvom 
alkoholu a aj z tohto dôvodu je 
nevyhnutná opatrnosť vodi-
čov. Rovnako cyklisti mnoho-

krát jazdia na neosvetlenom 
bicykli, nepoužívajú vhodné 
doplnkové vybavenie, ako sú 
blikače, reflexné oblečenie 
a jazdia po nesprávnej strane 
vozovky. Výnimočná nie je 
ani jazda v  skupinách vedľa 
seba, alebo nedanie včasné-
ho znamenia zmeny smeru 
jazdy. Cyklisti, ktorí jazdia po 
frekventovaných komuniká-
ciách, by nemali preceňovať 
svoje schopnosti a zručnosti 
a zvážiť riziká, ktoré im hrozia 
od okoloidúcich motorových 
vozidiel. 

„Aj preto chceme upozorniť 
nemotorových účastníkov cest-
nej premávky, aby za zníženej 
viditeľnosti pri pohybe po ces-
tách, nezabúdali na zásadu byť 
videní a  vyberať si oblečenia 
svetlejšej farby, poprípade po-
užiť vhodné reflexné doplnky,“ 
vyzval na záver riaditeľ okres-
ného dopravného inšpek-
torátu Š. Šipula a  opätovne 
žiadal vodičov, ale aj chodcov 
k zvýšenej ohľaduplnosti po-
čas nadchádzajúceho víkendu 
a  Pamiatky zosnulých, kedy 
bude na cestách zvýšený po-
čet vozidiel a  chodcov najmä 
v blízkosti cintorínov.  (reš)

pplk. Mgr. Štefanom Šipulom 

Najcennejšia historická pamiatka v centre Popradu, Kostol 
sv. Egídia bude pre verejnosť dostupná aj počas organizovaných 
prehliadok. Budú sa konať pravidelne počas pracovných dní 
vždy o 14. h v slovenskom a anglickom jazyku. Vstupenky budú 
vo forme pohľadnice kostola v cene 1 alebo 1,5 € v prípade dreve-
nej pohľadnice. Avizovaný čas prehliadok je zatiaľ v skúšobnom 
režime nastavený do 30. novembra.  Kostol je možné navštíviť aj 
mimo tohto času po predchádzajúcej dohode v Mestskej infor-
mačnej kancelárii mesta Poprad. Minimálny počet osôb pre preh- 
liadku kostola okrem času organizovaných vstupov je 5 osôb. 

Podľa legendy stála kedysi na mieste kostola uprostred obrovs- 
kých lesov pútnická Kaplnka sv. Egídia. Ďalšou zaujímavosťou 
je fakt, že k severnej stene lode kostola bola kedysi pristavaná 
Kaplnka sv. Valentína, patróna zamilovaných. Dnes ale už 
neexistuje. Vznik kostola je datovaný do 2. polovice 13. storočia. 
V rokoch 1994 – 1998 bola reštaurovaná loď chrámu a ranogo-
tický portál pri južnom vstupe do kostola, v 2008 bol do zrekon-
štruovanej barokovej skrine z 18. storočia vstavaný organ.  (mga)

Prehliadky v Kostole sv. Egídia
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Mesto Svit sa rozhodlo v 
októbri, mesiaci venovanom 
úcte k starším, pripraviť v 
spolupráci s Regionálnym 
úradom verejného zdravot-
níctva (RÚVZ) v Poprade 
a Slovenským Červeným 
krížom Poprad a Svit podu-
jatie s názvom Deň zdravia. 
Uskutočnil sa v utorok 20. 
októbra v Kultúrnom dome 
vo Svite a jeho hlavným cie-
ľom bolo prezentovanými 
aktivitami podporiť záujem 
o tematiku kvality zdravia a 
zároveň zvýšiť povedomie v 
oblasti prevencie a zdravého 
životného štýlu svitských se-
niorov a obyvateľov mesta.  
„Návštevníci si pod odborným 
dohľadom MUDr. Margity 
Imriškovej a odborníkov z 
RÚVZ mohli nechať zmerať 
krvný tlak, hladinu choles-
terolu, index BMI, WHR a 
taktiež zhodnotiť svoj celkový 
zdravotný stav a spôsob ži-
votného štýlu,“ uviedla Mária 
Rušinová Okrem vyšetrení 
boli popoludní predvádzané 
aj ukážky prvej pomoci dob-
rovoľníkom zo SČK Poprad. 
„Zmeráme im tlak a celkový 
choresterol. Vždy sa spýtam, či 
sú pod odborným dohľadom, 
ak áno, tak som si istá, že tá 
pravidelná kontrola, liečba a 
nastavenie liekov je záležitos-
ťou príslušného lekára. Stane 
sa že zistím, že osoba nebola 
dávno u lekára a zistíme vy-
soký tlak, tak ju odporúčime k 
svojmu obvodnému lekárovi, 
pretože ten záchyt ešte nelieče-
ných vysokotlakových pacien-

tov je dôležitý. To je podstata 
prevencie. Ľudia k svojmu 
obvodnému lekárovi necho-
dia pravidelne na prehliadky 
a takto náhodne zistíme ľudí 
so zvýšeným krvným tlakom, 
alebo s vysokými hodnotami 
celkového cholesterolu, tak 
odporúčame potom návšte-
vu lekára,“ povedala MUDr. 
Margita Imrišková. Vo všeo- 
becnosti platí, že všetky 
RÚVZ na Slovensku majú 
za úlohu aj preventívny cha-
rakter, teda vychytávajú sa 
zvýšené hodnoty rizikových 
faktorov, následkom čoho 
sú zvýšené miery civilizač-
ných chorôb. „V prvom rade 
je dôležité dbať o svoj zdra-
votný stav tým, že chodia na 
preventívne prehliadky. Fak-
tory civilizačných chorôb sú 
veľké. Choroby ciev, srdca, 
diabetes, nadváha dnes sú veľ-
mi rozšírené. Po nádorových 
ochoreniach sú choroby srdca, 
čo sa týka úmrtnosti na dru-
hom mieste,“ konštatuje Dr. 
Imrišková.  

Odborné vyšetrenia a po-
radenstvo využilo takmer 
100 občanov mesta a najvyš-
šiu účasť zaznamenali najmä 
starší obyvatelia.  Pre senio-
rov bol navyše vo večerných 
hodinách pripravený kultúr-
ny program pod taktovkou 
folklórneho súboru Vargov-
čan a nechýbal ani ľudový 
rozprávač Jožko Jožka. Záu-
jem občanov podnietil mesto 
pre vytvorenie tradície pravi-
delného organizovania Dňa 
zdravia vo Svite.   (pks)

Svitský Deň zdravia

Pozvánka na Deň otvorených dverí 
a otvárací workshop v Dome na polceste 

vo Veľkom Slavkove
Pozývame vás na Deň otvorených dverí v Dome na 

polceste vo Veľkom Slavkove, ktorý sa uskutoční 3. no-
vembra 2015 o 11.00 h v Medzinárodnom evanjelickom 
mládežníckom centre Ichtys vo Veľkom Slavkove na Ul. 
kpt. Moravku 301.
PROGRAM: 
1.  Privítanie riaditeľom zariadenia
2.  Prezentácia venovaná histórii a súčasnosti Domu 
 na polceste
3.  Informácia o projekte s názvom Dom na polceste 
 – rovnosť pre všetkých v ňom
4.  Príbeh súčasného klienta zariadenia
5.  Príbehy dvoch úspešných klientov zariadenia
6.  Príspevok zástupcu Úradu práce, sociálnych vecí 
 a rodiny v Poprade
7.  Prehliadka Domu na polceste
8.  Diskusia v priestoroch v Dome na polceste
9.  Záver

Projekt Dom na polceste – rovnosť pre všetkých v ňom 
bol podporený sumou 8 076,60 eur z Fondu pre mimov-
ládne organizácie, ktorý je financovaný z finančného 
mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom fondu je Nadácia 
otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom 
projektu Dom na polceste – rovnosť pre všetkých v ňom 
je posilnenie kapacity útulku pre mladých dospelých tým, 
že bude zviditeľnený pred verejnosťou prostredníctvom 
všetkých dostupných médií.

Kvapka ľudskosti
8. ročník  akcie Kvapka ľud-

skosti, zameranej na odber 
krvi sa uskutoční v Kežmarku 
5. novembra od 7. do 14. h. 
Slávnostný program za účas-
ti oficiálnych hostí sa bude 
konať o 10. h v spoločenskej 
miestnosti v budove riadi-
teľstva SOŠ, Garbiarska 1.

Amerika
Divadlo Alexandra Duchno-

viča z Prešova, mesto a Dom 
kultúry v Starej Ľubovni po-
zývajú na divadelné predsta-
venie Amerika na motívy ro-
mánu Franza Kafku v piatok 
6. novembra o 18. h. Kultový 
román Franza Kafku rozpráva 
príbeh šestnásťročného Karla 
Rossmana, ktorého rodičia 
pošlú loďou do Ameriky, pre-
tože v Európe mal pomer so 
staršou slúžkou. Po vylodení 
v New Yorku prežíva vzostupy 
a pády, vďaka svojej dôverči-
vosti voči ľuďom. Vstup voľný. 

Vrchovina hľadá členov
Folklórny súbor Vrchovina 

prijíma nových členov do ta-
nečnej, speváckej a hudob-
nej zložky. Tréning s členmi 
súboru si môžete vyskúšať 
30. októbra, 6. a 13. novemb- 
ra od 19. do 22. h v CVČ  
v Starej Ľubovni.

Vianočný galakoncert
Zažiť vianočnú atmosféru 

v predstihu v tónoch ľudo-
vej vianočnej muziky môžete 
na vianočnočnom galakoncer-
te Kandráčovcov v piatok 4. 
decembra o 18. h v Dome kul-
túry v Starej Ľubovni. Hosťami 
budú Orchester Jula Selčana, 
Monika Kandráčová, Anna 
Poráčová a Veronika Šoltyso-
vá Rabadová. Výťažok z kon-
certu bude venovaný deťom 
z Domu sv. Anny v Starej Ľu-
bovni. Vstupné v predpredaji 
15 a 16 €, na mieste 18 €. 

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.
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Pozvánky

Horská služba Pienin-
ského národného parku pri 
príležitosti 10. výročia vzni-
ku usporiada Deň záchra-
nára. Uskutoční  sa 7. no-
vembra v Lesnici, pri Chate 
Pieniny. Podujatie oficiálne 
otvoria o 10. h. Po sv. omši 
bude o  12. h pietna spo-
mienka na obete Pienin pod 

Osobitou. O 13.30 h vystú-
pi hudobná skupina YPS, 
o  14.45 h sú na programe 
ukážky záchranárskej čin-
nosti, o 15.30 h posedenie 
pri goralskej hudbe a  od 
17.30 h záchranárska vese-
lica v Chate Pieniny so sku-
pinu YPS a ľudovou hudbou 
Flisok.

Deň záchranára

Po roku opätovne orga-
nizujú Štátne lesy TANAPu 
v spolupráci so Správou TA-
NAPu a poľským Tatranským 
národným parkom (TPN) 
jesenné spočítanie kamzíkov 
v Tatrách. Pred zimou chcú 
poznať veľkosť kamzičej 
populácie žijúcej v  tomto 
vzácnom území. Počas dvoch 
dní, včera a v utorok zisťujú, 
ako sa zmenili počty vyso-
kotatranskej kamzičej popu-
lácie v porovnaní s minulým 
rokom.

Vlani v  októbri počas 
slnečného dňa slovenskí 
a poľskí sčítací komisári na-
počítali v prirodzených loka-
litách výskytu 1 389 kamzí-
kov. Z celkového počtu bolo 
128 kamzičích mláďat. Na 
slovenskej strane Tatier sa 

počas spočítania páslo 1 018 
kamzíkov, na poľskej 371 
kamzíkov. Najpočetnejšie 
čriedy dlhodobo žijú v  Be-
lianskych Tatrách. Vplyv na 
tento stav má nielen starost-
livosť lesníkov o  kamzičiu 
zver v TANAPe, ale pravde-
podobne aj miernejšie zimy 
minulých rokov.

Počas viac ako päťdesiat-
ročného sledovania kamzi-
čej populácie bolo na území 
Tatier zaznamenaných naj-
menej kamzíkov koncom 
90-tych rokov minulého 
storočia, kedy ich počet na 
tomto území klesol pod 200 
jedincov. Najpočetnejšie stá-
da sa v Tatrách pásavali v ro-
koch 1964 až 1965, kedy na 
svahoch napočítali až do tisíc 
kamzíkov.  (lbd)

Pred zimou spočítajú kamzíky
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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  Geissenovci
14:30  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
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Moja mama varí lepšie 
ako tvoja -špeciál
22:00  INKOGNITO
23:30  Vykonávateľ
01:40  Pach krvi 3

05:20  Jazdi Hlavou
05:25  Správy RTVS
06:10  Góly - body - sekundy
06:25  Počasie
06:35  Vták Gabo
06:40  Mášine rozprávky
06:45  Včielka Maja 
06:55  Šťavnatý vŕšok
07:20  Červíčkovia
07:30  Požiarnik Sam IX.
07:40  Franklin
07:55  Veselá farma III.
08:10  Lilly, malá čarodejnica
08:35  Fidlibumove rozprávky
09:05  Trpaslíci
09:35  Daj si čas
10:05  Lekári z ostrovov
10:50  Hudba - Made 
 in Slovakia
11:20  On air
11:50  Klinec
12:30  Toskánska vášeň
14:00  Naľavo od výťahu
15:20  Milujem Slovensko
16:50  Víkend
17:25  Cestou necestou
18:00  Postav dom, 
 zasaď strom
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Nečakané stretnutia
21:10  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:40  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:30  Hudba - Made 
 in Slovakia
23:00  Naľavo od výťahu
00:20  Elisa z Rivombrosy
02:00  Toskánska vášeň
03:30  Elisa z Rivombrosy

06:40  Národnostné správy
06:50  Správy - Hírek
07:00  Správy RTVS z regiónov
07:15  Autosalón
07:40  Profesionál
08:00  Živá panoráma
08:25  Extrémne v horách
08:55  History
09:00  Noc v archíve
10:00  Bohoslužba
11:30  Po stopách 
 Martina Luthera
12:05  5 minút po dvanástej
13:05  Televízny klub 
 nepočujúcich
13:45  Magazín Európskej ligy
14:30  Magazín Ligy majstrov
15:05  Ja som baník...
16:00  Farmárska revue
16:20  Ryby, rybky, rybičky
16:45  Test magazín

00:25  A predsa sa točí
01:05  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:40  Búrlivé víno
10:00  Kukučka
11:00  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
12:55  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
18:00  Rodinné prípady
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
02:55  Upírske denníky
03:35  Hrozba z temnoty

04:25  Áno, šéfe!
05:20  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
07:30  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  Geissenovci 
14:30  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
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Česko Slovensko 
 má talent
22:10  Svet podľa Evelyn
22:50  Áno, šéfe!
00:05  Hawaii 5.0
01:05  Modrí templári
02:05  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:55  Ochrancovia
03:45  Noviny TV JOJ

04:25  Lesy Slovenska - Lesníc-
 ke náučné chodníky
04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  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 
s Katkou Brychtovou

04:15  Slovensko v obrazoch
04:35  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:45  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  Mongol - Džingischán
22:15  Tiché deti
23:45  Medicopter 117
00:35  Autosalón
01:00  Jazdi Hlavou
01:05  Mongol - Džingischán
03:00  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  Včielka Maja 
07:35  Mášine rozprávky
07:40  Rozprávky pre Jozefku
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Orol a lastovička
10:00  Svet zhora
10:25  Rusínsky magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  GENERÁCIA 
12:00  Živá panoráma
12:30  Ruské tajomstvá 
 Prvej svetovej vojny
13:15  Záhada koralového 
 hradu
14:25  Sládkovičova Marína
15:00  Štúrovské časy - Trezor
15:30  Maďarský magazín
16:00  Svet zhora
16:25  Chuťovky z „Tourovky
16:30  Necelebrity
16:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Good Angels 
 Košice 2015
19:35  Večerníček
19:40  Mášine rozprávky
19:45  Včielka Maja 
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Ľudovít Štúr
20:50  Pravá tvár 
 Ľudovíta Štúra
21:20  Slovenčina a nárečia
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Štúrovci 
 (Koncert zrušený)

TELEVÍZNY PROGRAM 28. 10. 2015 - 3. 11. 2015Streda
28. 10. 2015

Štvrtok
29. 10. 2015

14:35  Slovensko chutí
15:05  Taxík
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  Posledná plavba
22:40  Reportéri
23:10  Murdochove záhady
23:55  Medicopter 117
00:45  Reportéri
01:10  Posledná plavba
02:40  Dámsky klub

06:30  Správy a komentáre
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Včielka Maja 
07:35  Mášine rozprávky
07:40  Zázračný miniateliér
07:45  Vták Gabo
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Ozveny z hôr a polí
08:50  Vzkriesenie Míny
10:10  Svet zhora
10:35  Maďarský magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:30  Cesta
12:00  Živá panoráma
12:45  Ľudovít Štúr
13:25  Pravá tvár Ľudovíta 
 Štúra
13:55  Mestá a tváre
14:30  Ambulancia
15:00  Štúrovské časy
15:30  ArtSpektrum
15:35  Rómsky magazín
16:00  Svet zhora
16:30  Chuťovky z „Tourovky
16:35  Energetika
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Národnostné správy
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus právo
18:45  Večerníček
18:50  Mášine rozprávky
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Tradičná medicína 
 vo svete I.
20:40  Vat
21:05  Veľké presuny
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Polícia
23:00  Profesionál
23:15  Ambulancia
23:45  Pred rokmi...
00:10  Československý 
 filmový týždenník

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
12:55  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
18:00  Rodinné prípady
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
02:55  Upírske denníky
03:35  Hrozba z temnoty

04:25  Áno, šéfe!
05:20  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
07:30  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  Geissenovci 
14:30  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
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Česko Slovensko 
 má talent
22:10  Svet podľa Evelyn
22:50  Áno, šéfe!
00:05  Hawaii 5.0
01:05  Modrí templári
02:05  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:55  Ochrancovia

04:15  Svet v obrazoch
04:35  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
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
14:35  Nečakané stretnutia
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  Milujem Slovensko
21:40  Cestou necestou
22:15  Večerné správy RTVS
22:25  Ideálne mesto
00:05  Nikto nie je dokonalý
01:20  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
02:05  Ideálne mesto

Piatok
30. 10. 2015

05:05  Polícia
05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus právo
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Včielka Maja
07:35  Mášine rozprávky
07:40  Vták Gabo
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  A pri tom speve
09:10  Doktor Bencúr
10:00  Svet zhora
10:30  Rómsky magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Orientácie
12:00  Živá panoráma
12:40  Tradičná medicína 
 vo svete I.
13:05  Veľké presuny
13:55  Vzkriesenie tvorbou
14:30  Vat
15:00  Štúrovské časy
15:25  ArtSpektrum
15:30  Tvárou v tvár
16:00  Extrémne v horách
16:30  Chuťovky z „Tourovky
16:35  Profesionál
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  Včielka Maja
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Štúrovci
21:20  Família
21:50  Zátišie
23:25  Hrana
01:00  Správy RTVS
01:45  ArtSpektrum

04:15  Dva a pol chlapa XI.
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:55  Rodinné prípady
11:50  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa XI.
16:00  NCIS 
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:20  Reflex
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Farma
21:50  Farma - duel
23:40  Bostonské vraždy
00:35  NCIS 
01:30  Odložený prípad
02:30  Sherlock a Watsonová
03:15  Komisár Rex

04:25  Áno, šéfe!
05:15  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ

Sobota
31. 10. 2015
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17:00  Herecké legendy
17:10  Dom pod morušou
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Mám rád školu
19:55  Sviatočné slovo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Niet inej cesty
21:40  Anjeli strážni
22:10  Neznáme dejiny 
 Spojených štátov
23:10  Päť večerov
00:50  Správy RTVS
01:35  ArtSpektrum

04:00  Teória veľkého tresku
04:20  Dva a pol chlapa XI.
05:00  Televízne noviny
06:00  Mentalista
06:40  Zajac Bugs a priatelia
07:05  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy II.
07:35  Pes, ktorý zachránil 
 Halloween
09:20  Superstar magazín
09:45  Superstar
12:30  Rodina Addamsovcov 2
14:30  Z nuly superhrdinom
16:35  Prázdniny Mr. Beana
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Jack, zabijak obrov
23:05  Bad Boys
01:35  Umenie boja: Zrada
03:35  Lovec zločincov

04:15  Ochrancovia
05:05  Moja mama varí
 lepšie ako tvoja
05:55  Noviny TV JOJ
06:50  Krimi
07:20  Noviny TV JOJ
08:05  No, počkaj!
08:20  Rozprávková jazda
09:20  Psie dobrodružstvá
11:15  Svet podľa Evelyn
11:50  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
13:05  Inkognito
14:30  Deň, keď sa zastavila 
 Zem
16:45  Dvojičky
17:30  Česko Slovensko 
 má talent
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Dvojičky
21:20  Moja mama varí lepšie 
 ako tvoja - špeciál
22:50  Prci, prci, prcičky: 
 Kozy, bobry a iné zvery
00:35  Tacho
02:40  127 hodín

05:15  Správy RTVS
06:00  Góly - body - sekundy
06:20  Počasie
06:30  Vták Gabo
06:35  Máša a medveď
06:40  Včielka Maja 
06:55  Šťavnatý vŕšok
07:20  Červíčkovia
07:30  Požiarnik Sam IX.
07:40  Franklin
07:50  Veselá farma III.
08:10  Lilly, malá čarodejnica

08:35  Zázračný ateliér
09:05  Siroty
09:45  60 zabijakov divočiny II.
10:20  Jazdi Hlavou
10:25  Čarovné miesta Zeme IV.
11:20  History
11:25  Zlatná krajina
12:40  Traja svedkovia
14:35  Rozprávky bratov 
 Grimmovcov: 
 O rybárovi a jeho žene
15:35  Páter Pio
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:10  Počasie
20:20  Doktor Martin
21:15  Ako delfin
23:10  Páter Pio
02:35  Ako delfín

06:25  Test magazín
06:35  Geo report
07:30  Extrémne v horách
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:10  Farmárska revue
09:30  Ryby, rybky, rybičky
10:00  Slávnosť Všetkých 
 svätých
11:35  Família
12:05  Medzinárodný ekume- 
 nický koncert 2015
13:15  Orientácie
13:50  MFK Ružomberok - 
 ŠK Slovan Bratislava
16:20  Hokej - Tipsport Liga
18:55  Večerníček
19:00  Máša a medveď
19:05  Trpaslíci
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Táraninky
19:55  Sviatočné slovo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dielo z depozitára 2015
20:15  Pán Selfridge
21:45  Žiť pre vášeň
22:45  Obrazy starého sveta
23:50  On air
00:10  Správy RTVS
00:55  Sviatočné slovo

04:20  Bostonské vraždy
05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:50  Zajac Bugs a priatelia
07:15  Zajac Bugs a káčer 
 Duffy II.
07:40  Nové dobrodružstvá 
 Toma a Jerryho
08:05  Rodina Addamsovcov 2
09:55  Prázdniny Mr. Beana
11:45  Jack, zabijak obrov
14:05  Duch
16:45  Kredenc
17:50  Horná Dolná
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Superstar
23:15  Gotham
00:15  Bláznivý Halloween
01:55  Súmrak: 
 Sága vyvolených
03:45  Odložený prípad

04:20  Dvojičky
04:55  Noviny TV JOJ
05:45  Krimi
06:15  Noviny TV JOJ
07:00  Psie dobrodružstvá
08:55  Rozprávková jazda
09:55  Moja mama varí lepšie 
 ako tvoja -špeciál
11:20  Nová záhrada
12:15  Vtierka Castle
13:15  Svadby podľa Mary
15:30  Starsky a Hutch

17:45  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Abraham Lincoln: 
 Lovec upírov
23:00  Tajomný muž
01:25  Sprisahanie

04:40  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
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
14:35  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
20:25  Biela ako sneh, 
 červená ako krv
22:05  Kolonáda
23:00  Medicopter 117
23:50  Biela ako sneh, 
 červená ako krv
01:30  Kolonáda
02:30  Víkend

06:15  Fokus rodina
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Včielka Maja 
07:35  Máša a medveď
07:40  Vták Gabo
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pán Selfridge
10:00  Medailón Emila 
 Boleslava Lukáča
10:30  Tvárou v tvár
10:55  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Odchádza človek
12:00  Živá panoráma
12:20  Geo report
13:15  My, alebo blízko 
 je tak ďaleko
14:00  5 minút po dvanástej
15:00  Pred nežnou
15:25  ArtSpektrum
15:30  Národnostný magazín
16:00  Svet zhora
16:25  Anjeli strážni
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  Máša a medveď
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:15  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku

20:10  Dokumentárny klub
21:40  Spravodliví
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:40  Medzinárodný ekume
 nický koncert 2015
23:50  Dokumentárny klub

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
18:00  Rodinné prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Horná Dolná
21:50  Kredenc
22:55  Dva a pol chlapa XI.
23:20  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
00:25  Sherlock a Watsonová
01:20  Lovec zločincov
02:20  Upírske denníky
03:10  Hrozba z temnoty
03:50  Odložený prípad

05:25  Noviny TV JOJ
06:10  Krimi
07:35  Súdna sieň
09:45  Divoké kone II.
11:00  Ochrancovia
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:40  ČS má talent
15:30  Nákupné maniačky
16:45  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Inkognito
22:00  Kameňák 2
00:05  Hawaii 5.0
01:05  Modrí templári
02:05  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
03:00  Noviny TV JOJ

04:45  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy

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
09:05  Asijina voľba
10:00  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
20:25  Nikto nie je dokonalý
21:35  Slovensko chutí
22:05  Nerozvážni
22:45  Luther
23:40  Medicopter 117
00:30  Nerozvážni
01:10  Luther
02:05  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
02:45  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus práca
07:00  Šťavnatý vŕšok
07:20  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
07:35  Máša a medveď
07:40  Vták Gabo
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Husličky hrajte, 
 nožičky tancujte!
09:00  Karabínka
10:00  Svet zhora
10:25  Národnostný magazín
10:55  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:20  Família
12:00  Živá panoráma
12:30  Lesy Slovenska 
12:45  Bude nám horúco?
13:45  Obrázky z prírody
14:15  Spravodliví
14:40  Biskup Hirka 
15:00  Pred nežnou
15:25  ArtSpektrum
15:35  Národnostný magazín
16:00  Svet zhora
16:30  Chuťovky z „Tourovky
16:35  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku

17:30  Správy - Hírek
17:35  Chuťovky z „Tourovky
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus zdravie
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
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  Neznámy holokaust
20:55  Muž, ktorý zachránil svet
21:50  History
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Večera s Havranom

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:45  Kukučka
11:00  Rodinné prípady
12:00  Odložený prípad
13:00  Odložený prípad
14:00  Horná Dolná
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  Rodinné prípady
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

04:30  Áno, šéfe!
05:10  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
07:25  Súdna sieň
09:35  Rodinné záležitosti
11:00  Sladký život
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci 
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
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  DIVOKÉ KONE II.
22:50  Áno, šéfe!
00:00  Hawaii 5.0
00:55  Modrí templári
01:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

Pondelok
2. 11. 2015

Utorok
3. 11. 2015

Nedeľa
1. 11. 2015
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Prečo sa migračná vlna 
zdvihla práve teraz a  tak 
mohutne? Ľudia si myslia, 
že to niekto v pozadí organi-
zuje. Je to pravda?

- Za migračnou vlnou stojí 
súhra viacerých faktorov. Už 
od konca minulého roka sa 
výrazne zvyšoval počet mig-
rantov z  krajín západného 
Balkánu, predovšetkým Ko-
sova, čiastočne Srbska. Prí-
činou bola najmä dlhodobo 
zlá hospodárska a  sociálna 
situácia, spojená s politickou 
nestabilitou. Zintenzívnenie 
bojov na Blízkom východe 
zase viedlo k nárastu utečen-
cov zo Sýrie a Iraku. K nim sa 
pridali ľudia z utečeneckých 
táborov v Turecku, Jordánsku 
či Libanone –  preplnených 
a neschopných pokrývať zák- 
ladné potreby. Na juhu zas 
chaos v Líbyi otvoril cestu ľu-
ďom, utekajúcim pred vojnou 
a autoritárskymi režimami na 
juh od Sahary (Eritrea, Mali, 
a pod.).  Ak sa pozrieme hlb-
šie, za bezprostredné príčiny, 
vidíme praktické zastavenie 
procesu rozširovania EÚ na 
Balkáne a neschopnosť Únie 
ponúknuť týmto krajinám 
inú, dôveryhodnú geopoli-
tickú a ekonomickú alternatí-
vu, katastrofálne intervencie 
USA a európskych krajín na 
Blízkom východe a v severnej 
Afrike, zhoršujúcu sa chu-
dobu a  politickú nestabilitu 
v krajinách globálneho juhu 
(spôsobenú klimatickými 
zmenami, ale aj nespravod-
livou štruktúrou globálnej 
ekonomiky)... 

Ako to, že EÚ nie je na 
také niečo pripravená? Čo 
tajné služby jednotlivých 
členských krajín? Nevedeli 
o tom? Prečo zavládol taký 
chaos?

- To závisí od toho, čoho 
sa otázka týka. Pre jedno-
duchosť sa zamerajme len 
na vlnu utečencov, teda nie 
na vyššie spomínané príči-
ny. Samozrejme, európske 
krajiny vedeli, že situácia na 
Blízkom východe a severe Af-
riky sa zhoršuje. Mali infor-
mácie o  tom, že utečenecké 
tábory v Turecku, Jordánsku 
či Libanone sú preplnené 
a podmienky v nich neakcep-
tovateľné. Vedeli, že v  Líbyi 
zavládla anarchia, vytvárajú-
ca priestor pre prevádzačské 
gangy. Vedeli tiež, že rastie 
tlak na krajiny na juhu EÚ 
–  koniec koncov, talianska 
a grécka vláda už minimálne 
koncom roka upozorňova-
li na krízu, ktorú nedokážu 
zvládať a požiadavka na pre-
rozdelenie bremena vybavo-
vania žiadostí o  azyl prišla 
prvýkrát z  Ríma. V  EÚ sa 
o potrebe spoločného rieše-
nia hovorilo minimálne od 
jari, ostalo však pri rečiach, 
resp. nefunkčných dohodách 

Slovenská politická elita strach a predsudky verejnosti živí cielene

typu „dobrovoľného preroz-
delenia“ smiešne malej časti 
utečencov. Nešlo teda o ne-
vedomosť, ale o  odsúvanie 
problému. Vždy existovali 
„dôležitejšie veci“ – až pokiaľ 
utečenecká kríza nenarást-
la do obrovských rozmerov, 
a neocitla sa doslova za našim 
prahom. 

Je táto migračná vlna na-
ozaj dôsledkom amerického 
útoku na Irak? 

- Útok Spojených štátov 
a ich spojencov, vrátane Slo-
venska, na Irak a  následná 
neschopnosť stabilizovať kra-
jinu, boli jednou z príčin. Nie 
jedinou, ale dôležitou. Prispe-
li k destabilizácii regiónu, ras-
tu sektárskeho násilia a pod., 
čo vytvorilo živnú pôdu pre 
vznik a  rast takzvaného Is-
lamského štátu. V niektorých 
bodoch sa priam natíska po-
dobnosť so sovietskou inter-
venciou v Afganistane. 

Ako je možné tento prob-
lém riešiť?

- Obávam sa, že na to ne-
viem dať odpoveď. Časť prob-
lému však podľa mňa vysti-
hol v Rusku narodený, ame-
rický autor Keith Gessen, keď 
odpovedal na otázku „O čo sa 
Putin snaží v Sýrii?“: „Putins- 
ké Rusko je ako nepekný ob-
raz Západu v krivom zrkadle 
- veľká časť konania je rovna-
ká, ale surovejšia, bez prepra-
covaných ospravedlnení a vys- 
vetlení... O čo sa my snažíme 
v Sýrii? Aby sme priniesli mier, 
zhadzujeme tisíce bômb. Aby 
sme Sýrčanom priniesli slo-
bodu, vyzbrojujeme ich mu-
žov, aby mohli zabíjať. Vláda 
(USA), ktorá prišla k moci so 
sľubom, že rozpletie katastro-
fálne vojny predchádzajúceho 
režimu, nám našla ďalšiu, do 
ktorej sa máme zapojiť.“

Prečo Merkelová najprv 
utečencov pozvala a potom 
Nemci zavreli hranice?

- V prvej reakcii asi nemô-
žeme úplne vylúčiť osobný 
faktor, pocit, že je správne 
pomáhať ľuďom utekajúcim 
pred vojnou. Naviac,  je to 
súčasť medzinárodných zá-
väzkov každej krajiny. Za 
pôvodným otvoreným pos- 
tojom asi bola aj racionálne 
politická kalkulácia. Verejná 
mienka v Nemecku bola silne 
za pomoc utečencom, podob-
ne značná časť médií. Okrem 
toho, Nemecko získalo späť 
časť morálneho kreditu, kto-
rý stratilo neodôvodnene 
tvrdým postupom v prípade 
Grécka. Situácia sa však za-
čala otáčať, keď sa ukázalo, 
že krajina nie je na príval 
utečencov dostatočne pripra-
vená. Nestačili administratív-
ne kapacity na registrovanie 
žiadostí o  azyl, ubytovacie 
zariadenia, sociálne služby 
pre utečencov... Zavretie hra-
níc bolo aj spôsobom tlaku 

na ostatné európske krajiny, 
najmä tie, ktoré nesúhlasom 
so zavedením kvót blokovali 
spustenie jednotnejšieho eu-
rópskeho postupu. 

Platí, že ak dnes prijmeme 
povinne 800 utečencov, zajt- 
ra nám sem povinne pošlú 
ďalších 5 000?

- Zatiaľ neexistuje systém 
automatického prerozdeľova-
nia žiadateľov o  azyl. Kvóty 
sa týkajú 120 000 utečencov, 
sú v platnosti na dva roky. Na 
druhej strane, ak bude Eu-
rópa čeliť ďalšej, možno ešte 
väčšej utečeneckej vlne, je len 
správne, aby sme sa podieľali 
na zdieľaní bremena. Súčas-
ťou by mohol byť opäť podob-
ný systém kvót, podliehal by 
však schváleniu Európskeho 
parlamentu a rady. 

Ako má priemerný Slovák, 
ktorý moslima nikdy v živo-
te nevidel, čítať vyjadrenia 
Fica a ostatných slovenských 
politikov, že ide o  bezpeč-
nostnú hrozbu? Treba sa báť 
moslimizácie Európy a tero-
ristických útokov?

- Miešame tri nesúvisiace 
veci. Utečenci nie sú teroristi. 
Naopak, sami často unika-
jú pred terorom vo svojich 
domácich krajinách. Ak sa 
chcú potenciálni páchatelia 
teroristických činov dostať 
do Európy, majú na to ľahšie 
spôsoby, než riskantnú cestu 
cez ruky prevádzačov, gu-
mové člny či tisíce kilomet-
rov dlhé pochody, končiace 
ostnatným drôtom na ma-
ďarskej hranici. Okrem toho, 
sama prítomnosť moslimov 
či príslušníkov akéhokoľvek 
iného náboženstva a kultúry 
v  Európe, neznamená auto-
maticky bezpečnostnú hroz-
bu, zvýšené riziko terorizmu. 
Stáva sa ňou až v  prípade, 
ak je táto „iná“ komunita tr-
valo vylučovaná –  sociálne, 
ekonomicky, politicky. Ak 
trpí dlhodobou, hoc aj ne-
formálnou, diskrimináciou. 
V  takom prípade môže me-

Fakt: Prostredníctvom internetu dnes môže každý zís-
kať dosť informácií. A to presne takých, aké sa mu hodia 
do jeho obrazu sveta. Čo však často chýba, je bezprostred-
ná skúsenosť. A kde chýba skúsenosť, je priestor pre silno 
emotívne obrazy, stvorené inými ľuďmi a z iných obra-
zov. Fakt: Švédsko je krajina, ktorá momentálne prijíma 
najviac prisťahovalcov na počet obyvateľov spomedzi 
všetkých krajín EÚ. Z posledného prieskumu Eurobaro-
metra tiež vyplynulo, že u 60 % Švédov vyvoláva imigrá-
cia z krajín mimo EÚ pozitívne pocity. Ako tieto i ďalšie 
fakty vníma analytik medzinárodnej politiky, spoluza-
kladateľ a vydavateľ portálu EurActiv.sk Radovan Geist, 
sa dozviete v nasledujúcom rozhovore.

dzi prisťahovaleckými ko-
munitami rásť podpora pre 
násilné politické ideológie, 
pripravenosť k  radikálnym, 
násilným politickým preja-
vom.  Treťou vecou je zložitý 
fenomén, ktorý sa zvykne na-
zývať „moslimizáciou“. Hrozí 
z dôvodu príchodu utečencov 
a migrantov z krajín, ktorých 
obyvatelia sa hlásia k islamu, 
nejaká zásadná zmena európ-
skych spoločností? Nie. Len 
im liberálny, sekulárny štát 
musí vytvoriť férové šance 
na integráciu, spoločnosť sa 
musí zbaviť predsudkov. Na-
príklad toho, že sme „kres-
ťanskou“ krajinou. 

Netreba sa viac báť faktu, 
že sa situáciu rozhodlo riešiť 
Rusko? Akú má motiváciu 
a kam to povedie?

- V  istom zmysle som na 
to už odpovedal  parafrázou 
slov Keitha Gessena. Anga-
žovaním sa v  regióne môže 
Rusko ďalej destabilizovať 
situáciu, predlžovať vojnu. 
Hlavnou motiváciou sú totiž 
podľa mňa jeho vlastné záuj-
my - podpora „spriateleného 
režimu“, odvedenie pozor-
nosti od Ukrajiny, snaha pri-
nútiť USA a európske krajiny, 
aby akceptovali Rusko ako 
možno nechceného, no spo-
jenca. To však neznamená, 
že bez jeho angažovania sa 
by bola situácia menej váž-
na. USA a  európske krajiny 
zasahujú do vojny v Sýrii už 
niekoľko rokov, situácia sa len 
zhoršovala. Mohli by sme sa 
opäť vrátiť k nášmu útoku na 
Irak, atď. 

Slováci závidia migran-
tom finančnú podporu, kto-
rú im vraj poskytne EÚ. Ako 
je to v skutočnosti?

- V  súčasnosti neexistu-
je mechanizmus, ktorým by 
mohla EÚ poskytovať ute-
čencom podporu. Akákoľvek 
podpora, ktorú dostávajú, 
ide od členských štátov. Stále 
častejšie nejde o  peniaze (v 
každom prípade malé sumy, 

tačiace na zaistenie bez-
prostredných potrieb), ale 
o  poskytovanie ubytovania, 
stravy, šatstva a pod. EÚ pod-
poruje niektoré projekty na 
podporu integrácie migran-
tov, či ich návratu (po stabi-
lizácii ich domácej krajiny). 
Ale to je niečo iné. 

Ako by sa prijatie pár tisíc 
utečencov mohlo na Sloven-
sku odraziť pozitívne?

- To nie je otázka, pri ktorej 
by sme mali kalkulovať plusy 
a  mínusy. Prijať utečencov, 
pomôcť ľuďom utekajúcim 
pred vojnou, ale aj obrovskou 
biedou, je ľudskou povin-
nosťou. A  medzinárodným 
záväzkom.

Mnohí argumentujú tým, 
že je u  nás chudoba a  EÚ 
to nezaujíma. Že tu žijú 
ľudia, ktorí si nevedia po-
môcť sami, no štát sa o nich 
nepostará, EÚ sa o  nich 
nepostará. 

- Mnohí ľudia žijú na Slo-
vensku v zlej sociálnej situá-
cii, no s utečeneckou krízou 
to nesúvisí. Ak chceme hľadať 
vinníkov chudoby na Sloven-
sku, môžeme sa obrátiť na 
naše politické a hospodárske 
elity. Príčiny môžeme hľadať 
v nespravodlivom ekonomic-
kom systéme. Nie však u neš- 
ťastníkov utekajúcich pred 
vojnou, ktorí si v  igelitkách 
nesú celý svoj majetok. 

Kde sa v Slovákoch berie 
toľko zášti, závisti a strachu? 

- Do tej diskusie by som sa 
nerád púšťal, je zložitá a vy-
žiadala by si komplexné vys- 
vetlenia. Zjednodušené zdô-
vodňovania typu „nie sme 
zvyknutí na kultúrnu rôzno-
rodosť“, sú schopné postih-
núť len jeden aspekt, často 
ani to. Slovensko tiež nie je 
jedinou krajinou s xenofób-
nymi náladami, strachom, aj 
otvoreným nepriateľstvom 
voči „prišelcom“.  V  našom 
prípade však zohrala veľmi 
nepeknú úlohu časť médií, 
dlhodobo živiaca predsudky 
a  verejné obavy a  politické 
elity. Slovenská vláda sa ne-
môže vyhovárať, že len rea- 
govala na názory a  obavy 
verejnosti. Jej predstavitelia 
strach a predsudky verejnosti 
cielene živili, s podporou väč-
šej časti opozície. Je to ľudské, 
politické a štátnické zlyhanie. 

Zmenila by sa konečne 
situácia na Slovensku, ak by 
prišli voliť všetci Slováci ži-
júci v zahraničí? Alebo ako 
inak zmeniť Slovensko?

- Bez systematického pries- 
kumu, ktorý by mapoval po-
stoje či politické preferencie 
Slovákov, žijúcich v zahrani-
čí, je ťažké predvídať vplyv, 
ktorý by mohla mať ich účasť 
na voľbách. Z výsledkov pred- 
chádzajúcich volieb (porov-
nanie výsledkov „na Sloven-
sku“ a  Slovákov voliacich 
v  zahraničí) asi nemôžeme 
úplne vychádzať, keďže v za-
hraničí sa k voľbám dostaví 
malá, špecifická časť našich 
občanov. Hádať by sme mohli 
na základe ich charakteristík. 
V  porovnaní s  väčšinovou 
populáciou sú to skôr mladí 
ľudia, s  vyšším vzdelaním, 
väčšinou slobodní. Nič z toho 
nie je zárukou, že by doká-
zali voliť „lepšie“ či „zodpo-
vednejšie“. Rovnako tak nič 
z toho nedokazuje opak. 

Čisto hypoteticky –  ako 
mali slovenskí politici rea-
govať na vzniknutú situáciu 
s utečencami, ak by sme ne-
boli na Slovensku a nebolo 
by pol roka pred voľbami?

Slovenskí politici mali pod-
poriť snahy o spoločné rieše-
nie utečeneckej krízy, vrátane 
akceptovania spravodlivej 
časti bremena spracovania 
žiadostí o  azyl (systémom 
povinných kvót, keďže dob-
rovoľné prerozdelenie nefun-
govalo). Súbežne s tým mali 
naši politici upozorňovať na 
potrebu riešenia príčin krízy 
a plne podporiť kroky, ktoré 
už existujú. Vrátane splnenia 
našich záväzkov v oblasti roz-
vojovej spolupráce, finanč-
ných príspevkov pre agentúry 
OSN, pomáhajúce utečen-
com v krízových regiónoch, 
ako aj dostatočnej pomoci 
pre krajiny na južnej hranici 
Únie. A  predovšetkým, slo-
venskí politici mali vyvracať 
predsudky a  neoprávnené 
obavy, posilňovať otvorenosť 
našej spoločnosti. To všetko 
mali robiť bez ohľadu na to, 
kedy sa konajú voľby. Mo-
rálka a ľudskosť  nemôžu byt 
funkciou volebného cyklu. 

Ako priemerný Slovák 
pocíti skutočnosť, že sa Fico 
nezmyselne rozhodol žalo-
vať EÚ kvôli kvótam? Zmení 
to naše postavenie v EÚ?

- Žiaden priamy vplyv ne-
pocíti. Bezprostredne Sloven-
sku nehrozia žiadne sankcie. 
Okrem toho, problémom nie 
je žaloba – každý členský štát 
ma legitímne právo napad-
núť rozhodnutie európskych 
inštitúcií na Súdnom dvore. 
Problémom je, že naša vláda 
plánuje vedome nerešpek-
tovať legitímne prijaté roz-
hodnutie EÚ. Vedome poruší 
európske pravidlá. Samo-
zrejme, konkrétne sankcie 
hrozia až za niekoľko rokov 
a možno vôbec. Poškodzuje 
to ale naše neformálne posta-
venie v Únii. Európska únia 
je klub, ktorý nefunguje len 
podľa formálnych pravidiel. 
Dôležité sú neformálne vzťa-
hy, politický kapitál, ktorý si 
krajina buduje a  potom in-
vestuje v otázkach, ktoré pre 
ňu majú zásadný význam. 
Z  tohto pohľadu bolo naše 
vystupovanie v  utečeneckej 
kríze debaklom.

Ako môžeme na budúci 
rok predsedať Európskej 
rade,  keď sa budeme súdiť 
s Európskou komisiou? 

- Formálne to nie je prob-
lém. Slovenská žaloba voči 
EK, a dokonca ani prípadná 
žaloba komisie voči Sloven-
sku, sa nevylučujú s funkciou 
predsedníckej krajiny. Opäť, 
hlavný problém je inde a sú-
visí s predchádzajúcou odpo-
veďou. Slovenská vláda pre-
mrhala náš politický kapitál 
na otázku, ktorá je z hľadiska 
našich záujmov v EÚ treťora-
dá. “Hrdinsky” sme odohnali 
1 500 sýrskych utečencov. Po-
pri tom sme prispeli k ohro-
zeniu jedného z pilierov in-
tegrácie -  voľného pohybu 
osôb. Prejavili sme úzkoprsý 
egoizmus v čase, keď v „sta-
rej Európe“ rastie pocit, že je 
načase vyčistiť spoločný dom 
od prišelcov, ktorí si mýlia 
a bankomatom.

 Petra Vargová

Zdroj: internet
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Športový klub Galaxy 2 Pop- 
rad z  poverenia Slovenskej 
asociácie kulturistiky, fitness 
a  silového trojboja zorgani-
zoval v  nedeľu pod záštitou 
predsedu Prešovského samo-
správneho kraja Petra Chudí-
ka a primátora mesta Poprad 
Jozefa Švagerka jubilejný, 35. 
ročník Tatranského pohára 
v kulturistike a fitnes. Podu-
jatie v kulturistike, klasickej 
kulturistike, body fitnes a bi-
kiny fitnes žien sa uskutočnilo 
v Aréne Poprad. Pre mužov 
išlo zároveň o  nominačné 
preteky na blížiace sa maj-
strovstvá sveta. 

Predtým sa pohár konal 
v basketbalovej hale ZŠ Ko-
menského, teraz po prvý raz 

Víťazom Tatranského pohára Peter Kováč

Počas víkendu, 17. -  18. 
októbra odohrali mládež-
nícke družstvá popradských 
volejbalistov niekoľko majst- 
rovských zápasov. V sobotu 
17. októbra bojovali dievča-
tá z VK Junior Poprad v ka-
tegórii starších žiačok a v ne-
deľu mladších žiačok. Zápasy 
starších dievčat (na snímke)
sú pre Popradčanky niečím 
novým, keďže doteraz sa ve-
novali iba štvorkovému vo-
lejbalu. Väčšie ihrisko, vyššia 
sieť, viac hráčok na palubov-
ke, hráčske funkcie a nároč-
né dvojzápasy, to sú atribúty, 
s ktorými sa v tomto ročníku 
budú musieť popasovať. 

Po prvých dvoch kolách sa 
dočkali prvého víťazstva. Vo 
veľmi náročnom a vyrovna-
nom dvojzápase s  rovesníč-
kami zo Sniny to s mladými 
Popradčankami spočiatku 

nevyzeralo ružovo. V prvom 
stretnutí dokázali svojmu 
súperovi ukradnúť set, ale to 
bolo všetko. Škoda, pretože 
počas prestávky ich tréner 
povzbudzoval, že majú na 
viac a  aj dievčatá cítili, že 
neukázali všetko. Druhý bol 
úplne iný zápas. Aj keď prvý 
set jednoznačne patril hos-
ťujúcemu družstvu, poprad-
ské dievčatá zdvihli hlavy 
a ukázali, že sa len tak ľahko 
nevzdajú a obrátili nepriaz-
nivý stav. Dvojzápas Poprad 
-  Snina skončil výsledkami 
1:3 a 3:1.

V  nedeľu v  telocvični na 
Letnej ulici hostili kluby so 
Svidníka, Spišskej Novej Vsi 
a Vranova. V kategórii mlad-
ších žiačok sa tak ako po mi-
nulé roky hrá turnajovo, kde 
každý účastník skupiny or-
ganizuje jeden turnaj. Úvod-

Víkendové zápasy VK Junior 2012 Poprad

Volejbalová extraliga žien 
mala v sobotu na programe 
dve stretnutia 6. kola. Kež-
marok zdolal na domácej 
palubovke bez problémov 
Prešov 3:0 a Pezinok zvíťazil 
v Senici takisto hladko 3:0. 
Celý zápas v  kežmarskom 
drese odohrala nahrávačka 
Vrabcová. Skúsená Monika 
Smák nemusela do hry za-
siahnuť Pred plnou športovou 
halou Kežmarčanky zvládli 
domáci zápas v pohodovom 
tempe, keď súperkám z Pre-
šova nedovolili, aby zápas 
zdramatizovali. Domáci tré-
ner dal v zápase príležitosť aj 
hráčkam z lavičky. Kežmarok 
je s piatimi výhrami a jednou 
prehrou na druhom mieste 
extraligovej tabuľky za obhaj-
com titulu Sláviou Bratislava. 
Najbližšie domáce stretnutie 
odohrajú zverenkyne tréne-
ra Jozefa Brédu 7. novembra 
o 17. h práve proti lídrovi sú-
ťaže VK Slávia EU Bratislava.  
KV MŠK Oktan Kežmarok 
- Dobré zo Slovenska Pre-

šov 3:0 (16, 19, 13), rozho-
dovali: Čierťašská a  Daruľa. 
Kežmarok:  Vrabcová 7, 
Dragašeková 3, Labudová 
6, Jakušová 5, Zátrochová 
12, Becková 10, Jagodzinska 
(Kaplanová 2, Skupinová 6). 
Jozef Bréda, tréner Kež-
marku: „Je to dôležitá výhra 
pre naše družstvo. Príleži-
tosť dostali aj mladé hráčky, 
ktoré potrebujú zápasovú 
prax. Musím pochváliť na-
hrávačku Vrabcovú, ktorá 
odohrala dobrý zápas a v zá-
vere sa chytila aj Skupinová.“ 
Miroslav Andrássy, tréner 
Prešova: „Kežmarok má 
skúsené družstvo, čo sa napl-
no prejavilo v rozhodujúcich 
chvíľach. Aj keď sme hrali v 
poli dobre, nedokázali sme 
zložiť lopty na sieti. Súper si v 
každom sete vybudoval dosta-
točný náskok, aby sa nemusel 
obávať o výsledok. Hoci sa 
nám podarilo stiahnuť aj na 
rozdiel dvoch bodov, Kežmar-
čanky nám znovu odskočili a 
pohodlne zvíťazili.“  (sps)

Kežmarok o bod za majstrom

né kolo vyšlo na Poprad. Po 
výborných výkonoch v  te-
locvični, nabitej fanúšikmi 
nielen domáceho celku, sa 
zrodili skutočne zaujímavé 
výsledky. Zdá sa, že ide o veľ-
mi vyrovnanú skupinu. Po 
prvom turnaji figurujú Pop- 
radčanky na prvom mieste 
v  tabuľke. Veríme, že dobré 
výkony budú potvrdzovať už 
na najbližšom turnaji vo Vra-
nove nad Topľou.

Výsledky z  turnaja mlad-
ších žiačok:  Poprad - Svid-
ník 1:2, Poprad - Vranov 2:0, 
Poprad -  Spišská Nová Ves 
2:0, Sp. N. Ves - Svidník 2:0, 
Svidník -  Vranov 2:0, Sp. N. 
Ves – Vranov 2:0. 

Kadeti aj kadetky VK 
Junior 2012 Poprad cestovali 
v nedeľu do Košíc. Súpermi 
im boli domáce KDS Košice 
a VK Slávia TU Košice. Ka-

deti sa predstavili prvýkrát 
v  začínajúcej sezóne. Vý-
razná maródka v  družstve 
ovplyvnila zloženie základ-
nej zostavy, v ktorej nastúpili 
aj štyria starší žiaci. Napriek 
tomu dokázali hrať s  dob-
re vyskladaným družstvom 
domácich vyrovnanú partiu. 
V  prvom zápase siahali na 
zisk bodov, ale nedokázali 
úspešne dotiahnuť koncov-
ky dvoch setov. V  druhom 
zápase okrem tretieho setu 
podali zverenci Andreja Voj-
číka priemerný výkon, ktorý 
nestačil na víťazstvo. Kadeti 
tak odchádzali z  Košíc bez 
bodov po výsledkoch 3:0 
a 3:1 pre KDS Košice. 

Kadetky odohrali 2. kolo 
súťaže oblasti Východ proti 
domácim hráčkam VK Slá-
via TU Košice. Popradským 
volejbalistkám sa podarilo 

získať set. V  zápasoch, kde 
dominovali hlavne jednodu-
ché chyby na oboch stranách, 
mali v koncovkách setov viac 
šťastia a pokoj v rukách do-
máce hráčky Slávie a zaslú-

žene si pripísali 6 bodov do 
tabuľky dlhodobej súťaže 
o  postup na majstrovstvá 
Slovenska (VK Slávia TU Ko-
šice - VK Junior 2012 Poprad 
3:1 a 3:0).  A. Vojčík

Bikiny fitnes nad 165 cm, v strede víťazka 
Olívia Pohánková z Bratislavy.

V strede víťazi kategórií kulturistika do 85 kg a nad 85 kg, v pozadí finalistky bikiny fitnes.

V strede víťaz kategórie do 85 kg Ľubičan Radoslav Filip rep- 
rezentujúci Veterinary BBC Košice.

v Aréne. Oproti 
vlaňajšku na-
stala zmena aj 
v  tom, že súťaž 
sa uskutočnila 
v  nedeľu a  nie 
v  sobotu. Or-
ganizátor ak-
cie Jozef And- 
reja uviedol : 
„V sobotu hrali 
v Aréne poprad-
ské basketbalist-
ky extraligový 
zápas a vraj ich 
súper nesúhlasil 

účasť na MS. Buď v kategórii 
do 65 kg alebo do 60 kg, to už 
nechám na štátnom reprezen-
tačnom trénerovi Ľubošovi 
Matejičkovi, ako sa rozhodne. 
Adam momentálne váži 66 
kg a  stiahnuť do šesťdesiatky 
sa to dá. Na Tatranskom po-
hári nám nejde o umiestenie, 
tam totiž štartoval v kategórii 
kulturistika do 85 kg, takže si 
zasúťažil s väčšími a aj o 20 kg 
ťažšími chlapmi. Hlavným cie-
ľom je nominácia na MS. Táto 
jesenná príprava bola zo stra-
ny Adama veľmi zodpovedná, 

nič nevynechal a neurobil ani 
žiadnu chybu, dodržiaval stra-
vu a neboli s ním žiadne prob-
lémy,“ povedal Cibuľov tréner 
Dušan Ďubek.

Súťažilo sa v siedmich ka-
tegóriách, rozdelených do 

štyroch blokov, body fitnes 
žien, bikiny fitnes, klasická 
kulturistika (podľa výšky) 
a  kulturistika (podľa hmot-
nosti). Diváci, ktorí vydržali 
až do konca, sa po troch ho-
dinách dozvedeli nielen to, 
kto zvíťazil v jednotlivých ka-
tegóriách, ale aj, to kto získal 
titul absolútneho víťaza a titul 
najlepšie pripravenej fitnesky. 
Svojím umiestnením potešil 
bývalého trénera Jozefa And- 
reju víťaz kategórie kultu-
ristika do 85 kg, vekom ešte 
junior, rodák z  Ľubice Ra-

doslav Filip, ktorý momentál-
ne trénuje a reprezentuje klub 
Veterinary BBC Košice. „Hoci 
mi nešlo o účasť na majstrov- 
vách sveta, pretože sa pripra-
vujem na juniorské majstrovst- 
vá sveta a nie na blížiace sa 
seniorské, ktoré budú onedl-
ho v Španielsku, víťazstvo ma 
nesmierne potešilo. V tréningu 
sa držím plánu a ukázalo sa, 
že je dobre nastavený. Nie je to 
nič špeciálne, tvrdo makám,“ 
dodal sympatický mladík, 
ktorý na tohtoročných majst- 
rovstvách Európy juniorov 
obsadil šiestu priečku.

Absolútnym víťazom Tat-
ranského pohára sa stal víťaz 
kategórie kulturistika nad 85 
kg Peter Kováč z SP Styling 
Valča. Za najlepšie priprave-
nú fitnesku vyhlásili víťazku 
bikiny fitnes do 165 cm Sta-
nislavu Prítrskú z  Fortuny 
Trnava.  (sps)

s  preložením na 
iný deň. Preto 
sme to muse-

li presunúť na nedeľu. Čo sa 
týka zmeny miesta, už nie-
koľko rokov som chcel, aby sa 
Tatranský pohár uskutočnil 
v športovej hale, ale nepoda-
rilo sa to, lebo vždy mi bývalý 
primátor mesta povedal  nie.“ 
Na 35. ročníku sa predstavi-
lo takmer 90 športovcov zo 
Slovenska, Českej republiky 
a jedna fitneska bola z Ukra-
jiny. V štartovom poli nechý-
bali ani medailisti majst- 
rovstiev sveta i  Európy, ale 
ukázali sa aj nové tváre. Kul-
turistická verejnosť bola zve-
davá aj na to, ako sa na súťaž 
pripravil päťdesiatnik Adam 
Cibuľa, ktorý sa znovu uchá-
dza o  štart na MS. „Adam 
si chcel v  Poprade vybojovať 


