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Manchester 
prilákal fanúšikov

Ing. Beátou Spodnou, 
riaditeľkou Centra pre rodinu 

Spevácky zbor 
Laudamus

Slováci sú vraj negatívni a patrí-
me k národom, ktoré sa usmievajú 
najmenej. Možno to spôsobuje de-
saťročia nemenný systém vzdelá-
vania, postavený na nadradenosti 
pedagóga, ktorý potláča prirodze-
né potreby dieťaťa. Tento robotický 
a  direktívny režim je v  mnohých 
európskych krajinách dávno mi-
nulosťou. Aj  deti zahraničných 
diplomatov v Bratislave chodia do 
jednej z mála Montessori škôlok na 
Slovensku. 

„Filozofiou našej škôlky je, že die-
ťa berieme ako rovnocenného part-
nera. Sme síce štátom financované 
zariadenie, ale sme si zvolili prístup 
známy ako Montessori pedagogi-
ka. Talianska lekárka, psychiatrička 
Mária Montessori totiž vychádzala 
z  vlastného dokonalého poznania 
detí. Ich výchove a skúmaniu zasvä-
tila celý svoj život. Verila, že dieťa, ak 
má vytvorené vhodné podmienky, je 
schopné hlbokej koncentrácie a tá je 
potom využiteľná na učenie,“ myslí 

si Ing. Beáta Spodná, 
riaditeľka materskej 
škôlky Centrum pre 
rodinu, ktoré tohto 
roku oslávi už svoje 
desiate narodeniny. 

Me t o d i k e  Má -
rie Montessiori ve-
ril i  sám Mussolini. 
Chcel, aby jeho voja-
kov vyberali z radov 
m l a dých  mu ž ov, 
ktorí boli vychovaní 
v  jej pedagogickom 
systéme, pretože išlo 
o  silné osobnosti, 
schopné samostatne uvažovať a roz-
hodovať sa. Pani Montessori pritom 
svoj prevratný prístup objavila vďa-
ka deťom z rímskych blázincov. Ako 
mladá lekárka dostala za úlohu vy-
typovať v nich jedincov, vhodných 
na ďalšie vzdelávanie. Po roku práce 
s nimi tieto deti, s rôznymi psychic-
kými poruchami a životnými skú-
senosťami, v skúškach, ktoré absol-

vovali spolu s deťmi 
zo štátnych škôl, do-
siahli preukázateľne  
lepšie výsledky. To 
bol začiatok podľa B. 
Spodnej doslova ge-
niálnej pedagogiky, 
ktorá sa z  Talianska 
19. storočia postupne 
rozšírila do bežných 
škôl v celej Európe. 

V   p opradskom 
Centre pre rodinu 
vládne až meditač-
ný pokoj. Pritom je 
v miestnosti asi desať 

detí. Väčšina z nich sedí na vlast-
nom koberčeku a  sústredene na 
niečom pracuje. Štvorročný Štev-
ko k  trojciferným číslam prikladá 
štvorce so stovkou bodiek, desiat-
ky predstavujú koráliky navlečené 
na drôtiku, jednotkami sú guľôčky. 
Blonďavé dievčatko k  obrázkom 
priraďuje písmenká tak, aby vzniklo 
slovo, ktoré vyjadrí zobrazený pred-

met či zvieratko. Miško skladá ergo-
nomickú kocku, Matúš utiera stôl 
v mini jedálni a jeho kamarát perie. 
Sám utierky namáča, mydlí, žmýka 
i vyvesí na špagát. Trojročnú Zuzku 
práve prestalo baviť prelievať si vodu 
z  misky do misky veľkou pipetou. 
Odložila tácku, poutierala rozlia-
tu vodu a obzerá si ďalšie „hračky“. 
Zaujala ju vosková sviečka... Až po 
pár minútach si všimnete, že s deťmi 
sú v miestnosti aj dve mladé učiteľ-
ky. „Ak aj odídu, nič sa nedeje. Deti 
pokračujú v tom, čo práve robia, lebo 
ich to baví,“ usmieva sa sympatická 
riaditeľka.

Čo M. Montessori tvrdila už  
v roku 1890, dnes potvrdzujú aj 
mnohé vedecké štúdie. Deti sledujú 
svoj vlastný plán rozvoja v činnosti, 
ktorú si sami zvolili. Nepotrebujú 
motiváciu zvonku, dokážu sa lepšie 
motivovať sami, zahĺbia sa do práce 
a tak prežijú pocit radosti, uspokoje-
nia, rastie ich sebaúcta. 

 Pokračovanie na 4. strane

Niekoľko rokov výskumu, sta-
tických skúšok a overovania stálo 
riešenie výskumnej úlohy Mobilné 
protipovodňové zábrany vyrobené 
z druhotných surovín, na ktorej sa 
podieľali výskumný kolektív Ústavu 
výrobných systémov, environmen-
tálnej techniky a manažérstva kva-
lity STU Bratislava, svitská spoloč-
nosť Chemosvit Environchem, a. s. 
a Konštrukta-Industry, a. s., Tren-

čín. Za jej vyriešenie získalo toto 
konsorcium Národnú podnikateľ-
skú cenu za životné prostredie, kto-
rú organizuje Asociácia priemysel-
nej ekológie (ASPEK). Originalitu 
konštrukčného riešenia potvrdzujú 
aj prijaté úžitkové vzory, udelené   
na Slovensku.

Výhodou plastových zábran 
je ich nízka hmotnosť a  rýchla 
zmontovateľnosť na akomkoľvek 

povrchu, či je to asfalt, štrk ale-
bo aj blato. Ako nás informoval  
Ing. Július Frkáň, riaditeľ spoloč-
nosti Chemosvit Environchem, mo-
bilné protipovodňové zábrany sú 
vyrobené z plastových a kovových 
dielov. „Hlavným prvkom je štruk-
túrne ľahčený stenový prvok z recyk-
lovaného polypropylénu rozmerov  
1 x 1 m a s hrúbkou 8 cm. 

 Pokračovanie na 8. strane

Protipovodňové dosky zo Svitu získali národnú cenu
Národnú cenu za životné prostredie  prevzal predseda predstavenstva Ing. Ján Olekšák za Chemosvit Environ-
chem (na snímke vpravo).

Do Svitu zavíta v januári 2016 zim-
ná verzia prestížnych prekážkových 
pretekov Spartan Race pod názvom 
Svit Winter Spartan Sprint. Pôjde 
o jedinečný zimný beh, ktorý svoju 
svetovú premiéru zažil na Slovensku 
v Jasnej v roku 2015.

„Všetko to vypukne v  sobotu 23. 
januára 2016 vo Svite v areáli Koliby, 
kde bude štart aj cieľ pretekov, záze-
mie festival arény so stanmi a pódiom. 
Organizátori očakávajú účasť približ-
ne 2 - 3 tisíc účastníkov z vyše 25 kra-
jín sveta. Trať bude mať viac ako 5 km 
a pretekárov potrápi dvadsiatka ná-
ročných prekážok v zasneženom teré-
ne. Môžeme sa tešiť na preliezanie ba-
lov sena, vertikálnych drevených stien, 
plazenie pod ostnatým drôtom, zdolá-
vanie opičej dráhy, nosenie drevených 
záťaží a mnohé ďalšie. Štartovať sa 
bude ráno, v skupinách po 150 - 200 
pretekárov v časových intervaloch 15 
- 30 minút. Na svoje si prídu aj diváci, 
ktorí si  v priestore Koliby vychutnajú 
atmosféru náročného šprintu spolu 
s účastníkmi. Vo Svite sa tiež chystá 
Winter Spartan Kids - preteky pre deti 
od 3 do 14 rokov, v ktorých organizá-
tori sľubujú najmladším účastníkom 
veľa zábavy a  tiež odmeny v  cieli,“ 
informovala Bc. Darina Štefaňáková, 
z oddelenia komunikácie a marke-
tingu mesta Svit.

Svit Winter
Spartan Sprint

Spartan Race je skutočné dob-
rodružstvo, ktoré zvládnu všetci 
a stojí za to ho vyskúšať. Preteky sa 
členia na krátky a  rýchly Spartan 
sprit (5+ km), dlhší a ťažší Spartan 
super (13+ km) a najdlhší a najťažší 
Spartan beast (20+ km beast - beš-
tia). Trate sú obvykle zablátené, vod-
naté a prekážky sú navrhnuté tak, aby 
účastníkom pomohli odkryť v sebe 
skrytého Sparťana. Motiváciou pre 
Sparťanov je tiež členstvo v prestíž-
nom klube Spartan Trifecta Tribe. 
Jeho členmi sa stávajú pretekári, kto-
rí v priebehu jedného kalendárneho 
roka úspešne dokončia trate sprint, 
super aj beast.

Preteky Spartan Race vo Svite sú 
súčasťou série, ktorá odštartuje v čes-
kom Bedřichove 16. januára, po Svite 
bude pokračovať 6. februára v poľ-
skom meste Jakuszyce a na záver sa 
vrátia do Jasnej. Mesto Svit organizá-
torom prisľúbilo organizačnú pomoc 
pri príprave pretekov.  (red)

Sparťania Ch. Bortollini a J. Sar-
novský, Vysoké Tatry/2015.

8. ročník
Kvapky ľudskosti
v Kežmarku
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Astronóm Vojtech Rušín, ktorý 
od roku 1959 pracuje v  Astrono-
mickom ústave SAV, vydal novú 
publikáciu eXtrémy. Pokrstili ju 
v nedeľu 25. októbra 2015 v kong- 
resovom centre Academia SAV 
v Starej Lesnej a dobrú priamočiaru 
cestu k čitateľom jej poprial krstný 
otec Ing. Jozef Dudžák, starosta au-
torovej rodnej obce Spišské Hanu-
šovce.  Str. 5

Mesto Svit už dlhé roky spoluprá-
cuje s partnerským mestom Česká 
Třebová. V polovici októbra sa na 
Medzinárodnom organovom festi-
vale zúčastnil aj  spevácky zbor Lau-
damus.  Str. 7

Počas dvoch slnečných októbro-
vých dní napočítali slovenskí a poľ-
skí sčítací komisári v prirodzených 
lokalitách výskytu 1 345 kamzíkov, 
z toho 124 mláďat.  Str. 4

Tradičný jesenný kemp mladých 
hráčov slávneho tímu Manchester 
United sa aj tento rok konal v Pop- 
rade. Tento raz mali česť sa pro-
ti Manchestru postaviť hráči DAC 
Dunajská Streda.  Str. 11
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Mesto Poprad predstavi-
lo svoje plány na najbližšie 
obdobie. Spadajú do neho 
rôzne projekty, ktoré by mali 
prispieť k jeho dynamickému 
rastu. Takým je napríklad 
rozšírenie priemyselného 
parku v mestskej časti Mate-
jovce, v ktorom momentálne 
sídli sedem firiem. „Radi by 
sme tento park mali rozšírený 
už na budúci rok. Pre mesto 
by to prinieslo nové pracov-
né miesta a  zvýšenie kvality 
života v  meste. Má sa tam 
sťahovať aj firma Tatrakon. 
Podpisovali sme zmenu územ-
ného plánu a riešenia priemy-
selného parku. Budem rád, ak 
sa nám podarí získať priestor, 
v  ktorom máme predkupné 
právo po odchádzajúcej firme, 

susediacej s  centrom mesta 
a radi by sme to tam oživili,“ 
povedal Jozef Švagerko, pri-
mátor mesta. Mesto v týchto 
priestoroch plá-
nuje vybudovať 
mestský park.

O  mesto Po-
prad má záujem 
aj jedna z  naj-
väčších a  naj-
významnejších 
firiem v  oblasti 
IT technológií. 
„Sľúbili sme, že 
sa do Popradu 
pokúsime dotiah-
nuť také pracov-
né miesta, ktoré 
budú s vyššou pri-
danou hodnotou, 
aby mladí ľudia 

neodchádzali, aby demografia 
mesta do budúcna rástla. Nie 
je to iba táto jedna firma, ro-
kujeme aj s ďalšími. Snažíme 

sa im mesto predstaviť v  ta-
kom svetle, že máme všetky 
podmienky, aby sa v  meste 
mohol priemysel do budúcna 
dobre rozbehnúť. Je to dôležité 
pre celý región, aby tieto firmy 
do Popradu prišli. Mladí ľudia 
odchádzajú práve preto, že tu 
nemajú pracovné príležitosti,“ 
povedal Igor Wzoš, vicepri-
mátor mesta. Podľa neho 
firma, zaoberajúca sa IT 
technológiami, sa rozhoduje 
medzi Popradom a Banskou 
Bystricou. 
V uplynulých dňoch sa Jo-

zef Švagerko spolu s vicepri-
mátorom Pavlom Gašperom 
stretli  s Leszkom Dorulom, 
primátorom  Zakopaného 
a vedením mesta. 

Pokračovanie na 5. strane

 SPRAVODAJSTVO
Štátna políciaNulová

zamestnanosť Po dvoch rokoch polícia 
odhalila násilníka. Polícia 
obvinila 25-ročného muža 
z Popradu–Matejoviec zo 
znásilnenia spred dvoch ro-
kov. Koncom júna 2013 pre-
chádzala v čase okolo 1.30 h 
podchodom pod železničnou 
traťou v Poprade mladá žena. 
Za podchodom ju Matejovčan 
napadol a násilím ju vzal na 
ruky. Po asi 50 m ju hodil na 
trávu a povedal, že chce sex. 
Ženu vyzliekol a bil ju po tvári 
a žiadal sex. Žena sa obvine-
nému bránila a naliehala, aby 
ju nechal, ale muž ju znásilnil. 
Spôsobil jej tiež pomliaždenie 
hlavy, tváre, krku, zápästia, 
driekovej chrbtice a zlome-
ninu nosových kostí s dobou 
liečenia 21 dní. Popradskí 
kriminalisti na prípade pra-
covali dva roky a postupnými 
krokmi a hlavne dobrou prá-
cou na mieste činu pri zaisťo-
vaní stôp, bol zabezpečený 
dostatočný dôkazový mate-
riál k obvineniu 25-ročného 
muža. V priebehu vyšetrova-
nia boli vypracované znalec-
ké posudky, okrem iného aj 
z biológie a genetickej analý-
zy. DNA profil zaistenej sper-
my podozrivého bol vložený 
do národnej DNA databázy, 
ale v tom čase nebol zistený 
zhodný DNA profil. Národná 
DNA databáza je však stále 
dopĺňaná a v priebehu vy-
šetrovania bola pravidelne 
prehliadaná. 

Tohto roku popradskí poli-
cajti objasnili iný testný čin a 
medzi piatimi páchateľmi bol 
aj 25-ročný muž z Matejoviec. 
Pri vyšetrovaní krádeže mu 
bola odobratá vzorka DNA, 
ktorá bola vložená do národ-
nej databázy. Pri následnom 
prehliadaní bolo zistené, že 
jeho DNA profil je zhodný 
s DNA profilom zo stopy, zais- 
tenej pri vyšetrovaní znásil-
nenia z roku 2013. Na zákla-
de toho popradskí kriminalisti 
uplynulý týždeň podozrivého 
zadržali a vzniesli obvinenie 
zo zločinu znásilnenia. Bol 
umiestnený v cele policajné-
ho zaistenia a vyšetrovateľ 
spracoval podnet na jeho 
vzatie do väzby. V prípade 
dokázania viny mu hrozí trest 
odňatia slobody na 7 – 15 
rokov. 

Na priechode vo Svite 
zrazil Superb chodca. Pop- 
radský vyšetrovateľ vzniesol 
obvinenie 37-ročnému Marti-
novi zo Svitu pre trestný čin 
ublíženia na zdraví. 2. no-
vembra podvečer viedol  Ško-
du Superb po Ul. mierovej vo 
Svite, pričom pri odbočovaní 
pri vjazde do križovatky nedal 
prednosť na priechode pre 
chodcov 93-ročnému Antono-
vi. Zrazený chodec v dôsled-
ku nárazu spadol na vozovku 
a utrpel ťažký úraz, trieštivú 
zlomeninu ľavej ruky s pred-
bežnou dobou liečenia dva 
mesiace. Na vozidle vznikla 
škoda 1 000 eur.  Martinovi 
hrozí trest odňatia slobody 
na jeden až päť rokov. Polícia 
opätovne vyzýva účastníkov 
cestnej premávky k vzájom-
nej ohľaduplnosti a k strikt-
nému dodržiavaniu pravidiel 
cestnej premávky. Jedine 
dodržiavaním predpisov 
a ohľaduplnosťou môžeme 
spoločne zabrániť zbytočným 
stratám na ľudských životoch 
a škodám  na majetku.  (red)

Krivdy minulosti bránia vybudovaniu ďalšieho poldra
Vo štvrtok minulého týž-

dňa kontroloval výstavbu 11 
poldrov, minister životného 
prostredia Peter Žiga, Ma- 
rián Supek, generálny riadi-
teľ Slovenského vodohospo-
dárskeho podniku  spolu so 
zástupcami Vojenských lesov 
a majetkov SR na Ľubickom 
potoku. Išlo o  opatrenia, 
ktoré štát prijal v rámci pro-
tipovodňovej ochrany mesta 
Kežmarok a  priľahlých obcí 
ako reakciu na petíciu oby-
vateľov, ktorú mu predložili 
pred rokom, ako reakciu na 
povodne v  rokoch 2010 až 
2014. „S Jánom Ferenčákom, 
primátorom Kežmarok a ďal-
šími sme hodnotili, kto si akým 
spôsobom splnil domáce úlohy 
a ako sme posunuli prípravu 
a realizáciu stavieb,“ uviedol 
minister. Suma, určená na vy-
budovanie protipovodňových 
opatretní v  tomto regióne, 
dosiahla 5 mil. eur.

Suché nádrže, ktoré v prí-
pade povodne zachytia až 260 
tisíc kubíkov vody na toku 
Ľubica majú byť hotové a sko-
laudované do konca roka. Nad 
poldrami bolo tiež urobených 
260 tzv. biotechnických opat-
rení, ako sú hrádzky, ktoré 
rovnako spomaľujú vodný 

tok. “Samozrejme, toto je jed-
no z riešení, ale etáp bude nie-
koľko. Pripravené sú ďalšie šty-
ri poldre a jedna zo zásadných 
stavieb je veľký polder, ktorý 
na toku Ľubica zachytí až 4,6 
mil. kubíkov vody. Dostali sme 
sa do menšieho problému a to 
je možno aj výzva smerom 
k samospráve a  k ľuďom, ktorí 
tu bývajú. Nevieme totiž vyrie-
šiť majetkovo-právne vzťahy. 
Aby sme mohli stavať a do bu-
dúcna chrániť pred veľkou vo-
dou obyvateľov, potrebujeme 
mať vysporiadené pozemky 
a majetky, ktoré sa budú na-
chádzať pod týmto poldrom. 
V  prípade, že to nebudeme 
mať vysporiadané, nevieme ho 
postaviť. To znamená, že sme 
pripravení technicky, finančne, 
sme pripravení začať stavať, 
len potrebujeme mať vyspo-
riadané pozemky,” povedal P. 
Žiga.

Ako povedal primátor, do-
teraz vybudované nádrže po-
skytnú mestu, ale aj zložkám 
civilnej ochrany, trochu času 
na prijatie ďalších opatrení. 
„Tým, že prívalová vlna dorazí 
do mesta nie po 15 minútach, 
keď sme neboli schopní urobiť 
nejaké opatrenia, ale po ho-
dine-dvoch, získali sme viac 

času, aby sme ochránili oby-
vateľov mesta pred škodami 
a hlavne ochránili ich životy. 
Napríklad, aby sme pri toku 
urobili hrádze, aktivizovali 
všetkých občanov,  ktorí budú 
môcť pomáhať,” konštatoval 
primátor.

„V prípade, že približne viete 
vyhodnotiť úroveň prívalovej 
vlny, jej intenzitu, na základe 
toho urobíte aj opatrenia, na-
príklad evakuáciu obyvateľst- 
va. Viete približne čo vám ide 
na mesto a na základe toho ur-
čujete, či je evakuácia nutná, 
či bude len nejaké vrecovanie, 
alebo niečo podobné a máte na 
to viac času,” doplnil minister.

Podľa slov primátora, vys- 

poriadať pozemky v bývalom 
vojenskom priestore je prob-
lémom najmä preto, že ich 
vlastníci majú pocit krivdy 
a mesto nevie vyriešiť všetky 
krivdy minulosti. Väčšinou 
ide o ľudí, ktorí sú mimo re-
giónu a oni ten problém ne-
majú. “Len neberú do úvahy, 
že tu je viac ako 10 tis. ľudí, 
ktorí sú denno-denne ohrozo-
vaní,” uviedol Ferenčák a do-
dal, že budú musieť s týmito 
občanmi začať intenzívnejšiu 
komunikáciu a  hlavne vys- 
vetliť im to. Priestor, kde by 
mal vzniknúť najväčší polder, 
má okolo 13 vlastníkov, ktorí 
s  vysporiadaním pozemkov 
nesúhlasia.  (reš)

Marián Supek a Peter Žiga.

Minulý týždeň niektorá 
z  našich televízii priniesla 
informáciu o tom, že v Aust- 
rálii urobili pokus s nevidia-
cim človekom, ktorý požiadal 
náhodných okoloidúcich, aby 
mu pomohli s  rozmenením 
5-dolárovej bankovky s tým, 
že v ruke mal 10-dolárovku. 
Väčšina oslovených ho na 
omyl neupozornila a  5 do-
lárov si nechali. Jednoducho 
povedané, okradli slepého 
človeka. Podobný pokus 
urobili na Slovensku a u nás 
naopak, všetci ľudia slepca 
na omyl upozornili, aj keď je-
den si vypýtal jedno euro za 
službu. 

V  prvom momente člo-
vek ostal hyenizmom našich 
protinožcov, ktorí si žijú 
podstatne lepšie ako v býva-
lých štátoch východnej Eu-
rópy zaskočený, na druhej 
strane prekvapený poctivos-
ťou chudobných Slovákov. 
Ale len do momentu, keď sa 
nad aktérmi, vystupujúcimi 
v  obidvoch scénkach, neza-
myslel. Samozrejme, podľa 
pár jednotlivcov nemožno 
posudzovať celý národ – ani 

Sme šťastnejší?
v dobrom, ani v zlom. Aj keď 
nám mnohí vyčítajú našu ne-
všímavosť, ľahostajnosť k ne-
šťastiu iného, predsa len hod-
noty, slušnosť, súcit a štipka 
charakteru v  nás napriek 
zlej dobe ešte ostala a väčši-
na z  nás nemá to svedomie 
okradnúť človeka, ktorý ne-
vidí. Zrejme svoj podiel na 
našom myslení má nielen vý-
chova v rodine a úcta k hod-
notám, ktorú nám vštepovali 
naši rodičia a ktoré zase my 
odovzdávame svojim deťom.  
Ľudskosť mala prednosť pred 
peniazmi. Nemali sme síce 
plné obchody tovarov od vý-
myslu sveta, ale všetci sme 
žili vcelku slušne, pomáhali 
sme si a  veľmi si nemali čo 
závidieť. Pred peniazmi sme 
uprednostňovali šport, tu-
ristiku, rodinu. Všetko to, čo 
nestálo veľa, ale s  priateľmi 
sme neraz minuli aj poslednú 
korunu – a vôbec sme to ne-
ľutovali. A tu sa priam natís-
ka otázka – do kedy nám ešte 

naše hodnoty a súcit vydržia?
Pádom tzv. totality u  nás 

padla i rovnosť, rovnako ako 
skromnosť a priatelia. Zra-
zu sa pre väčšinu z nás stali 
peniaze jediným zmyslom 
života. Kvôli zarábaniu pe-
ňazí sme ochotní sa uštvať.  
Nemáme čas na vlastné deti, 
na rodičov, na priateľov. Žije-
me v strese a jediným našim 
argumentom, napríklad na 
odmietnutie stretnutia s ne-
zamestnanou kamarátkou, 
ktorá sa potrebuje možno len 
vyrozprávať je – nemám čas. 
Stačia nám virtuálni priate-
lia, s  ktorými si píšeme na 
facebooku či posielame sms-
-ky. Ísť sa len tak porozprá-
vať, či zabaviť sa, nemáme 
kedy. Do práce nechodíme 
preto, že nás to baví, ale len 
preto, že musíme, lebo hy-
potéky, pôžičky, konzum. 
Bez najnovších technických 
noviniek si náš každodenný 
život nevieme ani predstaviť, 
hoci dlhov máme vyše hla-

vy. V  každodennom zhone 
sme akosi zabudli, čo človeka 
vlastne robí šťastným. Akosi 
sme si ani nestačili všimnúť, 
koľko našich priateľov je ne-
zamestnaných, pretože práve 
napredovanie vedy a techni-
ky nás pripravili o  množst- 
vo pracovných príležitosti. 
Človek už nepočuje nič iné, 
len to, ako musíme zvyšo-
vať produktivitu práce, ako 
musia všetky odvetvia rásť 
a  ako všetci musíme zará-
bať.  To naozaj musíme? Keď 
sa však kohokoľvek opýtate 
– pre koho sa to vlastne takto 
štveme, väčšina odpovie – no 
predsa pre seba, pre rodinu! 
Ale je to pravda? Veľmi po-
chybujem, pretože čím viac 
sa snažíme, tým menej voľ-
ného času nám zostáva pre 
seba, pre deti, pre rodinu, pre 
priateľov a dokonca máme aj 
menej peňazí. 

Nemáte aj vy pocit, že je 
najvyšší čas spomaliť,  vrátiť 
sa o  krok späť, zamyslieť sa 
nad svojim životom  a začať 
ho skutočne prežívať a nie iba 
hnať sa za akousi chimérou? 
 Ľ. Rešovská

Rozvoj Popradu zabezpečí nové pracovné miesta

Cieľom ľudstva je dosiah-
nuť nulovú zamestnanosť, 
aby sme sa mohli hrať. Stro-
je postupne nahrádzajú ľudí. 
Roboty budú onedlho schop-
né starať sa o seniorov, zistiť 
ich aktuálny zdravotný stav, 
podať lieky, podľa nálady 
pustiť dôchodcom vhodný 
film, či ukázať fotky vnúčikov. 
Počítač už dokáže napísať 
novinový článok, po poliach 
jazdia traktory a kombajny 
so zabudovaným GPS bez 
šoférov. Aplikácií ako Uber 
bude pribúdať a pripravia 
o miesta ďalších ľudí. Dob-
rou správou je, že stroje ne-
dokážu byť kreatívne, reme-
selníci a umelci sa ich teda 
zatiaľ báť nemusia.  A čosko-
ro by malo odzvoniť aj poli-
tikom, ktorí sú už dnes cel-
kom zbytočným medzičlán-
kom. Podľa profesora Jána 
Košturiaka, ktorý sa venuje 
podnikaniu a inováciám, by 
sa ľuďom žilo tým lepšie, čím 
menej by boli politici aktívni. 
„Kedysi boli politici dôležití, 
lebo vedeli písať, čítať, rozp- 
rávať a zastupovali nejakú 
skupinu ľudí, ktorá ich vo-
lila. V súčasnosti už majú 
ostatní ľudia podstatne väčší 
prehľad ako oni, takže jedi-
ným motívom robiť politiku je 
kradnutie. Podľa mňa sú to 
zločinecké skupiny, ľudia to 
už vedia, stále si však nedo-
kážu predstaviť spravovanie 
krajiny bez nich. Venujem 
sa inováciám a sledujem 
ako každý systém postupne 
vypudzuje zo seba všetko 
škodlivé a nadbytočné. Po-
litikov by mal vypudiť medzi 
prvými...“

Čakajú nás teda zmeny 
a stroje, paradoxne, nás 
môžu vrátiť k životu v ko-
munitách, kde majú šancu 
najmä tí, čo vedia vytvoriť 
skutočnú hodnotu. Uvariť, 
ušiť, vyrobiť stoličku, ostri-
hať... Milionár, hoci so zlatou 
kreditkou, ktorý nič nevie, 
bude stratený. Budúcnosť ši-
kovných, kreatívnych a usi-
lovných ľudí je v autonóm-
nych regiónoch, mestách 
a obciach, kde sami riešia 
a opravujú, čo nefunguje. 
Podľa prieskumov až 65 % 
ľudí nemá zo svojej práce 
dobrý pocit, chodia tam len 
kvôli peniazom. Keby prá-
ca pre ľudí nebola, budeme 
robiť to, čo budeme chcieť 
robiť. Cieľom ľudstva je do-
siahnuť nulovú zamestna-
nosť, aby sme sa mohli hrať.

Už dnes, ak sa poobze-
ráme, môžeme množstvo 
vecí vo svojom okolí zmeniť 
k lepšiemu. Prečo čakať do-
nekonečna na obecnú služ-
bu či mestskú upratovaciu 
firmu, keď smeti na chodní-
ku môžeme pozbierať sami? 
Vznikajú združenia, ktoré sa 
starajú o týrané ženy, se-
niorov, telesne postihnutých 
ľudí, zdemolované historické 
budovy či zvieratá v núdzi. 
Každý z nás môže robiť, čo 
ho baví a napĺňa. Len sa 
musíme prestať spoliehať 
na systém, vládu, úradní-
kov, suseda. Prestať sa vy-
hovárať a sťažovať, ako sa 
nič nedá. A začať sa naozaj 
zchuti hrať...  (pvč)      

Leszek Dorula a Jozef Švagerko.
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Posvietili si na mladistvých Záchranári 
v akcii

Darovaných takmer 55 miliónv eur

Ocenenia recitátorkám
V Starej Ľubovni vyvrcho-

lil v polovičke októbra 48. 
ročník celoslovenského fes-
tivalu umeleckého predne-
su žien Vansovej Lomnička. 
Cenu odbornej poroty získa-
la Júlia Čurilová z Domaňo-
viec za prednes Večere od 
Tomáša Repčiaka a taktiež 
aj Cenu divákov. Ocenenia 
získali aj recitátorky spod 
Tatier. Cenu Prešovského 
samosprávneho kraja si od-

niesla Natália Timaniková, 
St. Ľubovňa, Cenu prednos-
tu MsÚ St. Ľubovňa Martina 
Ogurčáková, Sp. Nová Ves 
a Cenu ved. odd. školstva 
MsÚ Ľudmila Hrušovská 
z Harichoviec. Diplom za re-
citátorský prínos si prevzalo 
25 recitátoriek, medzi nimi 
Zuzana Birčáková Poprad, 
Barbora Plutová, St. Ľu-
bovňa a Michaela Ilavská, 
Važec.

Desiatky tisíc daňových subjektov, ktoré podali do konca 
septembra daňové priznanie a finančná správa ich už spra-
covala, prejavilo záujem darovať organizáciám, uvedeným 
na zozname prijímateľov za rok 2014, časť svojich daní. 
Právnické a fyzické osoby v daňových priznaniach uviedli, že 
chcú občianskym združeniam, neziskovým organizáciám, 
nadáciám a iným subjektom venovať 54 887 695,88 eur zo 
svojich daní. Suma sa ešte bude zvyšovať, nakoľko ešte 
nie sú spracované všetky daňové priznania. Neziskové 
organizácie dostávajú peniaze na svoje účty postupne. Je 
však nevyhnutné, aby mali vyrovnané všetky záväzky s fi-
nančnou správou. Firmy mohli venovať 1,5 alebo 2 % zo 
zaplatených daní (2 % v prípade, že rovnakú sumu ako je 
podiel dane darovali aj zo svojho zisku). Občania, ktorí po-
dávali daňové priznanie typu A alebo typu B mohli darovať 
2 % alebo 3 % (3 % v prípade, keď za minulý rok odpraco-
vali minimálne 40 hodín dobrovoľníckej práce). 

Počet prijímateľov za posledné roky rastie. Kým v roku 
2002 bolo približne 4 000 uchádzačov o 2 %, za minulý rok 
si občania mohli vybrať spomedzi 11 120 subjektov. Rov-
nako tak sa pravidelne zvyšovala aj suma poukázaných 
podielov. Z vyše troch miliónov sa vyšplhala na viac ako 
55 miliónov v roku 2009, kedy dosiahla najvyššiu hodnotu. 
V roku 2013 poukázali daňovníci prijímateľom takmer 47 
miliónov eur.  (mga, red, pma)

Mestská polícia v Poprade skontrolovala požívanie al-
koholických nápojov u maloletých a mladistvých v reštau-
račných zariadeniach a na verejnom priestranstve. Policajti 
navštívili v priebehu večera tri nočné podniky. Spolu 13 prís- 
lušníkov mestskej polície skontrolovalo 34 osôb, dychová 
skúška na alkohol bola pozitívna u 12 mladistvých osôb, 
predvedené boli tri. 

Rekordérmi medzi mladistvými, čo sa týka konzumácie 
alkoholu, bol mladý muž z Hranovnice, u ktorého bolo zis-
tené 0,92 mg/l (1,92 promile) a u mladistvej Popradčanky 
dychová skúška potvrdila 0,85 mg/l (1,77 promile) alkoholu 
v krvi. Za porušenie zákazu požívania alkoholických nápo-
jov mladistvou osobou uloží obec pokarhanie. V odôvod-
nených prípadoch môže taktiež zakázať navštevovať ve-
rejne prístupné miesta, v ktorých sa podávajú alkoholické 
nápoje. „V nastúpenom trende kontrol budeme pokračovať 
a naďalej preventívne pôsobiť na mladistvých i samotné 
reštauračné zariadenia,“ informoval zástupca náčelníka 
Mestskej polície v Poprade Milan Slota.

Ôsmy ročník humanitár-
nej akcie Kvapka ľudskosti, 
ktorú organizuje Stredná od-
borná škola na Garbiarskej 
ulici v Kežmarku, sa konal vo 
štvrtok minulý týždeň. Lekári 
a ostatní pracovníci poprad-
ského pracoviska Národnej 
transfúznej služby pod vede-
ním MUDr. Pavla Repovské-
ho mali  po celý deň plné ruky 
práce.

 „Kežmarská kvapka ľuds- 
kosti je veľmi vzácna a keď je 
tých kvapiek viac než trošku, 
tak som veľmi spokojný. Čo 
odoberieme, donesieme na 
naše transfúzne pracovisko. 
Chodíme sem každý rok na je-
seň a  máme tu stabilne vyše 
100 darcov krvi,“ povedal 
Pavol Repovský, vedúci lekár 
Národnej transfúznej služby 
v Poprade. 

 „Prvotným impulzom na 
založenie tejto tradície bolo 
pred piatimi rokmi to, že prá-
ve krv mi zachránila život 
i môjmu synovi a na istý čas 
tiež mojej mamke. Vtedy som 
si uvedomila, aká obrovská je 
hodnota ľudskej krvi a vzhľa-
dom na to, že osobne som ne-
mala možnosť a príležitosť krv 

8. ročník Kvapky ľudskosti v Kežmarku
darovať, tak som si povedala, 
že takúto možnosť prostred-
níctvom Kvapky ľudskosti dám 
aspoň ostatným ľuďom, ktorí 
chcú urobiť niečo pre iných,“ 
zaspomínala si riaditeľka SOŠ 
Marta Sabolová na udalosti, 
ktoré ju primäli k tomu, aby 
takúto akciu zorganizova-
la. Počas ôsmich ročníkov 
darovalo krv viac ako 500 
prvodarcov hlavne z  radov 
mladých ľudí a študentov. Vo 
štvrtok prišlo122 darcov krvi, 
z  toho 30 prvodarcov. „Páči 

sa mi, že aj naši absolventi sa 
vracajú a každoročne darujú 
krv. Som rada, že akcia ľudí 
v meste naozaj spája a nabe-
rá nielen humanitárny, ale aj 
spoločenský charakter. Sprie-
vodným podujatím sa snažíme 
spríjemniť chvíle tým, ktorí tu 
sedia a čakajú, kým prídu na 
rad,“ dodala riaditeľka Sa-
bolová. Sprievodný program 
v  škole zabezpečil detský 
folklórny súbor Maguráčik 
z Kežmarku pod vedením Ju-
raja Švedlára.  (pks)

V Základnej škole v Popra-
de–Veľkej odštartoval v uto-
rok minulého týždňa pilotný 
projekt zdravých ovocných 
štiav, z ktorých si môžu žia-
ci v  rámci pitného režimu 
vyberať. V  škole spustili do 
prevádzky prvý automat na 
zdravé, 100 % ovocné šťavy. 
„Naša spoločnosť sa zaoberá 
zdravou výživou. Aj v dnešnej 
uponáhľanej dobe, plnej stre-
su, sme prispeli niečím zdra-
vým a chutným pre deti. Na 

začiatku roka nás oslovilo mi-
nisterstvo s projektom zdravej 
výživy, tak sme rozmýšľali, ako 
to urobiť. Oslovili sme spoloč-
nosť, ktorá sa zaoberá výrobou 
automatov, aby nám s tým po-
mohla. Pretože nikde v Európe 
nie sú automaty na ovocné 
šťavy, upravili klasický. Poda-
rilo sa ho nám pilotne spustiť 
tu, vo Veľkej. Všetci oslovení 
boli naklonení novej zaujíma-
vej myšlienke,“ uviedol Ján 
Pahút, výrobca, dodávateľ 

Zdravé ovocné šťavy dostupné deťom
a autor myšlienky zdravej al-
ternatívy zo spoločnosti Car-
lex. Ide o  klasický automat 
ako na kávu, len namiesto 
vody sa dávkuje vybraný 
druh ovocnej šťavy priamo 
do pohárika. „Boli sme oslo-
vení pánom Pahútom začiat-
kom leta, aby sme mu pomohli 
vyvinúť prototyp automatu, 
ktorý bude vydávať šťavy. Nie 
tetrapaky, ale priamo z obalov 
čapovať šťavu rovno do pohá-
ra stlačením tlačidla. Auto-
mat sme počas leta vyvinuli, 
dva týždne bol v  skúšobnej 
prevádzke a riešili sme drob-
né pripomienky. Verím, že sa 
tento projekt na trhu úspešne 
uchytí,“ doplnil Dalibor Pe-
cho, zástupca banskobystric-
kej spoločnosti na výrobu 
a prevádzku automatov. 

Hlavným cieľom je de-
ťom ponúknuť namiesto 
sladených nápojov, plných 
chemických konzervantov 
a umelých látok, zdravú al-
ternatívu v podobe ovocných 

štiav, ktoré nie sú chemicky 
upravované. Deti majú na 
výber štyri druhy - jablkovú, 
jablkovo–mrkvovú, jablko-
vo–višňovú, jablkovo–ríbez-
ľovú v zložení 80 % jablkovej 
šťavy a  20 %  šťavy z  iného 
ovocia alebo zeleniny. Ide 
o prírodné šťavy, ktoré nie sú 
ničím ochutené, bez farbív, 
umelých sladidiel či iných lá-
tok. Pripravované sú špeciál-
nou technológiou s 30-dňo-
vou zárukou, ktorú garantuje 
výrobca. Ovocné šťavy sa 
pripravujú podľa presného 
technologického postupu, po 
pasterizácii sa veľmi rýchlo 
šťava schladí, čím sa zabez-
pečí, že v nej ostanú všetky 
vitamíny a látky zdraviu pro-
spešné v nezmenenej podobe 
a dôjde ku konzervácii. Týž-
deň a  pol počas skúšobnej 
prevádzky automat denne 
navštívilo v priemere 50 detí. 
„S touto inovatívnou myšlien-
kou, ako už bolo spomínané, 
prišiel za mnou pán Pahút. 

Mesto Poprad je mestom nie-
len cestovného ruchu, športu, 
ale aj mestom, kde dbáme 
na zdravie našich detí, ktoré 
je na popredných miestach. 
Preto ma myšlienka automa-
tu na zdravú šťavu zaujala 
a neváhal som podporiť taký-
to projekt. Teší ma, že to nie 
je nič vynútené a je to ďalšia 
voľba zdravej výživy. Ponú-
ka sa alternatíva. Nie každý 
môže mliečne výrobky, ktoré 
sú v školách v rámci projektu 
mliečnej výživy dotované  štá-

tom,“ povedal Jozef Švager-
ko, primátor mesta Poprad. 
„Je to niečo iné ako doposiaľ 
a prvý týždeň, keď bol auto-
mat v prevádzke, ma presved-
čil, že deti majú o šťavy záu-
jem. Oni ešte nevedia, či je to 
zdravé, ale chutí im to. Je to 
novinka a oplatí sa s tým ísť 
do budúcnosti. Som rád, že 
deti majú možnosť výberu. Je 
to ďalší krok k zdravej výžive 
v  školách,“ uviedol Richard 
Bekess, riaditeľ Základnej 
školy vo Veľkej.  (pks)

V Západných Tatrách na-
šli telesné pozostatky. Ná-
hodní turisti, ktorí  našli v ne-
deľu telesné pozostatky muža 
na severozápadnej strane Ba-
ranca nad Žiarskou dolinou, 
informovali horských záchra-
nárov zo Západných Tatier. 
78-ročný muž bol nezvestný 
od augusta tohto roku. Miesto 
nálezu telesných pozostatkov 
bolo mimo turistického chod-
níka v žľabe, smerujúcom do 
Žiarskej doliny. Pravdepodob-
nou príčinou nešťastia bol pád 
z približne 50 metrov. Pomoc 
turistovi. O pomoc záchraná-
rov HZS požiadali v sobotu 
turisti, keď na chodníku zo 
Štrbského na Popradské Ple-
so prišlo nevoľno 74–ročnému 
mužovi. Záchranári mu po 
príchode na miesto poskytli 
neodkladnú zdravotnú sta-
rostlivosť a na nosidlách Kong 
a následne vozidlom transpor-
tovali na zastávku Popradské 
Pleso, kde pacienta odovzdali 
privolanej posádke RLP na 
prevoz do nemocnice.

Tragédia v jaskyni. V pia-
tok podvečer prijalo operačné 
stredisko tiesňového volania 
žiadosť  o pomoc pre jasky-
niara maďarskej národnosti, 
ktorý spadol v jaskyni  Zvo-
nivá jama, nachádzajúcej 
sa v strede Plešivskej plani-
ny. Po približne 45 m páde 
sa neozýval na volanie, preto 
mu na pomoc odišlo sedem 
jaskynných záchranárov 
HZS a osem jaskyniarov Slo-
venskej speleologickej spo-
ločnosti. Po dosiahnutí dna 
jaskyne záchranári zistili, že 
36–ročný muž pri páde utr-
pel poranenia, nezlučiteľné 
so životom. Záchranné prá-
ce v jaskyni trvali štyri hodi-
ny a boli ukončené o polnoci 
vyslobodením telesných po-
zostatkov nebohého muža 
z priepasti a odovzdaním ich 
privolaným príslušníkom PZ 
SR a obhliadajúcemu lekáro-
vi. Pravdepodobnou príčinou 
nehody bolo pošmyknutie na 
šikmej platni po vypnutí sa 
z lana, po zlanení prvého úse-
ku priepasti.  (red)
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Dokončenie z 1. strany
Dochádza k tzv. normalizá-

cii, dieťa sa dostane do stavu, 
kedy prejavuje svoje prirodze-
né vlastnosti. Je poriadkumi-
lovné, dôsledné, koncentro-
vané, milé k  iným Po dobre 
vykonanej práci je spokojné 
a šťastné. Nemá dôvod byť ag-
resívne či zlé. Táto pedagogi-
ka má teda veľmi dobrý vplyv 
na celkovú psychickú rovno-
váhu drobcov. 

B. Spodná už ako mama 
piatich detí a neskôr zaklada-
teľka štátnej škôlky intuitívne 
cítila, že výchova si vyžaduje 
iný prístup ako poznala zo 
štandardného systému pred-
školského vzdelávania. „Na 
začiatku sme v  našej škôlke 
aplikovali pedagogiku Krok 
za krokom, kde si deti mohli 
vybrať jednu zo štyroch čin-
ností, ktorej sa chceli venovať. 
Potom prišiel štátny vzdeláva-
cí systém ISCED 0 a keďže nás 
financuje štát, nastavili sme 
sa naň. Onedlho som však 
spoznala pedagogiku Montes-
sori, ktorá vychádza z priro-
dzeného uspokojenia potrieb 
detí a v tej sme sa našli. Potvr-
dilo sa nám, že deti sa správa-
jú „nežiadúco“, sú utiahnuté, 
vzdorovité či trucovité práve 
vtedy, keď sú potlačené ich 
prirodzené potreby. My do-
spelí ich však často nepozná-
me a ideme proti nim.“  

V súčasnosti majú v cent- 
re zapísaných 60 detí, dve 
triedy fungujú na princí-
poch Montessori a kreujú aj 

Ing. Beátou Spodnou

Montessori skupinku dvoj-
-trojročných detí. Keďže 
vzdelávajú aj rodičov, tí si in-
formácie podávajú medzi se-
bou a záujem o nový prístup 
rastie. „Rodičia sami potvr-
dzujú, že deti sú sebadiscipli-
nované, majú vlastnú kontro-
lu správania a cítiť i  rozvoj 
intelektu. Nedávno jeden náš 
absolvent išiel do prvej triedy 
a výrazne vyčnieval spomedzi 
ostatných detí. Nadpriemer-
ná inteligencia sa nepotvr-
dila, jeho výraznejší vývoj je 
dôsledkom podnetného prost- 
redia, v ktorom vďaka Mon-
tessori prístupu rástol.“ 

Podľa Montessori majú 
deti do šiestich rokov mimo-
riadne absorbujúcu myseľ. 
Sú schopné nasať veľmi veľa 
informácií, naučiť sa všetko 
bez námahy. B. Spodná sa 
usmieva pri spomienke na 
tri a polročné dievčatko, kto-
ré sa za dve sedenia naučilo 
celú abecedu. Pretože sa na-
ladili na jeho vlnu a učili ho 
písmenká, keď o to samo pre-
javilo záujem. Celkom bežne 
sa teda stretávajú s  tým, že 
deti z Montessori škôlok pri 
nástupe do školy vedia čítať 
a poznajú čísla do 9 999 nie-
len ako básničku či gramatic-
ky, ale rozumejú im plasticky, 
ovládajú množstvo a pojem. 

„U nás deti veľmi veľa pra-
cujú rukami. Rozvíjame mo-
toriku. Dieťatko napíše pís-
menko, dostáva sa mu do sva-
lovej pamäte, vidí ho, vysloví 
a  počuje. Keď sa mu podarí 

ho napísať pekne a  správne, 
je šťastné a zatlieska si.“ Deti 
podľa nej nepotrebujú, aby 
sme ich hodnotili známka-
mi, chválili, alebo trestali. 
Montessori tvrdila, že die-
ťa sa prirodzene snaží danú 
vec urobiť najlepšie, ako vie. 
Mali by sme si to len všim-
núť a nabudúce mu ponúk-
nuť aktivitu, ktorá vyvinie 
a spresní, čo mu nešlo. Mon-
tessori tiež opísala tzv. senzi-
tívne obdobia, kedy sa dieťa 
najľahšie učí špecifické veci. 
Napríklad naučiť drobca po-
riadkumilovnosti triedením 
rôznych predmetov je najpri-
rodzenejšie a teda i najľahšie, 
keď má asi rok a pol.  

Škôlok ako je popradské 
Centrum pre rodinu je na 
Slovensku veľmi málo aj kvô-
li tomu, že možností vzdelá-
vania učiteľov v  tejto peda-
gogike je ako šafranu. Jediný 
kurz organizuje Slovenská 
asociácia Montessori v Brati-
slave, avšak mnohí za vzde-
laním cestujú až do Prahy. B. 
Spodná zamestnáva štyroch 
učiteľov, ktorí majú skúse-
nosti s  touto pedagogikou, 
založenou na rešpektujúcej 
výchove. „Nie je ľahké nájsť 
učiteľov, ktorí sa na deti ne-
pozerajú takpovediac zvrchu. 
To znamená, že učiteľ nie je 
šéf, vládca či dokonca diktá-
tor, ktorý určuje, čo deti kedy 
robia, rozkazuje a ovláda ich. 
Že dieťa je rovnocenný part-
ner a každé je iné.“

Pedagogický systém na 

Slovensku je veľmi direktívny 
a len pomaly sa mení. Rodi-
čia si tiež ťažko zvykajú na 
prístup, keď učiteľa v  triede 
takmer nevidieť a každý škôl-
kárik sa venuje svojej „hre“. 
I  keď hra v  tomto prípade 
znamená skladanie párnych 
či nepárnych čísel z gombi-
čiek, vlastnoručne priprave-
ná a servírovaná žemľa s dže-
mom, či použitie ozajstného 
príboru. Lebo deti sa nechcú 
hrať s  plastikovou kuchyn-
kou na „akože“, chcú byť 
súčasťou reálneho sveta do-
spelých a všetko robiť  „nao-
zaj“. Neskôr tak v škole oveľa 
ľahšie pochopia význam fyzi-
kálnych vzorcov, chemických 
vlastností a plastickejšie ro-
zumejú matematike.

„Pani Montessori tvrdila, 
že edukácia nie je niečo, čo 
robí učiteľ. Vzdelávanie ne-
prebieha počúvaním učiteľa, 
ale vlastnou skúsenosťou die-
ťaťa cez prácu rúk. To je pri-
rodzený proces, ktorý v dieťati 
je a  my ho len máme pod-
poriť vytvorením vhodných 
podmienok. Dieťa sediace na 
stoličke sa nerozvinie tým, 
že mu vymenujeme druhy 
ovocia, farieb či dopravných 
prostriedkov.“

V  Čechách je Montessori 
pedagogika uznaná štátom 
ako oficiálny pedagogic-
ký systém. Tieto škôlky sa 
aj v  Taliansku, Rakúsku či 
Poľsku považujú za najkva-
litnejšie, najefektívnejšie 
a najuznávanejšie. U nás je to 

stále len alternatíva a jediná 
Montessori základná škola 
v Bratislave je oficiálne i  le-
gislatívne považovaná len za 
experiment. Tým hore asi vy-
hovuje potláčať v nás indivi-
dualitu, kreativitu, silu osob-
nosti, schopnosť samostatne 

myslieť a  rozhodovať sa už 
v tom najútlejšom veku. Jed-
noduchým Slovákom stále 
stačia príslovečné, zo starého 
Ríma známe,  chlieb a  hry. 
Alebo alkohol a reality show. 
Prečo je to tak, nie je ťažké si 
domyslieť.  P. Vargová    

Kamzíkom sa naďalej darí. 
Aj tohtoročné jesenné spo-
čítanie potvrdilo, že počet-
nosť kamzíka vrchovského 
tatranského nemá klesajúci 
trend. Počas dvoch slnečných 
októbrových dní napočítali 
slovenskí a poľskí sčítací ko-
misári v prirodzených lokali-
tách výskytu 1 345 kamzíkov, 
z  toho 124 mláďat. Na slo-
venskej strane Tatier sa počas 
spočítania páslo 1 090 kam-
zíkov, na poľskej 255 kam-
zíkov. Najpočetnejšie čriedy 
dlhodobo žijú v Belianskych 
Tatrách. 

Lokality prirodzeného 
výskytu kamzíka v  Tatrách 
sú zväčša rovnaké. Napriek 
tomu sa situácia na niekto-
rých z nich zmenila. „Sezónne 
presuny zveri sú normálnym 
javom, tak tomu bolo aj počas 
spočítavania. Niektoré miesta 
boli bez výskytu kamzíka na-

priek tomu, že cez leto sa tam 
bežne vyskytujú. Je to normál-
ny jav, kamzíky presne vedia, 
kde je pre nich najvhodnejšie 
stanovište. Iné zásadné zmeny 
sme nezaznamenali,“ kon-
štatoval Jozef Hybler, zoo- 
lóg Štátnych lesov TANAPu. 

Veľkosť kamzičej popu-
lácie v  Tatrách ovplyvňuje 
viacero faktorov. Jedným 
z  nich sú prírodné, ťažko 

predvídateľné a ovplyvniteľné 
klimatické zmeny, súvisia-
ce s  globálnym znečistením 
atmosféry. K tomu treba pri-
rátať návraty zimy v jarnom 
období, keď prichádzajú na 
svet mláďatá. Veľkosť kamzi-
čej populácie ovplyvňuje aj 
turizmus a to predovšetkým 
vysokohorská turistika, ho-
rolezectvo a  skialpinizmus. 
Aj to je dôvod, prečo pracov-
níci Štátnych lesov TANAPu 
venujú veľkú pozornosť kam-
zíkom priamo v teréne výko-
nom tzv. ochranných služieb, 
informovanosti a  výchove 
návštevníkov.

Na spočítaní kamzíkov 
v  Tatrách sa, tak ako každý 
rok, zúčastnila na slovenskej 
strane približne stovka pra-
covníkov Štátnych lesov TA-
NAPu, zamestnanci Správy 
TANAPu, členovia Základnej 
organizácie Slovenského zvä-

zu ochrancov prí-
rody Vysoké Tatry 
a lesníci miest Kež-
marok a  Spišská 
Belá. Na poľskej 
strane sa pohybo-
vali pracovníci poľ-
ského Tatranského 
národného parku 
(TPN).

Jesenným sčí-
t a v a n í m  z a z - 
namenávajú správ-
covia územia kme-
ňový stav kamzičej 
populác ie  pred 

zimou. Počas jej päťdesiat-
sedemročného sledovania 
zaznamenali na tomto chrá-
nenom území najmenej 
kamzíkov koncom 90. rokov 
minulého storočia, kedy ich 
počet klesol pod 300 jedin-
cov. „Hoci tohtoročný stav 
nie je rekordným, potešujúce 
je najmä z pohľadu počtu no-
vonarodených mláďat,“ dodal 
Jozef Hybler.  (lbd)

Kamzíkov opäť vyše tisíc

V polovičke augusta, po 
úspešne zrealizovanom ve-
rejnom obstarávaní, začala 
asanácia budovy telocvič-
ne Strednej odbornej školy 
(SOŠ) na Garbiarskej ulici 
v Kežmarku, ktorá bola sta-
ticky narušená a hrozil jej zo-
sun. Začiatkom októbra boli 
všetky práce ukončené. Práce 
zahŕňali kompletnú asanácia 
budovy, vyčistenie pozemku 
od stavebnej sute a odovzda-
nie upraveného pozemku. 
Cez pozemok v  súčasnosti 
vedie zrekonštruovaný tep-
lovodný kanál ktorý  do bu-
dovy školy privádza teplo. 
„Peniaze, ktoré sme dostali od 
predsedu Národnej rady SR 
Petra Pelleginiho, sme efek-
tívne využili s tým, že zo 150 
000 eur sme ušetrili niečo viac 
ako 21 000 eur, ktoré sme vrá-
tili a môžu sa použiť na iné 
projekty. Vo verejnom obsta-

rávaní firma, ktorá vyhrala, 
si svoju prácu odviedla veľmi 
dobre a  boli sme spokojní,“ 
hovorí riaditeľka SOŠ Mar-
ta Sabolová. V súčasnosti sa 
robí zúčtovanie. 

S  voľným pozemkom za 
školou majú veľké plány 
a snažia sa ho využiť čo naj-
efektívnejšie. „Na pozemku 
chceme vľavo od topného ka-
nála vybudovať multifunkčné 
ihrisko, ktoré by slúžilo nielen 
našim žiakom, ale i verejnosti. 
Stavať sa na tomto pozemku 
nedá, pretože nie je tu vhodné 
podložie. Rozmýšľali sme iba 
o ľahšej konštrukcii, ktorá by 
si nevyžadovala veľké zákla-
dy. Na ľavej strane od kanála, 
smerom k rieke, by sme chceli 
vybudovať odstavnú plochu. 
Na to však potrebujeme ďalšie 
peniaze,“ vysvetľuje Marta 
Sabolová. 

Finančné prostriedky na 

vybudovanie multifunkčné-
ho ihriska sa škola bude sna-
žiť získať cez výzvy projektov, 
ktoré sú na tieto účely urče-
né. V súčasnosti je v škole 70 
zamestnancov a chýbajú im 
parkovacie miesta. Riaditeľ-
ka hľadá riešenie, aby uspo-
kojila zamestnancov a  vy-
tvorila niekoľko parkovacích 
miest pri škole. Po vybudo-
vaní odstavnej plochy, by 
mohli v škole získať niekoľko 
voľných miest na parkovanie 
áut. 

Počas leta sa intenzív-
ne pracovalo vo viacerých 
stredných školách Prešov-
ského samosprávneho kraja 
(PSK). Stredná odborná ško-
la na Garbiarskej ulici v Kež-
marku získala 300 tis. eur na 
rekonštrukciu a  prístavbu 
telocvične. „V súčasnosti je 
už prístavba pod strechou, sú 
osadené okná, dvere a zvon-

ku sa zatepľuje. Vo vnútri sa 
začínajú robiť omietky. V po-
lovici decembra sa budú v sta-
rej časti liať podlahy,“ hovorí 
Marta Sabolová. 

Stavebné práce majú byť 
ukončené 4. februára budú-
ceho roku. „Problém je však 
v tom, že potrebujeme hľadať 
ďalšie finančné prostriedky na 
zariadenie telocvične. Z našej 
telocvične, ktorá mala vyše 40 
rokov, nemôžeme použiť nič. 
Máme pár nových žineniek, 
lôpt a  atletické vybavenie,“ 
dodáva riaditeľka školy. Po 
prepočítaní základného a ne-
vyhnutného vybavenia je pot- 
rebné získať asi 30 tis. eur. 

Z  PSK získala škola ďal-
šie finančné prostriedky 
na opravu strechy budovy, 
v ktorej sú dielne pre žiakov. 
Tá je v  súčasnosti opravená 
a bola odovzdaná do použí-
vania.  (pks)

Starú budovu telocvične už zbúrali

Z novej telocvične majú učitelia i žiaci radosť. „Čo s voľným pozemkom?“, rozmýšľa riaditeľka M. Sabolová.
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Ak bežné cestovanie do cu-
dziny obohacuje život člove-
ka, potom pri cielených ces-
tách za vedeckým poznaním 
to platí dvojnásobne.  Astro-
nóm Vojtech Rušín, ktorý od 
roku 1959 pracuje v Astrono-
mickom ústave SAV, zasvätil 
celý svoj život výskumu našej 
najbližšej hviezdy –  Slnka. 
Pozoroval ho nielen z hvez-
dárne  na Skalnatom Plese či 
vysokohorského observatória 
na Lomnickom štíte, ale aj 
počas úplných zatmení Slnka 
Mesiacom takmer po celom 
svete. 

Zúčastnil sa 21 expedícií za 
zatmením Slnka, napr. v Chi-
le, Francúzskej Polynézii, In-
dii, na Marshallových ostro-
voch, v Nigérii, bývalej ZSSR, 
v Mongolsku, Zambii a pod., 
ktoré organizoval a  mnohé 
z nich aj viedol. A pretože zá-
žitky a poznatky majú svoj vý-
znam až potom, ak ich s nie-
kym zdielame, ani Vojtech 
Rušin si ich nenecháva pre 
seba a prednáša doma i v za-
hraničí, publikuje. Popri svo-
jej vedeckej práci napísal vyše 
200 vedeckých a odborných 

Astronóm Vojtech Rušin pokrstil novú knihu

článkov, za sebou má viac 
ako 1 500 vedecko-populari-
začných prednášok nielen na 
Slovensku, ale aj v Čechách, 
Japonsku, Slovinsku a  USA, 
uverejnil desiatky populari-
začných článkov a fotografií. 

Jeho  zatiaľ posledné cesty 
za zatmením Slnka viedli 
k protinožcom do Austrálie, 
do tropického čierneho Ga-
bonu a na mrazivé súostrovie 
ľadu a  zimy Svalbard (Špic-
bergy). Z  týchto zážitkov 
vznikla zaujímavá plnofareb-
ná publikácia, ktorá zaujme 
nielen príjemným rozprá-
vaním o  zážitkoch v  týchto 
krajinách, ale aj krásnymi 
celostranovými farebnými 
fotografiami ľudí, miest, kra-
jiny - a samozrejme – Slnka. 
Druhým „ja“ Vojtecha Ruši-
na je totiž fotografia – láska, 
ktorá ho verne sprevádza po 
celý produktívny život. Kniha 
pod titulom eXtrémy v pos- 
lednej kapitole v primeranej 
forme informuje čitateľov 
aj o  najnovších výskumoch 
Slnka a  stručne Mesiaca. 
Keď astronóm nazve svoju 
knihu extrémy, napadne vás 

hneď, aké výstrelky vesmíru 
tu popisuje? Ale je to málič-
ko inak. „Keď som si na mape 
sveta pozrel, kde sa jednotlivé 
lokality na pozorovanie Slnka 
nachádzajú a  aké tam pa-
nujú podmienky pre život či 
pre „zatmeňové“ experimen-
ty, nenapadlo ma nič lepšie, 
než takto knihu pomenovať,“ 
usmieva sa autor. „Napokon, 
k tým trom geografickým ext- 
rémom sa radí aj štvrtý – sl-
nečný! Slnko je zdrojom svetla, 
tepla a energie na Zemi. Sú-
časný cyklus slnečnej aktivity 
je veľmi nízky v  porovnaní 
s niektorými predchádzajúci-
mi cyklami. Prečo? Tak to ne-
vieme. Jednoducho na Slnku 
sa deje niečo, čo sme doteraz 
nepoznali. Vieme ale, že je za 
tým magnetické pole Slnka 
a že to pociťuje aj Zem.“

Knižka bola za účasti po-
četných hostí pokrstená v ne-
deľu 25. októbra 2015 v kong- 
resovom centre Academia  
SAV v Starej Lesnej a dobrú 
priamočiaru cestu k  čitate-
ľom jej poprial krstný otec 
Ing. Jozef Dudžák,  starosta 
autorovej rodnej obce Spišské 
Hanušovce. Publikácia na 184 
stranách predstavuje čriepky 
zážitkov a  poznatkov z  au-
torových ciest za zatmením, 
ktoré sú doplnené 194 fotog- 
rafiami. Nie všetky obráz-
ky ale vznikali ľahko. „Napr. 
o  Gabone som vedel, že ľudí 
tam môžete fotografovať len 
s  ich súhlasom,“ píše o  tom 
Vojtech Rušin vo svojej kni-
he. „Pri mojej vášni zväčňovať 
tváre ľudí to znamenalo, že 
som ich najskôr musel požia-
dať o dovolenie. Pri detailoch 
ľudských tvárí to robievam 
vždy a  všade. Ale tu to bolo 
zložitejšie. Môj nový objektív 

s 200-milimetrovým ohniskom 
síce umožňoval fotografovať 
aj detaily vzdialenejších ob-
jektov, ale... Ak ma zbadali, 
hrozili mi päsťami. Tak som to 
po niekoľkých pokusoch vzdal. 
Nechcel som riskovať rozbitie 
aparátu alebo privolanie polí-
cie, ktorá sa sem-tam mihla na 
autách...“

Astronóm Vojtech Rušin 
má na svojom konte po-
merne bohatú bibliografiu, 
eXtrémy sú už jeho sied-
ma kniha (okrem toho sa 
ale spoluautorsky podie-
ľal aj na novej knihe Čes-
ká stopa v  Tatrách, ktorá 
vyšla na jar tohoto roku). 
Okrem populárne vedeckých 
kníh napísal aj cestovateľ-
skú knižku Zážitky v  tieni 
Mesiaca (2010) a  fotog- 
rafickú knihu Poézia ľudskej 
duše (2012). Najnovšie eX-
trémy sú spojením „zhovor-
čivého“ obrazu a  láskavého 
slova. Určite si nájdu svojich 
čitateľov, ktorých priťahujú 
zaujímavosti z krajín, o kto-
rých sa bežne nedozviete. 
„Účasť na zatmeniach Sln-
ka zbližuje ľudí, dochádza 
k  výmene poznatkov nielen 
na poli vedeckom, ale aj spo-
ločenskom a  kultúrnom,“ 
uviedol Vojtech Rušin. A my 
dodáme – vďaka za ich spos-
tredkovanie nám všetkým 
„obyčajným smrteľníkom“.

 Eva Potočná
Ing. Vojtech Rušin počas autogramiády v centre Academia 
SAV v Starej Lesnej.  Snímka K. Nowak

PozvánkyPozvánky
Koncert v galérii

V Tatranskej galérii vystú-
pia dnes o 19.30 h kapely 
Bez ladu a skladu a Para. 
Obe si tento rok pripomí-
najú výročia (Para 20, Bez 
ladu a skladu 30 rokov od 
založenia) a oslávia ich na 
koncertoch spolu so svoji-
mi fanúšikmi. Vstupné 12 €. 
 Muzikál v kine

Muzikál Green Day, punk- 
rockovej skupiny Heart Like 
a Hand Grenade cez satelitný 
prenos si môžu dnes o 20. h 
vychutnať diváci v mestskom 
kine v Levoči. Vstupné 7 €.

Dvorné dialógy 28
V koncertnej sieni Galérie 

umelcov Spiša v Sp. Novej 
Vsi uvedie Múzeum Spiša 
dnes Dvorné dialógy 28: Po 
stopách rodiny M. R. Štefáni-
ka na Spiši. Podujatie je orga-
nizované v spolupráci s Klu-
bom M. R. Štefánika a pláno-
vané od 16. do 18. h.

Hory a mesto
V kaviarni a čajovni U vlka 

v Starom Smokovci premietnu 
v rámci festivalu Hory a mesto 
dnes o 19. h film Travailen 
(Južná Afrika). V utorok 18. no- 
vembra sa diváci môžu tešiť 
na snímku USA Metanoia. 
Vstupné 1 €.

Shaman
Koncert levočskej kape-
ly Shaman sa uskutoční vo 
štvrtok 12. októbra o 19. h 
v mestskom kine. Skupina hrá 
v zložení Peter Gondkovský 
– bicie, Maroš Stanko – gita-
ra, Gregor Chalupecký – bas 
gitara, Edo Kostelník – klá-
vesy, Kamila Ambrózyová a 
Stanislava Hricová – spev. 
Vstupné 3 €.

Darček
Jozef Pročko a Andrea Pro-

fantová sa v hlavnej úlohe 
predstavia v divadelnej ko-
médii Darček v Dome kultúry 
v Starej Ľubovni vo štvrtok 12. 
novembra o 19. h. Vstupné 
10 €, v predpredaji 9 €. Pred-
predaj v DK, rezervácie na 
t. č. 052/432 18 93 alebo na 
maros.matolak@staralubov-
na.sk.

Všetko najlepšie...
Netradičné turné, ktoré pre 

fanúšikov pripravila skupina 
HEX, zavíta aj do Sp. Novej 
Vsi. Všetko najlepšie acous-
tic tour 2015 sa uskutoční vo 
štvrtok 12. novembra o 19. h 
v kine Mier. Ako posilu si sku-
pina pozvala kapelu Družina, 
ktorá hrá moderne spracova-
ný slovenský folklór. Vstupen-
ky za 13 € si môžete zakúpiť 
aj v MIK Poprad.

Pozorovanie hviezd
Slovenská astronomická 

spoločnosť SAV pozýva na 
Deň otvorených dverí v piatok 
13. novembra od 16. do 23. h 
do areálu Astronomického 
ústavu SAV v Starej Lesnej. 
V programe je pozorovanie 
hviezd, hmlovín, galaxií a pla-
nét a prednášky – o 17. h In-
ventúra vesmírnych záhad, 
o 18. h Astrofotografia, o 19. h 
Svetelné znečistenie a život-
né prostredie, o 21. h Super-
novy a o 22. h Voda na Marse. 
V ústave bude zároveň výsta-
va fotografií Svetlo a tieň.
Chorus Minor hostí Tempus

Komorný spevácky zbor 
Chorus Minor bude hostiť spe-
vácky zbor Tempus z Bratisla-
vy. Vystúpenie sa uskutoční 
v levočskej radnici v piatok  
13. novembra o 18. h.  (red)

Katarínska zábava
Združenie rodičov a priate-

ľov školy v Ždiari organizuje 
v sobotu 14. novembra Ka-
tarínsku zábavu. Uskutoční 
sa v hoteli Magura od 19. h. 
Predpredaj vstupeniek Potra-
viny u Vlasty a Konzum ABC.

ABBA Slovakia
Divadelná sála Domu kultú-

ry v Poprade ožije v pondelok 
16. novembra najväčšími hit-
mi legendárnej skupiny. ABBA 
Slovakia – Dancing Queen 
tour 2015 začne o 19. h. 
Naživo, na nerozoznanie od 
originálu si diváci môžu za-
spievať s najlepšou sloven-
skou revivalovou kapelou na 
vyše 2-hodinovom koncerte. 
Vstupné 12 €.

Lampiónový sprievod 
Vo Svite aj tohto roku prip- 

ravujú lampiónový sprievod, 
na ktorom si rodičia s deťmi 
pripomenú časy dávno mi-
nulé. 7. ročník Kanadského 
lampiónového sprievodu sa 
uskutoční v utorok 17. no-
vembra o 18. h. Zraz bude 
o 18. h pri DK v mestskej čas-
ti Pod Skalkou. Povinnou vý-
bavou je lampión so sviečkou 
a palicou na držanie s há- 
čikom (cca 50 cm dlhou).  

Honza Nedvěd
Koncert českého folko-

vého speváka, gitaristu, 
skladateľa a textára Hon-
zu Nedvěda bude v diva-
delnej sále Domu kultúry 
v Poprade v utorok 17. no- 
vembra o 19. h. Vstupné 10 € 
v predpredaji, 12 € v deň kon-
certu. Predaj vstupeniek MIK 
Poprad, t. č. 052/436 11 92. 

Koncert H. Nedvěda sa 
uskutoční aj v Levoči v stredu 
18. novembra o 18. h v kine 
Úsmev. Predaj vstupeniek  
v MsKS pondelok – piatok od 
7. do 15. h, t. č. 053/451 25 22 
            Slepá škvrna

V Tatranskej galérii v Pop- 
rade sa v stredu 18. novem-
bra o 17. h uskutoční ver-
nisáž výstavy slovenského 
multimediálneho umelca mla-
dej generácie Marek Kvetan 
– Slepá škvrna. Výstava potr-
vá do 13. decembra.

Palculienka
V nedeľu 15. novembra 

o 10. h prešovské divadlo 
Babadlo uvedie v Dome kul-
túry v Poprade predstavenie 
pre deti Palculienka. Vstupné 
1,50 €.

Umelecký prednes
V Podtatranskej knižni-

ci v Poprade sa v pondelok  
16. novembra o 14. h stretnú 
seniori na umeleckom pred-
nese poézie a prózy – senio-
ri, ktorý organizuje Okresná 
organizácia Jednoty dôchod-
cov Slovenska. 

Aurel Viliam Scherfel
Popradské mestské divadlo 

pripravilo predstavenie Aurel 
Viliam Scherfel. Reprízu kom-
binovaného programu k 200. 
výročiu narodenia „otca“ 
mesta Poprad uvedie v po-
pradskom Dome kultúry vo 
štvrtok 19. novembra o 17. h. 
Vstupné 5 €, deti a dô- 
chodcovia 2 €.

Návrat v čase
Vo výstavnej sieni Múzea 

Kežmarok je do 30. novemb- 
ra inštalovaná výstava Náv- 
rat v čase 50. a 60. roky 20. 
storočia. Navštíviť ju môžete 
v pondelok až piatok od 9. do 
16. h. Vstupné dospelí 0,60 €, 
deti a dôchodcovia 0,30 €.

Dokončenie z 2. strany
Mestá Vysoké Tatry, Poprad 

a Zakopane majú podpísané 
memorandum o  spolupráci 
už od roku 2003. „Zakopane 
je našim družobným mestom 
a  chceme oprášiť a  naštarto-
vať novú spoluprácu. Jednou 
z týchto aktivít by mala byť aj 
výmena informácií ohľadom 
kultúrnych akcií. Na našej we-
bovej stránke budú informácie 
o Zakopanom a naopak. Naši 
ľudia tam chodia, cestujú tam. 
Na druhej strane budeme mať 
naše kultúrne akcie na ich we-
bovej stránke a verím, že ľudia 
z Poľska budú chodiť do Popra-

du,“ uviedol Jozef Švagerko. 
Spolupráca Popradu a  Za-
kopaného sa má sústreďovať 
predovšetkým na oblasti ces-
tovného ruchu, kultúry a re-
gionálneho rozvoja. Profitovať 
z nej by mali nielen návštevní-
ci oboch miest, ale aj ich oby-
vatelia. Zatiaľ najúspešnejším 
spoločným projektom spolu-
práce je Tatranská lyžiarska 
liga. „Boli sme pri nápise Zako-
pane, pri ktorom sa fotia ľudia 
a návštevníci poľského mesta 
a niečo podobné  by sme chceli 
aj v našom meste. Minulý rok 
nás navštívilo takmer 800 000 
návštevníkov. Chceme, aby sa 

mohli odfotiť pri niečom typic-
kom pre Poprad a nielen kosto-
le alebo fontáne. Nový fotopo-
int by mal byť charakteristický 
pre Popradčanov,“ povedal 
primátor. 

Popradčanov trápi aj nedo-
končený športový komplex, 
s  ktorého výstavbou sa za-
čalo pred dvoma rokmi. Išlo 
o  projekt a  iniciatívu hoke-
jistov svetového mena, ktorí 
sa v  našom meste rozhodli 
postaviť športovú halu za 5,5 
milióna eur. Stavba však už 
viac ako rok stojí nedokon-
čená a chátra. Komplex je pri 
cyklistickom chodníku, vedú-

com zo sídliska Juh do Svitu, 
pri hlavnej ceste 1/18. „Stretol 
som sa zo zástupcom firmy. 
Zatiaľ mám informáciu, že do 
marca by mali vyriešiť investí-
ciu. Momentálne firma, ktorá 
to postavila, uvažuje o  tom, 
že by halu skúsila prenajať, 
alebo nájsť jej aj iný účel. Ak  
nenájdu potencionálnych záu-
jemcov, ktorí stavbu dokončia, 
budú to musieť riešiť v rámci 
firmy. Myslím si, že firma je 
ekonomicky silná, aby to do-
kázala. Posledná informácia 
bola, že chcú rozšíriť hotelovú 
časť,“ uviedol Jozef Švagerko. 
 (pks)

Rozvoj Popradu zabezpečí nové pracovné miesta

Prešovský samosprávny 
kraj už siedmy rok po sebe 
obhájil víťazstvo v súťaži Zla-
tý erb. Internetová  stránka 
Prešovského samosprávneho 
kraja www.po-kraj.sk  získa-
la siedmykrát zlaté ocenenie 
v kategórii  Najlepšia strán-
ka samosprávneho kraja. V 
troch hlavných kategóriách 
súťaže sa víťazmi okrem PSK 
stali aj mesto Martin a obec 
Trnavá Hora. V kategórii sa-
mosprávnych krajov sa na 
ďalších priečkach umiestnili 
Trenčiansky a  Bratislavský 

samosprávny kraj. Vyhlásenie 
výsledkov súťaže ZlatyErb.
sk 2015 sa uskutočnilo 4. no-
vembra počas medzinárodné-
ho  kongresu ITAPA 2015 v 
Bratislave.

Webové stránky samospráv 
súťažia v Zlatom erbe od roku 
2004. Prešovský samospráv-
ny kraj doteraz obsadil druhé 
miesto (2004), tretiu priečku 
(2006) a od roku 2009 v sú-
ťaži dominuje. Prvé miesto za 
Najlepšiu stránku samospráv-
neho kraja získal v  rokoch 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 

2014 a 2015. Kraj v roku 2010 
získal aj špeciálne ocenenie – 
Najlepšia bezbariérová strán-
ka samospráv.

Ceny Zlatý erb sú udeľované 
v troch hlavných kategóriách - 
Najlepšia stránka samospráv-
neho kraja, Najlepšia stránka 
mesta a mestskej časti a Naj-
lepšia stránka obcí. Okrem 
toho boli udelené špeciálne 
ceny. Ako najlepšia bezbarié-
rová stránka samospráv bola 
vybratá stránka mesta Nitra 
a najlepšiu elektronickú služ-
bu samospráv ponúka Tren-

čiansky samosprávny kraj. 
V  Prešovskom kraji získala 
ocenenie so svojou webovou 
stránkou aj  obec Ľubica. 

Súťaž ZlatyErb.sk od roku 
2004 každoročne vyhlasuje 
Únia miest Slovenska a ob-
čianske združenie eSlovensko. 
Hlavným cieľom je podporiť 
informatizáciu slovenských 
samospráv, oceniť výnimočné 
projekty, podporiť výmenu 
skúseností a ohodnotiť snahu 
samospráv využívať informač-
no-komunikačné technológie. 
 (vfz) 

Siedmy Zlatý erb pre Prešovský kraj 

Keď sa povie eXtrémy...
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Už po siedmy raz sme si 
pripomenuli výnimočnosť 
Prešovského samosprávne-
ho kraja (PSK) počas Dňa 
PSK, kedy boli verejnosti pri 
tejto príležitosti bezplatne 
sprístupnené všetky múzeá 
a galérie v pôsobnosti samo-
správneho kraja Regionál-
ne knižnice zase ponúkali 
návštevníkom bezplatný zá-
pis a  odpustenie sankčných 
poplatkov. 

Podtatranská knižnica 
v Poprade v Deň PSK 27. ok- 
tóbra pripravila aj prezentá-
ciu, venovanú spoznávaniu 
Prešovského kraja. Podujatie 
navštívili študenti z Domova 
mládeže na Karpatskej ulici 
a žiaci 9. ročníka zo Základ-
nej školy na Ulici Fraňa Kráľa 
v Poprade. 

Študenti a žiaci mali mož-
nosť prostredníctvom ilust- 
račných fotografií a virtuál-
nych prehliadok v sprievode 

slova si pripomenúť Prešov-
ský kraj z jeho geografického 
a  demografického hľadiska. 
Dozvedeli sa o  najvzácnej-
ších historických dielach, 
sakrálnych pamiatkach, prí-
rodných a technických vzác-
nostiach, každoročných kul-
túrnych podujatiach či boha-
tých možnostiach cestovného 
ruchu jednotlivých okresov 
PSK. Spomenuté boli aj his-
torické osobnosti, ktoré vý-
raznou mierou prispeli k vý-
voju kraja na severovýchode 
Slovenska.

Študujúcej mládeži v mul-
timediálnej prezentácii kniž-
nica ponúkla komplexný 
obraz o  najhlavnejších bo-
hatstvách, ktoré patria pod 
PSK. Žiaci a  študenti si tak 
mohli pospomínať  v  akom 
krásnom, malebnom a  na 
prírodu,  kultúru, obchod či 
priemysel bohatom kraji žijú, 
alebo študujú.  (ahk)

Od štvrtku 5. novembra je 
pohyb po modro značenom 
turistickom chodníku, ve-
dúcom údolím Bielovodskej 
doliny, obmedzený. Štátne 
lesy TANAPu po zosuve pôdy 
odstraňujú nános zeminy, 
ktorá zasahuje do turistického 
chodníka a ohrozuje bezpeč-
ný pohyb turistov. Na úseku 
približne 500 metrov, vzdiale-
nom od nástupu na chodník v 
Lysej Poľane, v týchto dňoch 
pohyb turistov usmerňu-
jú pracovníci ŠL TANAPu. 
Žiadajú preto turistov, aby 

Pohyb turistov je obmedzený
odporúčané usmernenia 
rešpektovali predovšetkým 
z  dôvodu vlastnej bezpeč-
nosti a zároveň ďakujú za 
pochopenie.

Realizáciou prác zabez-
pečujú Štátne lesy TA-
NAPu priechodnosť tu-
ristického značkovaného 
chodníka nielen pre  pe-
ších turistov, ale aj pre mo-
torizované zložky zách- 
ranného systému a  pracov-
níkov štátnej ochrany príro-
dy v Tatranskom národnom 
parku.  Lenka Burdová

Deň Prešovského samosprávneho kraja

Výnimočný celoslovenský 
festival Ekotopfilm – Enviro-
fil sa zastaví v stredu 18. no-
vembra v  v Kežmarku. Návš- 
tevníkov kina Iskra čakajú 
dokumentárne filmy, ktorých 
mnohé sa dočkali význam-
ných ocenení. Program sa 
začne o 17.30 h premietaním 
snímky Púť vody o  živle a 
o 18. h uvidia diváci film Tat-
ranská príroda. Spolu s mi-
lovníkom prírody, lesníkom 
a ochrancom zvierat Jurajom 
Ksiažekom môžu návštevníci 
festivalu diskutovať. Pred-
náška je spojená s výstavou 

fotografií, modelov zvierat 
a  projekciou. O  19. h pre-
mietnu film Kosatky dravé 
– Plutvy prinášajúce zme-
nu, ktorý prináša svedect- 
vo o  znakoch klimatických 
zmien v Arktíde. O tom, že 
včely medonosné sú v kríze, 
ale nádej pre nich existuje, 
vás presvedčí 50-minútová 
snímka Tajomstvá z úľa. Pos- 
ledným bude o  21. h film 
Brazília – Na každej kvapke 
záleží, ktorý uzavrie festival 
v Kežmarku. Viac informácií 
o podujatí nájdete na www.
ekotopfilm.sk.

Celoslovenský festival
Ekotopfilm – Envirofilm v Kežmarku

Otvorením nového ob-
chodného centra Forum 
v Poprade sa okrem nákupnej 
horúčky, ktorou začali trpieť 
mnohí naši spoluobčania, ob-
javil i ďašlí fenomén, súvisiaci 
so slovenčinou. Skloňovanie 
jeho názvu. Preto sme sa na 
správne skloňovanie opýtali 
PaedDr. Zdenka Suchého, 
slovenčinára z Gymnázia Ku-
kučínová v Poprade. 

„Podstatné mená zakon-
čené na -um, -us (múzeum, 
centrum, fórum, modus, 
organizmus...) sa  skloňujú 
tak, že koncovka vypadáva 
a pripája sa pádová prípona 
-  (od) múzea, centra, fóra, 
modu, organizmu... V tomto 
prípade ide však o  VLAST-
NÉ MENO, názov inštitúcie. 
V takom prípade neplatí pra-
vidlo platné pre všeobecné 
podstatné meno. Takže ak sa 
hotel, obchod, hudobná sku-
pina a  pod. volá Centrum, 
Forum, Modus, skloňuje sa 
bez oddeľovania prípony, 
teda (od) Centrumu, Foru-
mu, Modusu...“

Pre úplnosť uvedieme, 
že podobný problém riešil 
aj Jazykovedný ústav Ľu-
dovíta Štúra SAV už pred 
troma rokami. Slovo sen-
zus ako všeobecné pods- 
tatné meno vo význame „1. 
pocit; 2. zmysel, vnem vní-
manie; zmýšľanie; 3. rozum“ 
sa skloňuje s  vypadávaním 
koncového -us –  zo senzu 
– k senzu – senzus – o senze 
– so senzom. Názov slovenskej 
skupiny Senzus (o  ktorý tu 
pravdepodobne ide) sa sklo-
ňuje so zachovaním koncové-
ho -us – Senzus – zo Senzusu 
– k Senzusu – poznám Senzus 
–  o  Senzuse –  so Senzusom. 
Takéto dvojaké skloňovanie 
je pri dvojiciach všeobecných 
a vlastných podstatných mien 
v slovenčine bežné, napr. slo-
vo modus v pôvodnom význa-
me „spôsob spolunažívania“ 
sa skloňuje s  vypadávaním 
-us – modus – modu,ale ná-
zov slovenskej hudobnej 
skupiny Modus sa skloňuje 
so zachovaním -us: Modus 
– Modusu. Podobne je to na-
príklad aj pri dvojiciach slov 
centrum („stred“) a Centrum 
(názov obchodného domu): 
centrum – z centra, Centrum 
– z Centrumu, alebo fórum (v 
rozličných významoch, napr. 
„spoločenstvo, verejnosť, za-
sadnutie“) a  Forum (názov 
hotela alebo časopisu): fórum 
– z  fóra, Forum – z Forumu. 

Nie je fórum
ako Forum 

Posledný októbrový týždeň 
sa v Tatranskej Polianke konal 
52. ročník literárnej súťaže 
mladých autorov.  „Wolk-
rova Polianka, celosloven- 
ská literárna súťaž mladých 
autorov, má v  ostatných ro-
koch už svoj zaužívaný sys-
tém. Prvý deň programu sa 
koná vždy v  meste Vysoké 
Tatry. Program tohtoročného 
52. ročníka bol opäť pestrý 
a  nielen pre mladých auto-
rov, ale zaujímavý bol i  pre 
širokú verejnosť,“ uviedol Ján 
Bendík z  oddelenia kultúry 
a športu Mestského úradu vo 
Vysokých Tatrách. Podujatie 
začalo 27. októbra spomien-
kovým stretnutím  pri pamät-
nej doske Jiřího Wolkra pri 
jazierku v  Tatranskej Po-
lianke. Nasledovalo prijatie 
predstaviteľmi mesta Vysoké 
Tatry, večer víťazov i odborný 
seminár mladých účastníkov 
s členmi odbornej poroty.

„V delegácii Asociácie or-
ganizácií spisovateľov Sloven- 
ska prišlo do Vysokých Tat-
ier na Wolkrovu Polianku 
každoročne v iacero re-
nomovaných spisovateľov. 
Ubytovaní sú v Dome spiso- 
vateľov Timrava v  Hornom 
Smokovci a  zostávajú tu 
minimálne dva dni. Takto 
sa naskytla skvelá príležitosť 
vy užiť  ich  pr ítomnosť , 

52. ročník literárnej súťaže Wolkrova Polianka
dohodnúť s nimi besedy a tie 
ponúknuť aj knižniciam v pod-
tatranskom regióne. Preto 
počas druhého dňa Wolkrovej 
Polianky schádzajú  slovenskí 
spisovatelia tiež do podhoria, 
kde sa stretávajú s  čitateľmi 
svojich diel,“ povedal Ján 
Bendík. V tomto roku Vladi- 
míra Komorovská navštívila 
knižnicu vo Svite, dvojica 
Miroslav Brück a  Dalimír 
Stano Podtatranskú knižnicu 
v  Poprade. Vo Vysokých 
Tatrách zostal Marián Hatala, 
ktorý besedoval s  detskými 

čitateľmi v knižnici v Tatran-
skej Lomnici. 

Laureátkou tohtoročnej 
Wokrovej Polianky sa stala 
Ema MALÍŠKOVÁ z Levoče.

Prvé miesto porota udelila 
Petrovi Hofericovi zo Sučian, 
druhý bol Michal Baláž z Hu-
menného a tretia Renáta Kul-
jovská z Dunajova.

Cenu primátora Vysokých 
Tatier získala Emma Grüner-
melová z Novej Bane a Čest-
né uznanie poroty Monika 
Hojdanová z Kamenice nad 
Cirochou. (pks)

V  Podtatranskej knižnici v  Poprade sa stretli na besede 
s básnikmi Miroslavom Brückom a Dalimírom Stanom žiaci  
deviateho ročníka ZŠ Komenského Poprad. 

V Dome kultúry vo Svite 
sa 17. decembra uskutoční 
exluzívny Vianočný koncert. 
Účinkovať tu budú Natascha 
Wright (GER), charizmatic-
ká speváčka, ktorá je líderkou  
projektu AMERICAN DIVAS 
a  taktiež členkou dance-po-
povej formácie La Bouche.  
Na svojich vystúpeniach Na-
tascha budí pozornosť nielen 
svojim zovňajškom a jedineč-
nou charizmou, ale hlavne 
fantastickým hlasom, vďaka 
ktorému ju mnohé odborné 
hudobné časopisy zaradili 
medzi svetové popové divy. 
Stala sa nenahraditeľnou vo-

kalistkou na koncertoch zvuč-
ných mien ako Stevie Wonder, 
Chris Rea, Ray Charles, Janet 
Jackson, Michael Jackson, 
Whithey Houston, Michael 
Bolton, či Mariah Carey a ako 
hosť absolvovala veľké európ-
ske turné s Udom Jurgensom. 
Vo Svite vystúpi s  klavírnym 
sprievodom Alfredom Mc-
Crarym (USA), spevákom, 
klaviristom a  skladateľom, 
ktorý ako vokalista spolu-
pracoval s takými hviezdami 
ako je Stevie Wonder, Dia-
na Ross či Elton John. Spie-
val tiež spolu s  Michaelom 
Jacksonom v  skladbách You 

Are Not Alone, Earth Song, 
I Will Be There a We Are The 
World. Repertoár koncertu 
budú tvoriť najväčšie svetové 
hity, svetoznáme balady, via-
nočné piesne z celého sveta, 
vianočné koledy a gospelové 
piesne, ktoré umocnia  oso-
bitú vianočnú atmosféru ce-
lého koncertu. Podporí to aj 
špeciálna scéna, kvalitný zvuk 
a hra svetiel.

Vstupné12 €. Predpredaj: 
MsÚ, č. dv. 116, t. č. 052/787 
51 14, 0908 406 147, DK Svit, 
t. č. 052/775 52 01, MIK Pop- 
rad, Nám. sv. Egídia 86, t. č. 
16 186.  (red)

Exkluzívny Vianočný koncert

O tom, že naše diaľnice 
stavbári „lepia“ ako lastovičky 
hniezdo, po kúskoch, svedčí 
i  nový  9-kilometrový úsek 
diaľnice D1 Jánovce – Jablo-
nov, ktorý otvorili v  druhej 
polovičke októbra. Aj keď sú 
vodiči spokojní, obyvatelia 
Levoče zatiaľ nejasajú, preto-
že zjazd z diaľnice je pred Le-
vočou, v smere na Prešov. 

Nadväzujúci úsek diaľnice 
D1 s dĺžkou 9,5 kilometra by 
mal byť otvorený už tento me-
siac. Začínať bude južne od 
Levoče, kde sa napojí na už 
existujúcu diaľnicu Jánovce 
-  Studenec pri Nemešanoch 
a potom by už konečne mala 
diaľnica obísť mesto a úplne 

odkloniť tranzitnú dopravu 
z  Levoče. Táto časť diaľni-
ce podstatne zníži zaťaženie 
cesty I/18, po ktorej počas 24 
hodín prechádzalo až 15 tisíc 
vozidiel, pričom podiel nák- 
ladnej dopravy predstavoval 
až 20 percent. 

Do konca roka by mali ešte 
otvoriť úsek od Fričoviec po 
Sviniu, čím konečne budú 
Ružomberok s Prešovom spo-
jené súvislou diaľnicou. Ale 
o plnohodnotnej diaľnici ešte 
vždy nemôžeme hovoriť, pre-
tože tunelu Branisko chýba 
jedna „rúra.“

Nový úsek diaľnice pos- 
tavili za takmer 70 mil. eur 
a stavbu financovali zo zdro-

jov Európskej únie a štátneho 
rozpočtu. Tento úsek zača-
li stavať v  júni 2011 a  jeho 
ukončenie sa posunulo o viac 
ako rok. Pád mosta pri Ilia-
šovciach si v novembri 2012 
vyžiadal štyri obete. 

Úsek diaľnice D1 Jánov-
ce – Jablonov, I. úsek, je sú-
časťou základnej európskej 
TEN-T siete Rýn -Dunaj 
a  je pokračovaním úseku 
Mengusovce –  Jánovce, kto-
rý je v  prevádzke od roku 
2010.  V  križovatke Spišský 
Štvrtok, ktorá bola v  rámci 
stavby dobudovaná do defini-
tívnej podoby, bude umožne-
né napojenie diaľnice D1 na 
cestu I/18.  (pkr)

D1 Jánovce - Jablonov končí pred Levočou

Slovenský Červený kríž organizoval v spolupráci so 
spoločnosťou Kaufland už 2. ročník celoslovenskej chari-
tatívnej zbierky potravín pre ľudí v núdzi Pomáhame po-
travinami. Veľmi sme sa potešili, že  dobrovoľníci SČK v Po-
prade mysleli aj na rodiny, ktorým je poskytovaná sociálna 
služba v CSS Domov pod Tatrami v Útulku vo Svite. Prostred-
níctvom Mgr. Márie Zentkovej  im odovzdali  základné po-
traviny (múku, olej, cukor, maslo, konzervy, ryžu, džem...), ale 
nezabudli pripojiť aj sladké dobroty pre malých maškrtníkov. 
V CSS Domov pod Tatrami v Útulku vo Svite je poskytovaná 
sociálna služba jednotlivcom, ale aj rodinám s deťmi „Sú to 
ľudia, ktorí stratili svoj domov a veľmi  často zápasia s finančnými 
problémami. Snažíme sa hlavne deťom prinavrátiť šťastné detst-
vo a dospelým podať pomocnú ruku a naučiť ich zodpovednosti 
a povinnostiam, aby  
po ukončení sociál-
nej služby v  našom 
zariadení dokázali 
zvládnuť už sami, 
bez pomoci sociál-
nych pracovníčok, 
normálny rodinný 
život.“ uviedla Ing. 
Danica  Ďuricová, 
r i a d i t e ľ k a  C S S 
Domov pod Tat- 
rami.   (red)

Pomáhame  potravinami  2015

Polícia upozorňuje, že 
vzhľadom na rekonštruk-
ciu dopravnej nehody bude 
v  stredu 11. novembra od 
12.45 do 14. h uzavretá ces-
ta I/77 medzi St. Ľubovňou 
a  Podolíncom. Premávku 
presmerujú od St. Ľubovne 
v Hniezdnom cez  Kamienku, 
V. Lipník, Haligovce, V. Lesnú 
s  pokračovaním na Kežma-
rok. V smere od Kežmarku na 
križovatke pred Podolíncom 
cez Toporec, V. Lesnú a Hali-
govce do St. Ľubovne. Vozidlá 
HaZZ, RZP budú mať prejazd 
voľný. Linkové autobusy a ka-
mióny  budú púšťané priebež-
ne asi v 20 – 30-minútových 
intervaloch.

Podolínec – St. Ľubovňa
Uzávierka cesty 
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Pozvánky

Mesto Svit už dlhé roky in-
tenzívne napĺňa spoluprácu 
s partnerským mestom Česká 
Třebová – nielen na poli kul-
túry, športu, ale i mestských 
spoločenských organizácií. 
V  polovici októbra sa tam 
konal prestížny Medzinárod-
ný organový festival žijúceho 
českého hudobného skladate-
ľa Zdeňka Pololánika. V rám-
ci mesačného programu po 
zahraničných umelcoch dos- 
tal na ňom priestor a česť vys- 
túpiť i  náš organista Peter Ča- 
pó a Miešaný spevácky zbor 
Laudamus zo Svitu s komor-
ným orchestrom. Od leta sa 
zodpovedne pripravovali 
a naštudovali i  skladbu Sub 
tuum praesidum samotného 
Z. Pololánika.

Po milom výlete v  nád-
hernom meste Litomyšl sme 
sa presunuli do kostola, kde 
sme v krutej zime museli ab-
solvovať potrebnú skúšku. 
Všetci do jedného, bez pro-
testu spievali a hrali, aby ve-
čer všetko klaplo ako má. Vi-
dela som, že mám pred sebou 
zodpovedných ľudí, ktorým 
záleží na výkone a ktorí plne 
rešpektujú pokyny šéfa – di-
rigenta Petra. Vymrznutých 

Spevácky zbor Laudamus  očaril aj Pololánika
po skúške nás prichýlil na 
fare miestny pán farár Ko-
lovratník. Dobre nám padol 
teplý čajík a hodina vystúpe-
nia sa blížila. Pod kostýmy 
teplé tričká, spodky, len aby 
sme vydržali. Je pred 19-tou 
a spoločne kráčame do kosto-
la, v ktorom sú už diváci a je-
den z nich je významnejší –  
v lavici zaujal miesto samot-
ný Zdeněk Pololánik s man-
želkou. Náš program pozos- 
tával z  organového koncer-
tu G. F. Händla, Haydnovej 
Malej omše, kde sa zaskveli 
výkony sopranistky Janky 
Králikovej a organistu Jožka 
Štrbku. Rovnako i komorné-
ho orchestra, ktorého výkon 
umocnil umelecký dojem 
a kvalitu produkcie. Zaspie-
vali sme i skladbu Z. Pololáni-
ka a najmä dirigentovi nebolo 
všetko jedno –  je to predsa 
len zaväzujúce. Na tvári au-
tora sa však objavila úprimná 
spokojnosť a jeho potlesk nás 
utvrdil, že ju môžeme dať aj 
ako prídavok. Po nej zaznela 
skladba J. Podprockého Ave 
verum corpus a na záver nás 
všetkých do úžasu priviedla 
dynamická, moderná a ohro-
mujúca organová skladba Jiří-

ho Strejca Sonáta I. - ktorou 
nás očaril a  milo prekvapil 
P. Čapó. Diváci napriek ne-
malej zime sedeli a  tlieskali 
a tlieskali a my sme pridávali 
3 skladby!

Po  tomto  výkone  sme  odovz- 
dali gratuláciu a kyticu Z. Po- 
lolánikovi k  jeho 80-tinám 
a plní dojmov sme sa vrátili 
do tepla na faru, kde rozbo-
rom a dojmom nebolo konca. 
Večer nás v kultúrnom centre 
čakali priatelia zo speváckeho 
zboru Bendl, ktorý v našom 
meste už účinkoval a pri po-
hári vínka sme dokázali, že sa 
vieme baviť i pri inej muzi-
ke. Vytiahli sme harmoniku, 
ľudový repertoár a spoločne 
s priateľmi z Bendla si tí fy-
zicky zdatnejší i  zatancova-
li.... Blížila sa polnoc, rozlúč-
ka... Po raňajkách v  nedeľu 
sme ešte zaspievali na sv. 
omši a Českej Třebovej sme 
zamávali.....

Úprimne sa priznám, že 
som počas celej doby bola 
hrdá na túto partiu nielen 
vynikajúcich muzikantov 
a  spevákov, ale i  úžasných 

ľudí, ktorí tvoria profesionál-
ne teleso. Lebo majú vnútor-
nú zodpovednosť a úctu k os-
tatným, najmä však k člo- 
veku, ktorého zásluha na 
úspechu je najväčšia. Je ním 
Peter Čapó, učiteľ a organis-
ta, dirigent a správny chlap, 
ktorý má nemalé nároky, 
ale vie ich dosiahnuť ľudsky, 
prirodzenou autoritou a lás-
kavo. Keď som na ceste späť 
pozorovala jeho výraz, bola 

som šťastná. Za neho, lebo 
viem, ako veľmi mu na tom-
to vystúpení záležalo a  aké 
mal tesne pred odchodom 
problémy s  personálnym 
obsadením zboru. Ale práve 
pre jeho prístup ho podržali 
priatelia z Popradu a môže-
me s  hrdosťou povedať, že 
sme reprezentovali Svit na 
najvyššej úrovni. 

            V. Žoldáková,
   odd. kultúry MsÚ Svit

Zdeňek Pololánik ďakuje za výkon zboru po jeho skladbe.Peter Čapó pri skúške pred koncertom.

Pozvánka do divadla
Spišské divadlo Sp. Nová 

Ves uvedie v piatok 13. no-
vembra o 19. h slovenskú 
klasiku v spišskom nárečí 
Ženský zákon (po špiski) J. 
G. Tajovského (vstupné 5 €). 
V nedeľu o 16. h je v progra-
me hra M. Gerbocovej (na 
motívy rozprávky bratov 
Grimmovcov) Snehulienka 
a sedem trpaslíkov (2 €). Os-
tatné predstavenia sú na nas- 
ledujúci týždeň vypredané.

Čarovné Vianoce
Prvá exkluzívna výstava 

a predaj vianočných dekorácií 
a ozdôb pre odbornú i širokú 
verejnosť Čarovné Viano-
ce pod Tatrami sa uskutoční 
v Kultúrnom dome v Batizov-
ciach od 15. novembra. Ad-
vent s programom potrvá od 
10. do 18. h až do 15. decem-
bra. V nedeľu 29. novembra 
o 18. h tu vystúpi skupina Kol-
lárovci, v sobotu 5. decembra 
privítajú Mikuláša, na nedeľu 
6. decembra o 18. h je pripra-
vená Kaviareň Petra Stašáka, 
13. decembra o 19. h vystú-
pi skupina Fragile a program 
20. decembra má názov 
Duchovné Vianoce. Predaj 
vstupeniek na www.obecbati-
zovce.sk, t. č. 0902 727 629 
a 052/775 63 12, facebook A 
& B Design a MIK Poprad.

Cestou necestou
Od 6. do 24. novembra sa 

v 12 mestách na Slovensku 
uskutoční cestovateľský festi-
val Cestou necestou. Po prvý-
krát sa bude konať 17. no- 
vembra od 18. h aj v Pop- 
rade v Groteske Art Caffe. 
Štyri prezentácie predstavia 
štyri svety: Nórsko – to naj-
lepšie zo štyroch návštev, 
Kuba za pár drobných (19. h), 
Yunnan a Sichuan – zadné 
dvierka do Tibetu (20.10 h), 
Japonsko a jeho prírodné 
krásy (21.15 h). Vstupné 5 €, 
zľavnené (študent, učiteľ 
a dôchodca) 4 €, predaj na 
predpredaj.zoznam.sk.

Podujatia k výročiu
Filmový klub Iskra v Kež-

marku oslávi 22. novembra 
piate výročie svojho vzniku. 
Pri tejto príležitosti chystá až 
do konca roku viacero zaují-
mavých filmových podujatí v 
kine Iskra. Prvým z nich bude 
vo štvrtok 12. novembra pre-
mietanie dokumentárneho 
filmu režiséra Ladislava Ka-
boša Zmenil tvár Šanghaja, 
fascinujúci príbeh otca ázij-
ských mrakodrapov Ladislava 
Hudeca, ktorý uvedie L. Ka- 
boš osobne. Sprievodnými ak-
ciami premietania budú: výs- 
tava Portréty Ladislava a Ju- 
raja Hudeca z ateliéru sochá-
ra Laca Saba a prezentácia 
publikácie L. Kaboša a S. M. 
Kabošovej Ladislav Hudec – 
otec ázijských mrakodrapov. 
Vstupné 3,50 €, pre členov 2 €. 
            Nech sa páči

Do 23. novembra potrvá 
v Tatranskej galérii výstava 
originálnej tvorby známeho 
speváka Pavla Hammela 
Nech sa páči. Diela umelca 
si môžete pozrieť v Art clube.

Domáca zabíjačka
Mesto Podolínec pozýva 

na tradičnú domácu zabíjač-
ku v sobotu 14. novembra 
od 14. h v areáli kultúrneho 
strediska. Jaternice, klobásy 
a ďalšie dobroty bude možné 
si zakúpiť. K dobrej nálade 
prispeje i občerstvenie.  (red)

Prezident HaZZ gen. JUDr. Alexander Nejedlý v  rozhovo-
re s Františkom Kapoňákom, členom DHZ (na snímke hore)  
a Robert Kaliňák s MVDr. Michalom Kapustom, primáto-
rom Spišského Podhradia a členmi DHZ.

Veľkokapacitnú cisternu na podvozkoch 
Tatra priviezol minulú sobotu podpredseda 
vlády a minister vnútra Robert Kaliňák aj čle-
nom Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) 
v Spišskom Podhradí. Kľúče od vozidla odo-
vzdal veliteľovi Marekovi Gadušovi, ktorý kon-
štatoval, že pre dobrovoľníkov nová technika 
znamená posilnenie akcieschopnosti celého 
regiónu. „Samozejme, techniku máme, ale takú 
trošku zastaralejšiu, skoro 40-ročnú, ku ktorej v 
júni tohto roku pribudlo nové Iveco Daily. Ale 
vždy máme radosť, keď nám do vybavenia pri-
budne niečo nové,“ uviedol M. Gaduš a doplnil, 
že o techniku sa starajú všetci ak chcú, aby fun-
govala. V Spišskom Podhradí okrem hasičov – 
mužov majú i  nástupníkov, družstvo mladších 
žiakov a dorastencov. Celkovo sa počet dobro-
voľných hasičov pohybuje okolo 60.

Tejto milej slávnosti sa v Sp. Podhradí zú-
častnili okem iných aj prezident HaZZ SR Ale-
xander Nejedlý, štátny tajomník MV SR Ma- 

rián Saloň a ďalší hostia, ale aj obyvatelia mes-
ta, ktorých privítal primátor Michal Kapusta. 
„Tam, kde sú ľudia v nebezpečenstve, nesmú 
chýbať hasiči. Títo naši anjeli strážni sú všade, 
kde sa stane niečo zlé. Neboja sa zápasenia s 
ohňom alebo vodou, neodradí ich ani vietor či 
iná živelná katastrofa. Stále sa snažia čo najviac 
pomáhať. Buďme vďační týmto skvelým ľuďom 
za všetko, čo pre nás robia,“ povedal primátor. 

„Naša vďačnosť hasičom musí byť neobme-
dzená, pretože ich nasadenie je v rámci voľného 
času a nedostávajú za to odmenu. Je to čistá po-
moc blížnemu a na hasičov v Sp. Podhradí sa dá 
vždy a za každých okolností spoľahnúť. Chránite 
nielen obyvateľov vášho mestečka, ale aj nádher-
né kultúrne pamiatky, ktoré sa tu nachádzajú. 
Pritom musíte byť určite viac pripravení, ako 
ktokoľvek iný,“ povedal R. Kaliňák a spome-
nul 1 300 DHZ na celom Slovensku bude mať 
novšiu techniku, aby sme mohli ochrániť nie-
len zdravie a životy občanov, ale aj majetok.
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ZAŽITE 
ŽIVOTNÚ 
ZMENU
Zažite, naučte sa a vyskúšajte na sebe 
jedinečnú metódu CESTA na seminári:

INTENZÍVNA 
CESTA 
s BRANDON 
BAYS
21. - 22.11. 2015 Košice, Hotel Centrum

w w w.brandonbays.sk

Autorka liečebno-transformačnej metódy CESTA Brandon Bays  
privíta čoskoro opäť na Slovensko, tentokrát do východnej 
časti, do Košíc. V Novembri nám predstaví víkendový seminár  
Intenzívna Cesta - seminár, ktorý už zmenil životy stovkám tisí-
com ľudí po celom svete, zahŕňajúc Slovákov. Dvoch z nich sme 
oslovili, aby nám povedali, čo priniesol seminár im: 

„Seminár Cesta bol pre mňa seminárom osobného rozvoja idú-
cim do úplnej podstaty človeka. Človek sa vyčistí od nezdravých 
foriem správania a presvedčení, od rôznych blokov z minulosti. 
Vďaka Ceste som začal vnímať a plne si uvedomovať, čo v živo-
te mám a akú hodnotu to pre mňa má. Našiel som väčší pokoj.  
Vyriešil som si aj svoj dlhoročný zdravotný problem – nespavosť – 
a takisto sa výrazne zmenil môj vzťah s manželkou. Cesta bola pre 
mňa najlepším biznisovým a životným školením aké som zažil.“ 
Zdenko Hoschek 

„Život mi utekal pomedzi prsty. Jeho zažívanie,  spoznávanie,  
pravdivosť k vlastným emóciám ak ich vyjadreniu. Absolútna  
limitácia! Otvorenie  sa do spomienok  z detstva a mladosti, uve-
domenie si a odpustenie ma absolútne oslobodilo. Začala som  
si uvedomovať „Áno som dosť dobrá, som na správom mieste  
a v správnom čase!“ Moje vnútorné prežívanie sa zmenilo, môžem 
byť, kto som, bez nutnosti nosenia masky  a vytvárania si falošnej 
identity. Toto je ten najväčší DAR, ktorý mi Cesta priniesla. Som na 
nej stále a prináša ďalšie a ďalšie dary.” Andrea Andrejcová

Ak cítite v živote obavy alebo stres spôsobený prácou, rodinou 
alebo zdravotným problémom, túžite po väčšom naplnení  
vo vzťahoch, cítite sa v živote „zaseknutí“, akoby ste nevedeli 
ktorým smerom ísť a ako z toho von, seminár Intenzívna Cesta  
je určený presne pre vás! Pozitívom semináru okrem iného je jeho 
praktická časť. Nezostáva iba pri teórii, procesy CESTY si vyskúšate 
aj na vlastnej koži.

Čo hovorí na CESTU lekárka? 

„Keď som doštudovala medicínu, dúfala 
som, že budem ľuďom pomáhať zmierňovať 
ich utrpenia, choroby a bolestí. Postupom 
času a praxe som zisťovala, že klasická medi-
cína dokáže pomôcť len čiastočne a to hlav-
ne odstránením alebo zmiernením symptó-
mov. Nedokáže prísť na príčinu ochorení  
a tým radikálne uzdraviť chorého. Keď som  
sa stretla s metódou CESTA a oboznámila  
sa s ňou bližšie, hneď som ju chcela vyskú-
šať. Bola som nadmieru prekvapená, ako 
dobre a prirodzene funguje. CESTA a ľudia 
s ňou spojení mi nastavili zrkadlo, v ktorom 
som uvidela svoju pravú prirodzenosť, mení 
celý môj život a náhľad na seba a všetko 
okolo. A práve toto všetko chcem naučiť  
aj svojich pacientov, a tým zmierniť alebo 
odstrániť ich utrpenie.” 
MUDr. Martina Šálová 

Metóda CESTA je obľúbená predo-
všetkým preto, že pomáha ľuďom ísť 
skutočne do hĺbky, k jadru problé-
mu, zbaviť sa nahromadenej záťaže  
a vlastných obmedzení, vyrovnať  
sa s nezdravými vzorcami správania  
a odstrániť ich, vyčistiť ich. Potom mô-
žeme zažívať pocity ako radosť, šťastie, 
pokoj a nechať pritom žiariť náš 
skutočný, neobmedzený potenciál. 

Najnovšia technológia 
ohrevu vody

Tepelné čerpadlo využíva na ohrev vody obnoviteľnú energiu zo vzduchu. 
Dodaná energia sa vďaka tomu viac ako strojnásobí a zabezpečí ohrev vody 
až do teploty 65°C.

Tepelné čerpadlo TEC TM získalo už niekoľko prestížnych ocenení od viacerých 
odborných združení doma i vo svete a disponuje nielen prívlastkom vyrobené, 
ale i vyvinuté na Slovensku.

Produktovú radu tvoria tepelné čerpadlá s objemom zásobníka 220 alebo 300 
litrov s prehľadnou a jednoduchou elektronickou reguláciou s LCD displejom. 

Tepelné čerpadlo pre ohrev teplej vody TEC TM

4x úspornejšie
ako tradičný 
ohrev vody

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.
Hlavná 1, 058 01 Poprad
Člen skupiny STIEBEL ELTRON

Tel.: +421 52 7127 151 
E-mail: predaj@tatramat.sk
www.tatramat.sk

Úspornosť a nízka 
energetická náročnosť

Dlhá životnosť

Jednoduchá inštalácia, 
ovládanie a údržba

Reálne hodnoty po roku od 
spokojného zákazníka
Štvorčlenná domacnosť - štyria dospelí
Inštalované zariadenie: TEC 220 TM

Ročná spotreba teplej vody - 54 m3

Ročná doba ohrevu - 1716 hod.
Ročná spotreba el. energie - 875,5 KWh
Cena za kWh el. energie - 0,14 €
Ročná spotreba na ohrev v € - 122,5 €

Mesačná spotreba na ohrev v €

10,21 €

Dokončenie z 1. strany
Stenový prvok váži 21 kg 

a  je z  jednej strany hladký, 
z druhej rebrovaný,“ povedal 
nám Ing. J. Frkáň o  prvku, 
ktorý sa vyrába vo Svite. Pod-
porná kovová konštrukcia, 
ktorú vyrába trenčianska 
Konštrukta-Industry, podo-
piera každý stenový prvok 
a  umožňuje jeho potrebný 
sklon i  vzájomný výškový 
posun jednotlivých steno-
vých prvkov pre lepšie ko-
pírovanie terénu. Kovová 
konštrukcia fixuje jednotlivé 
dielce na mäkkom i  tvrdom 
podklade. Pre bočné spája-
nie stenových prvkov slúžia 
plastové diely, ktoré sú pevne 
spojené so stenovými prvka-
mi na ich bočných stranách 
a  sú fixované nasúvateľný-
mi plastovými stĺpmi. „Toto 
spojenie umožňuje vzájomné 
pootočenie stenových prvkov 
asi o 5 stupňov pre vytváranie 
oblúkov. Všetky plastové diely 
sú vyrábané z recyklovaných 
plastov z  rôznych priemysel-

ných odvetví, včítane auto-
mobilového,“ uviedol riaditeľ 
Environchemu. 

Mobilné protipovodňové 
plastové zábrany sú určené 
pre ochranu pred pomaly stú-
pajúcou hladinou vodných 
tokov. Dajú sa použiť hocik-
de, bez špeciálnej stavebnej 
predprípravy. V  pomerne 
krátkom čase ich dokážu 
postaviť dvaja ľudia. Po po-
minutí ohrozenia sa zábrany 
jednoducho rozoberú, uložia 
na palety a  do prepravného 
kontajneru. „Takýmto systé-
mom by mohli byť vybavené 
okresné hasičské a záchranné 
služby, ktoré by operatívne za-
bezpečovali stavbu mobilných 
protipovodňových zábran na 
potrebných miestach v rámci 
okresu,“ dodal Ing. J. Frkáň.

Cenu z  rúk predsedu ko-
misie Lászlóa Miklósa, prezi-
denta ASPEKU, Pavla Miku-
láša a  vedúceho Zastúpenia 
Európskej komisie, Dušana 
Chreneka, prevzal v  Bratis- 
lave za Chemosvit Environ-

chem predseda predstavenst- 
va Ing. Ján Olekšák.

Súťaž o Národnú podnika-
teľskú cenu za životné prost- 
redie v SR organizuje ASPEK 
v spolupráci s Ministerstvom 
životného prostredia SR. Je 
národným kolom prestížnej 
medzinárodnej súťaže Eu-
rópskej ceny za životné prost- 
redie v  podnikaní (EBAE 
-  Europen Business Awards 
for the Environment). Spo-
ločným zámerom obidvoch 
súťaží je umožniť prezentáciu 
schopností podnikateľskej 
sféry, zosúlaďovať jej ekono-
mické záujmy s  princípmi 
trvalo udržateľného rozvoja. 
Záujem o súťaž prejavujú výz- 
namné podnikateľské sub-
jekty, ako aj malé a  stredné 
podniky. Tie vo svojej účasti 
v súťaži vidia príležitosť pre-
svedčiť svoje okolie o tom, že 
dokážu prispieť svojimi en-
vironmentálnymi aktivitami 
k zlepšovaniu stavu životné-
ho prostredia.

Eva Potočná

Protipovodňové dosky zo Svitu ...

PREDAJ
 ◉ Predám lacno leštený 

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

ZAMESTNANIE
 ◉ Hľadáme šikovnú pani 

na pečenie zákuskov  
a prípravu múčnych jedál 

v reštaurácii na 2 hodiny 
denne. Pracovnú dobu je 
možné prispôsobiť podla 
potreby. Kontakt: 0905 
424 856.

 ◉ Prijmeme kuchára-ku-
chárku s praxou do pre-
vádzky v obchodnom cen-
tre Max v Poprade. Bližšie 
informácie na t. č.: 0905 
424 856.

 ◉ Hľadáme šikovnú pani na 
prípravu bagiet a sendvi-
čov na 2 hodiny denne. 
Pracovná doba dopolud-

nia. Kontakt: 0908 532 
600.

 ◉ Prijmeme vedúceho Re-
habilitačného stredis-
ka (Plaváreň Svit). Tel.: 
052/7755039.

 ◉ Prijmeme vychovávateľa  
v Základnej škole Kež- 
marok. Tel.: 0917 208 221.

 ◉ P r i j m e m e  ú d r ž b á r a 
strojov vo výrobnej spo- 
ločnosti. Miesto práce: Veľ-
ká Lomnica, Kežmarok, 
Levoča, Poprad, Sp. Nová 
Ves. Tel.: 0918 894 014.
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04:15  Áno, šéfe! 
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
09:30  Rodinné záležitosti
11:00  Súdna sieň
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  Avengers: Pomstitelia
23:45  Lov na zabijaka
01:50  Rituál
03:45  KRIMI

05:15  Jazdi Hlavou
05:20  Správy RTVS
06:05  Góly - body - sekundy
06:25  Vták Gabo
06:30  Máša a medveď
06:35  Včielka Maja 
06:50  Šťavnatý vŕšok
07:15  Pikkuli
07:20  Požiarnik Sam IX.
07:30  Franklin a priatelia
07:40  Veselá farma III.
08:00  Lilly, malá čarodejnica
08:25  Fidlibumove rozprávky
08:55  Trpaslíci
09:25  Daj si čas
09:55  Lekári z ostrovov
10:40  Hudba - Made 
 in Slovakia
11:10  On air
11:40  Toskánska vášeň
13:25  Most pri Remagene
15:20  Milujem Slovensko
16:50  Víkend
17:25  Cestou necestou
17:55  Postav dom, 
 zasaď strom
18:30  Taxík
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Nečakané stretnutia
21:15  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
21:50  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:35  Hudba - Made 
 in Slovakia
23:05  Most pri Remagene
01:00  Elisa z Rivombrosy
02:50  Toskánska vášeň

06:15  Národnostné správy
06:25  Správy - Hírek
06:30  Správy RTVS z regiónov
06:45  Autosalón
07:15  Piloti
07:40  Profesionál
08:00  Živá panoráma
08:25  Televíkend
08:55  History
09:00  Noc v archíve
10:00  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
10:25  Televízny klub 
 nepočujúcich
10:55  Ambulancia
11:20  Krása ukrytá v hline
11:40  5 minút po dvanástej
12:45  SP v zjazdovom 
 lyžovaní - slalom

00:05  Správy RTVS
00:55  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:40  Búrlivé víno
10:00  Kukučka
11:05  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa
16:00  NCIS 
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  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
01:30  Superstar 
 - Rozhodnutie
02:00  Odložený prípad
03:00  Hrozba z temnoty
03:45  Komisár Rex

04:15  Áno, šéfe! 
05:05  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
09:35  Divoké kone
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
18:55  Štedrá noc - žrebovanie
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! 
00:10  Hawaii 5.0
01:10  Modrí templári
02:10  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
03:00  Noviny TV JOJ
03:45  Súdna sieň

04:00  Cestou necestou
04:30  Správy RTVS
05:20  Góly - body - sekundy
05:35  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS

04:15  Svet v obrazoch
04:40  Správy RTVS
05:30  Góly - body - sekundy
05:45  Počasie
05:55  Asijina voľba
06:40  Úžasné krajiny
07:05  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Postav dom, 
 zasaď strom
15:10  Slovensko v obrazoch
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
20:15  Počasie
20:25  Život pre futbal
21:55  Útok
23:45  Medicopter 117
00:30  Autosalón
00:55  Jazdi Hlavou
01:00  Život pre futbal
02:30  Dámsky klub

05:10  Správy a komentáre
05:35  Správy - Hírek
05:45  Správy RTVS z regiónov
06:00  Fokus zdravie
06:45  Mám rád školu
07:00  Včielka Maja
07:10  Máša a medveď
07:15  Šťavnatý vŕšok
07:40  Vták Gabo
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Piesne moje,piesne
09:00  Rembrandt van Rijn
10:10  Svet zhora
10:35  Rusínsky magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:30  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
12:00  Živá panoráma
12:30  Osvienčimský proces
13:20  Nina Simone - legenda
14:30  Tu sme doma
15:00  Pred nežnou
15:35  Maďarský magazín
16:00  Svet zhora
16:25  (Ne)celebrity
16:35  Chuťovky z „Tourovky
16:40  Encyklopédia 
 slovenských obcí
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Good Angels Košice 2015
19:35  Večerníček
19:45  Máša a medveď
19:50  Trpaslíci
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Divoká Amerika
20:55  Jablká - množstvo 
 na úkor kvality?
21:40  Gen.sk
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Od veci
23:10  Taktici, večne živí
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12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Slovensko chutí
15:05  Taxík
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr 
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Nevera po slovensky
21:35  Matka, pomôž mi
23:20  Reportéri
00:00  Murdochove záhady
00:45  Medicopter 117
01:30  Matka, pomôž mi
03:25  Dámsky klub

06:20  Správy a komentáre
06:45  Mám rád školu
07:00  Včielka Maja
07:10  Máša a medveď
07:15  Šťavnatý vŕšok
07:40  Vták Gabo
07:50  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Staré oravské nôty
09:00  Monsieur Batmanov
10:10  Svet zhora
10:35  Maďarský magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:30  Cesta
12:00  Živá panoráma
12:25  Divoká Amerika
13:15  Jablká - množstvo 
 na úkor kvality?
14:00  Svedectvo 
 o Dr. G. Husákovi
14:35  Od veci
15:00  Pred nežnou
15:30  ArtSpektrum
15:35  Rómsky 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  Národnostné správy
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus právo
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
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+
22:40  Polícia
22:55  Profesionál
23:10  Ambulancia
23:40  Pred rokmi...
00:10  Československý 
 filmový týžden

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
16:00  NCIS 
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  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  Rodinné prípady
00:10  NCIS 
01:10  Lovec zločincov
02:05  Upírske denníky
03:05  Hrozba z temnoty
03:50  Odložený prípad

04:25  Áno, šéfe! 
05:15  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:30  Súdna sieň
09:45  Divoké kone
11:00  Súdna sieň
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  V Siedmom nebi
22:45  Áno, šéfe! 
00:00  Hawaii 5.0
01:00  Modrí templári
02:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:50  Noviny TV JOJ

04:55  Správy RTVS
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:30  Tv šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:40  Nečakané stretnutia
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Milujem Slovensko
21:50  Cestou necestou
22:25  Večerné správy RTVS
22:35  Táto krajina 
 nie je pre starých
00:35  Nikto nie je dokonalý

Piatok
13. 11. 2015

01:45  Táto krajina 
 nie je pre starých
03:45  Dámsky klub

04:55  Polícia
05:10  Správy a komentáre
05:35  Správy - Hírek
05:45  Správy RTVS z regiónov
06:00  Fokus právo
06:45  Mám rád školu
07:00  Včielka Maja
07:10  Máša a medveď
07:15  Šťavnatý vŕšok
07:40  Vták Gabo
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  A pri tom speve
09:15  Môj otec
10:05  Svet zhora
10:30  Rómsky magazín
11:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:25  Orientácie
12:00  Živá panoráma
12:35  Tradičná medicína 
 vo svete I.
13:00  Veľké presuny
13:50  Família
14:30  Vat
15:00  Pred nežnou
15:25  ArtSpektrum
15:35  Tvárou v tvár
16:00  Televíkend
16:30  Chuťovky z „Tourovky
16:35  Profesionál
17:00  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
17:30  Správy - Hírek
17:35  Roma spirit
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus rodina
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
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  Anička Jurkovičová
21:25  Família
21:55  17. Medzinárodný fil- 
 mový festival Bratislava
22:05  Zvláštny deň
23:25  Správy RTVS
00:15  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:55  Rodinné prípady
11:50  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  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 - Námorný 
 vyšetrovací úrad
01:35  Odložený prípad
02:35  Bostonské vraždy
03:25  Dva a pol chlapa
03:45  Komisár Rex

Sobota
14. 11. 2015
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14:00  Od veci
14:40  Magazín Ligy majstrov
15:10  Po tajomných 
 stopách Slovanov
16:05  Farmárska revue
16:25  Ryby, rybky, rybičky
16:55  Test magazín
17:10  Herecké legendy
17:25  Mandragora
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
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Kukačka v temném lese
21:40  17. Medzinárodný 
 filmový festival Bratislava
21:50  Anjeli strážni
22:20  Neznáme dejiny 
 Spojených štátov
23:20  Unavení slnkom
01:45  Správy RTVS
02:35  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:45  Zajac Bugs a priatelia
07:25  Tom a Jerry
08:20  Scooby-Doo, 
 kde je moja múmia?
09:50  Superstar magazín
10:15  Superstar
12:40  Superstar 
 - Rozhodnutie
13:15  Pán Deeds
15:20  Forrest Gump
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Ohnivý kruh
23:15  Zdrojový kód
01:15  Matrix
03:50  Lovec zločincov

04:05  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
04:50  Súdna sieň
05:35  Noviny TV JOJ
06:25  Krimi
07:50  Gumkáči VI.
08:40  Rozprávková jazda
09:30  Dobrodružstvá 
 Žltého psa
11:20  Svet podľa Evelyn
11:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:05  Dvojičky
13:45  Inkognito
15:20  V dobrom aj v zlom...
17:20  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
22:45  Bláznivá jazda
01:00  Cesta do zatratenia

04:25  Lekári z ostrovov
05:10  Správy RTVS
06:00  Góly - body - sekundy
06:15  Počasie
06:25  Vták Gabo
06:30  Máša a medveď
06:35  Včielka Maja
06:50  Šťavnatý vŕšok
07:15  Pikkuli

07:20  Požiarnik Sam IX.
07:35  Franklin a priatelia
07:50  Veselá farma III.
08:05  Lilly, malá čarodejnica
08:35  Zázračný ateliér
09:00  60 zabijakov divočiny II.
09:30  Autosalón
09:55  Jazdi Hlavou
10:10  Čarovné miesta Zeme V.
11:00  Slovensko v obrazoch
11:25  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12
13:05  Občan za dverami
13:40  Agatha Christie : Poirot
15:20  Konec agenta W4C 
 prostřednictvím 
 psa pana Foustky
16:55  Nikto nie je dokonalý
18:15  Tajomstvo mojej kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Doktor Martin
21:20  Domov, sladký domov
22:10  Koniec lží
23:40  Agatha Christie : Poirot
01:15  O 5 minút 12
02:20  Koniec lží

06:35  Geo report
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:35  Kapura
09:20  Farmárska revue
09:45  Ryby, rybky, rybičky
10:10  Test magazín
10:25  Emil Horváth jubiluje 
 - Dnes večer hrám ja
10:55  Plášť
11:30  Zlodarov les
12:10  Orientácie
12:50  Tenis - Slovensko muži
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  Slovo
19:45  Nominácie Ceny 
 Nadácie Tatra banky 
 za umenie 2015 - Divadlo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dielo z depozitára 2015
20:15  Pán Selfridge
21:45  17. Medzinárodný 
 filmový festival Bratislava
21:55  Purpurová ruža z Káhiry
23:15  Kinorama
23:40  On air
00:05  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:50  Zajac Bugs a káčer 
 Duffy II.
07:20  Baby Rex: Malý komisár
09:20  Fantomas sa hnevá
11:35  Godzilla
14:25  Kráľ Škorpión 2
16:40  Kredenc
17:55  Horná Dolná
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:20  Počasie
20:25  Superstar
23:10  Superstar - Rozhodnutie
23:45  Ohnivý kruh
02:20  Gotham

04:05  Inkognito
05:00  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
07:15  Gumkáči VI
07:40  Dobrodružstvá 
 Žltého psa
09:30  Rozprávková jazda

10:25  Moja mama varí lepšie 
 ako tvoja - špeciál
11:45  Vtierka Castle
12:40  Fanaticky zamilovaný
14:45  Avengers: Pomstitelia
17:50  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Kinohry o život: 
 Drozdajka 1
23:25  Až do smrti
02:00  Scary Movie 2
03:20  Až do smrti

04:20  Správy RTVS
05:10  Góly - body - sekundy
05:30  Počasie
05:40  Asijina voľba
06:25  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
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Doktor Martin
15:25  Jazdi Hlavou
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
20:15  Počasie
20:25  Jane Eyrová
22:15  Kolonáda
23:15  Medicopter 117
00:00  Jane Eyrová
01:50  Kolonáda
02:50  Dámsky klub

06:10  Jazdi Hlavou
06:15  Fokus rodina
07:00  Máša a medveď
07:05  Táraninky
07:10  Šťavnatý vŕšok
07:35  Vták Gabo
07:40  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pán Selfridge
10:00  Tvárou v tvár
10:30  Nezvyčajné príbehy 
 na slovenskom sídlisku
11:00  Od disentu 
 k novembru 1989
11:35  Tváre a postoje
12:00  Živá panoráma
12:30  Životodarné 
 tepny Zeme
12:45  Geo report
13:40  ArtSpektrum
13:55  5 minút po dvanástej
15:00  Pred nežnou
15:40  Národnostný magazín
16:00  Svet zhora
16:30  Autosalón
17:00  Jeden deň
17:30  Správy - Hírek
17:35  Roma spirit
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 
 - Nové dobrodružstvá
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Nominácie Ceny 
 Nadácie Tatra banky 
 za umenie 2015 - Dizajn
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Portrét: Tibor Spitz
20:55  Spravodliví
21:20  Študenti 
 a november 1989
21:50  History
22:00  Správy a komentáre
22:25  17. Medzinárodný 
 filmový festival Bratislava
22:30  GBS+
22:45  Ceny SOZA 2014
23:45  22 hláv
00:30  Správy RTVS
01:20  ArtSpektrum

04:00  Bostonské vraždy
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:40  Kukučka
10:45  Rodinné prípady
11:40  Odložený prípad
12:30  Farma
13:40  Farma - duel
15:30  Dva a pol chlapa
16:00  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  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  Partička
23:45  NCIS - Námorný 
 vyšetrovací úrad
00:40  Lovec zločincov
01:40  Upírske denníky
02:30  Hrozba z temnoty
03:20  Lovec zločincov

05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:20  Noviny TV JOJ
07:15  Súdna sieň
08:30  Súdna sieň
09:35  Rodinné záležitosti
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:40  Česko Slovensko 
 má talent
15:30  Nákupné maniačky
16:40  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  Černí baroni
00:15  Hawaii 5.0
01:15  Modrí templári
02:15  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
03:10  Noviny TV JOJ
03:50  Súdna sieň

04:15  Správy RTVS
05:05  Góly - body - sekundy
05:25  Počasie
05:30  Svet v obrazoch
05:55  Asijina voľba
06:45  Úžasné krajiny
07:10  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:50  Tv šanca
08:15  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
08:55  Štvorlístok 
 v službách kráľa
10:25  Afrodita
11:50  Dámsky klub
13:20  Pomsta
14:30  Afričan
16:10  Malá morská víla
17:10  Kolja
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Muzika
22:05  Fair play
23:40  Kolja
01:30  Muzika
03:10  Dámsky klub

05:40  Správy a komentáre
06:05  Správy - Hírek
06:15  Správy RTVS z regiónov
06:30  Svet zhora
07:00  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
07:10  Máša a medveď
07:15  Šťavnatý vŕšok
07:40  Vták Gabo
07:45  Zázračný miniateliér
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Hľadači utajených 
 svetov
09:05  Olejkár
10:10  Nežná ‚89
11:10  25 ročná demokracia
11:35  Slovíčka
12:15  O Jankovi kľučiarovi
13:25  Len rieka nestarne
13:55  Ceny SOZA 2014
14:55  Modrá ruža
16:20  Disident z KGB

17:15  Čierna ovca
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
19:10  Šťavnatý vŕšok
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Nominácie Ceny 
 Nadácie Tatra banky 
 za umenie 2015 
 - Hudba
20:00  Ceny Pamäti národa
21:05  Under My Spell 
 - Pocta slobode
21:35  Kawasakiho ruža
23:15  17. Medzinárodný 
 filmový festival 
 Bratislava
23:20  Anjeli strážni
23:50  Noc v archíve
01:20  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
01:30  Správy RTVS

04:10  Odložený prípad
05:00  Televízne noviny
06:00  Dařbuján a Pandrhola
07:35  Dešťová víla
09:40  Popolvár najväčší 
 na svete
11:25  Vrchní, prchni!
13:30  Marečku, podejte 
 mi pero!
15:40  Hra o Niké
15:45  Hrbáč Lagardére
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:20  Počasie
20:30  Slovensko 
 - Island
22:40  Farma
00:10  Marečku, 
 podejte mi pero!
02:15  Hrbáč Lagardére

04:35  Súdna sieň
05:15  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:35  Súdna sieň
08:35  Vidiečania 
 z Beverly Hills
10:50  Rex - superpes
13:20  Hry o život: 
 Drozdajka 1
16:15  MravecZ
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  Noe
23:40  Hawaii 5.0
00:40  Modrí templári
01:40  Záhadné zmiznutie
03:40  Krimi

Pondelok
16. 11. 2015

Utorok
17. 11. 2015

Nedeľa
15. 11. 2015
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O tom, že popradské bas-
ketbalistky to v extralige ne-
budú mať ľahké, vedeli od 
začiatku všetci. Mnohí na-
priek tomu verili, že výsledky 
proti silným tímom budú pre 
BAM priaznivejšie. Proti Ru-
žomberku ťahal BAM Poprad 
počas celého zápasu za kratší 
koniec. Aj keď sa objavilo pár 
svetlých chvíľ, keď sa darilo 
v  obrane, Popradčanky ne-
dali žiaden bod. Ružomberok 
predčil Poprad vo všetkých 
smeroch a prehra domácich 
dievčat bola v  sobotu večer 
v  Aréne Poprad zaslúžená. 
Súperky z Liptova nenechali 
nič na náhodu a už v prvom 
polčase si vybudovali 34-bo-

Vysoká prehra Popradu s Ružomberkom
dový náskok. Popradské 
družstvo sa síce po polčase 
vzchopilo (3. štvrtinu vyhralo 
18:16), ale na zvrat v zápase 
to nestačilo.

BAM Poprad - MBK Ru-
žomberok: 44:89 (16:25, 
23:57, 41:73).

Body BAMP: Hadačová 
a Petríková po 11, Theiner 6, 
Kudličková, Jacková a  Pav-
lendová po 3, Hamaliarová, 
Tetemondová a  Sojáková 
po 2, Husárová 1. MBK Ru-
žomberok: Tetemondová 17, 
Lazárová 16, Kmeťová 12, 
Sujová a D. Baburová po 11, 
Moravčíková 9, Kelčíková 6, 
A. Baburová 5, Letková 2.

Igor Skočovski, tréner Po-

pradu (na snímke): „Spokojný 
určite nemôžem byť, nakoľ-
ko sme individuálne zlyhali. 
V obrane i v útoku. Je to pre 
nás veľká škoda. Ak chceme 
v budúcnosti lepšie hrať, tak 

musíme veľa robiť na indivi-
duálnej zodpovednosti a hlav-
ne hernej sebadisciplíne.“

Juraj Suja, tréner MBK 
Ružomberok: „Veľmi ma 
mrzí, ako sme sa dnes pre-
zentovali. Náš výkon ne-
mal konštantnú úroveň a  to 
sa nám môže v  budúcnosti 
vypomstiť.“

Dominika Baburová, 
hráčka MBK Ružomberok: 
„Zápas sme nezačali tak, ako 
sme chceli, ale v druhej štvr-
tine sme už hrali basketbal, 
aký trénujeme. Potvrdili sme 
úlohu favorita. Teraz nás ča-
kajú ťažší súperi, pri ktorých 
nemôžeme povoliť v koncen-
trácii.“                              (red)

V extralige žien boli v so-
botu na programe zápasy 8. 
kola. Majstrovská Slávia EU 
pokračuje vo víťaznom ťažení 
a naplno bodovala aj vo svo-
jom siedmom zápase sezóny. 
Zverenkyne trénera Martina 
Hančíka vyhrali v šlágri kola 
na palubovke druhého Kež-
marku 3:1. Volejbalistky UKF 

Kežmarok uhral proti majstrovi iba set
Nitra zvíťazili v Senici hlad-
ko 3:0 a prepracovali sa na 2. 
miesto v tabuľke. Prvé víťazst- 
vo v sezóne si zaknihoval Pre-
šov, ktorý vyhral v Nitre na 
palubovke COP 3:2. V pos- 
lednom zápase volejbalistky 
1. BVK vyhrali na pôde nová-
čika TU Zvolen 3:2.

V Kežmarku bol v sobotu 

volejbalový sviatok. V šlág-
ri 8. kola extraligy privítali 
Kežmarčanky úradujúceho 
majstra, Sláviu EU Bratislava. 
Domáce začali zakríknuto, 
najmä na prihrávke a neve-
deli sa presadiť ani na sieti. 
Druhý set bol už vyrovnanej-
ší, diváci videli krásne a dlhé 
výmeny, ale koncovku lepšie 
zvládli Bratislavčanky, ktoré 
ho vyhrali v pomere 25:21. V 
treťom dejstve podali domáce 
volejbalistky výborný výkon. 
Na jeho začiatku prehrávali 
1:5, ale potom obetavou hrou 
zvrátili priebeh setu a zví-
ťazili 25:20. Vo štvrtom sete 
už majster nepripustil žiadne 
poľavenie a jasne dominoval. 

KV MŠK Oktan Kežma-
rok - VK Slávia EU Bratisla-
va 1:3 (-18, -21, 20, -10). 
Kežmarok: Becková 6, Smák 
3, Dragašeková 20, Labudová 
6, Jakušová 5, Zátrochová 7, 
libero Jagodzinska (Skupino-
vá 1, Šurabová 1, Vrabcová 0, 
Kaplanová 0). 

Hoci Kežmarok zápas ne-
vyhral, aj zisk setu proti majst- 
rovi potešil skúsenú Moniku 
Smák, ktorá v minulej sezó-
ne, ešte v  drese Sp. N. Vsi, 
odohrala proti Slávii drama-
tickú finálovú sériu. „Teší nás, 
že sme Sláviu potrápili. Uká-
zalo sa, aký dôležitý je servis. 
Kto lepšie podával, ten mal aj 
navrch. Nám sa to podarilo 
v treťom sete. Vo štvrtom sme, 
žiaľ, proti výborne hrajúcim 
Bratislavčankám nemali veľa 
šancí na úspech,“ zhodnotila 
príčiny prehry M. Smák. Hru 
svojich zverenkýň zhodnotil 
kežmarský tréner Jozef Bré-
da: „Do zápasu sme nastúpili 
s prílišným rešpektom. Trvalo 
nám celé dva sety, kým sme 
sa dostali do tempa. Hoci sme 
tretí set vyhrali, v jeho závere 
sa Slávia chytila a perfekt-
ným podaním v štvrtom nám 
nedala šancu zdramatizovať 
zápas.“ 

Spokojný s výkonom svo-
jich hráčok bol hosťujúci 

tréner Martin Hančík, kto-
rý musel kvôli zraneniam 
improvizovať v  zostave. Na 
palubovku sa tak dostala aj 
talentovaná 15-ročná sme-
čiarka Zuzana Šepeľová. 
„Gratulujem dievčatám k ví-
ťazstvu. Od prvého setu sme 
zatlačili súperky podaním 
a to bola cesta k úspechu. V 
prvom aj druhom sete sme 
hrali zodpovedne, aj keď sme 
sa nevyhli chybám na servi-
se a v útoku. Mrzí ma však 
tretí, kde sme mali dobrý za-
čiatok, ale nedôslednosťou na 
prihrávke, v útoku, obrane a 

aj na bloku sme sa zabrzdili.  
Súper sa chytil a prevýšil nás 
vo všetkých činnostiach. Za-
brali sme už neskoro, aj keď 
som presvedčený, že nám to 
paradoxne pomohlo. Dotiahli 
sme z 12:23 na 20:24 a to nás 
nakoplo do ďalšieho setu. Tam 
sme od začiatku dominovali 
vo všetkých činnostiach a zas- 
lúžene vyhrali,“ povedal tré-
ner Slávie M. Hančík.

Najbližšie domáce stretnu-
tie Kežmarčanky odohrajú 
17. novembra proti COP Nit-
ra. Začiatok zápasu je o 18. 
hodine.  (sps)

Tradičný jesenný kemp 
mladých hráčov slávneho 
tímu Manchester United sa 
aj tento rok konal v Poprade. 
Už šiesty rok po sebe mohli 
fanúšikovia klubu vidieť 
v prípravnom zápase budúce 
futbalové hviezdy. Tentoraz 
mali česť sa proti Manchestru 
postaviť hráči DAC Dunajská 
Streda.

Úvod zápasu, ktorý sledo-
valo takmer 1 400  divákov, 
bol viac o taktike a veľa vzru-
šenia pred bránami nepri-
niesol. Potom si už diváci, aj 
hráči DAC, užívali viac. V zá-
pase sa prejavila malá výško-
vá a aj veková prevaha hráčov 
Dunajskej Stredy. Tí po pol-
časovej remíze 1:1 v druhom 
skórovali ešte dvakrát a keď 
Manchester nepremenil ani 
vyloženú tutovku, z  cenné-
ho víťazstva sa tešili chlapci 
z Dunajskej Stredy. 

M a n c h e s t e r  Un i t e d 
U17 – DAC Dunajská Streda 
U17 1:3 (1:1), góly: 34. De-
arnley – 36. Kollar, 53. Fertal, 
80. Gregora.

 „Gratulujem súperom k ví-
ťazstvu. Pre našich chlapcov 
to bola veľká lekcia. Musia sa 
naučiť byť stále v strehu,“ po-
vedal po zápase tréner Man-
chestru Paul McGuinness, 
ktorý tak reagoval na druhý 

Manchester prilákal množstvo fanúšikov

gól v  sieti Manchestru, keď 
jeho hráči pár sekúnd nehrali.

To, že si mladí futbalisti 
z Dunajskej Stredy mohli za-
hrať proti rovesníkom zo sláv-
neho anglického klubu, bola 
pre nich veľká česť. „Chcem 
sa poďakovať za príležitosť, 
zahrať si proti jednému z po-
predných európskych tímov. 
Z víťazstva sa chlapci tešia. Je 
to nabudenie do ďalšej práce,“ 
povedal tréner DAC Dunajská 
Streda Jozef Olejník.

Proti Manchestru United si 

tu už zahrali tímy ako Sparta 
Praha, Baník Ostrava, Tat-
ran Prešov či Dukla Banská 
Bystrica. Na otázku, či príde 
čas aj na to, aby si proti sláv-
nemu klubu zahrali aj mladí 
popradskí futbalisti, ktorým 
sa v tejto sezóne mimoriadne 
darí, odpovedal Jan Telenský: 
„Mladí popradskí futbalisti 
klopú na otvorené dvere. Ale 
zatiaľ nás nikto nepožiadal, 
aby si tu mohli zahrať.“ Pop- 
radský primátor Jozef Švager-
ko, ktorý je aj členom správ-

nej rady FK Poprad povedal, 
že túto informáciu posu-
nie ďalej. „Mladí popradskí 
chlapci tu trénovali s  tréner-
mi a hráčmi Manchestru. Už 
to len treba nastaviť čo do 
kvality mužstiev, aby to bolo 
rovnocenné. Nájdeme cestu 
a spôsob, aby sme to dokázali 
pretaviť do zápasu,“ dodal na 
záver Jozef Švagerko, ktorý 
dal nádej popradským fanú-
šikom, že v budúcnosti uvidia 
v NTC aj zápas Manchester 
United – FK Poprad.  (sps) 

FK Poprad nastupoval do 
zápasu 16. kola DOXXbet 
ligy proti Haniske zo štvrté-
ho miesta v  tabuľke a  pred 
súperom zo 7. miesta mal len 
dvojbodový náskok. V zápase 
sa bolo na čo pozerať. Zaslú-
žili sa o  to obidve mužstvá. 
Gólostroj roztočili ako prví 
domáci, keď v 15. minúte po 
Bilasovej prihrávke prestrelil 
hosťujúceho brankára Mar-
ko Lukáč. V 32. min. využil 
Ujčíkovu prihrávku Rudolf 
Bilas a v 35. min. z pokuto-
vého kopu skóroval Lukáš 
Janigloš. Gólom z  hlavičky 
do Huszárikovej brány ešte 
v  45. min. zápas zdramati-
zoval hosťujúci Matúš Pekár. 
Pokoj na kopačky domácich 
priniesol štvrtý gól, keď po 
rohovom kope dostal loptu 
na správne miesto hlavičkou 
opäť Marko Lukáč.

FK Poprad  –  FK Hanis-
ka 4:1 (3:1), góly: 15.  a  65. 
Lukáč, 32.  Bilas, 35.  Ja-
nigloš  –  45.  Pekár, ŽK: 
Ferenc  –  Gorej, Seman, 
663 divákov.

Poprad: Huszárik – Jurčo, 
Palša, Bendík (C), Streňo, Pa-
lutka, Janigloš, Bilas, Ferenc, 
Lukáč, Ujčík, náhradníci: 
Rams, Šuľa, Durkot, Biskup, 
Zápotoka, Malec, Turlík.

„Vedeli sme, že proti kvalit-

nému družstvu, ako je Poprad 
nemôžeme urobiť veľa chýb 
v obrane, čo sa aj stalo. Súper 
využil všetky naše individuál-
ne chyby. Trocha sa nám po-
darilo zápas zdramatizovať 
gólom do šatne, ale gól na 4:1 
o všetkom rozhodol. Súper už 
potom kontroloval hru a ne-
mali sme silu na zvrat,“ konš- 
tatoval po zápase tréner FK 
Haniska Jaroslav Rybár. 

„Videli sme kvalitné stretnu-
tie. Pričinili sa o  to obidve 
mužstvá. Výsledok nehovorí 
úplne o  všetkom. Súper bol 
veľmi nebezpečný a za stavu 
3:1 sme museli byť veľmi kon-
centrovaní, aby sme nedostali 
ďalší zbytočný gól. Na druhej 
strane sme si vytvorili dosta-
tok šancí. Chlapcom chcem 
poďakovať za 90 minút tvrdej 
roboty. Myslím, že sme pote-
šili popradského diváka gólmi 
a boli tam aj ďalšie pekné ak-
cie. Ak budeme naďalej takto 
pracovať, chlapci pôjdu ešte 
hore. Ďakujem aj fanúšikom, 
že nás prišli povzbudiť,“ po-
ďakoval hráčom aj divákom 
domáci tréner Pavol Mlynár.

Aktuálne je Poprad na 
4.  mieste v  tabuľke o  skóre 
pred Liptovským Mikulášom, 
s ktorým sa stretne už v so-
botu na domácom trávniku 
v popradskom NTC.  (sps)

Poprad vsietil Haniske štyri góly

     Počas víkendu odohrajú popradskí hokejisti a hokejistsky 
niekoľko majstrovských stretnutí. V piatok o 17.30 h privíta 
„áčko“  Popradu  súpera  z Trenčína,  v  sobotu  od  10.  hodiny 
odohrajú svoj zápas žiaci proti Humennému, v ten istý deň sa 
o 15. hodine začne súboj dorastencov Poprad – Košice a o 18. 
hodine nastúpia ženy na zápas s Martinom. 

Pozvánka na hokej
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Vo štvrtok zdolala sloven-
ská dvadsiatka Nemecko 2:1, 
keď sa o víťazný gól postaral 
v 55. minúte v presilovke Po-
pradčan Matej Paločko (dole 
v strede), ktorý hrá v českej 
extralige za Liberec .

Slovensko - Nemecko 2:1 
(1:1, 0:0, 1:0), góly: 8. Iva-
nič (Paločko), 55. Paločko 
(Ondruš) –  3. Pfaffengut 
(Niederberger). 

Ernest Bokroš, tréner SR 
20: „Odohrali sme veľmi ťaž-
ké stretnutie so zaujímavým 
priebehom aj napriek nízke-
mu počtu gólov. Boli sme lep-
ším tímom, organizovanejším 

Slovensko víťazom turnaja, najlepším hráčom Popradčan Paločko
Počas uplynulého týždňa sa na popradskom zimnom 

štadióne uskutočnil hokejový Turnaj štyroch krajín re-
prezentácií Slovenska, Nemecka, Švajčiarska a Nórska 
do dvadsať rokov. Rozdelený bol do troch hracích dní. 
Pre zverencov slovenského trénera Ernesta Bokroša bolo 
podujatie generálkou na majstrovstvá sveta tejto vekovej 
kategórie, ktoré sa uskutočnia na prelome rokov vo fín-
skych Helsinkách. Jadro tímu tvorili hráči HK Orange 20, 
ktorých je v kádri dokopy šestnásť.

i strelecky aktívnejším. Vyslali 
sme 43 striel, ale nie a nie sa 
presadiť cez brankára Fiessin-
gera. Teší ma, že nám vyšiel 
ťah so zaradením Filipa Ond- 
ruša, ktorého sme vytiahli na 
skúšku zo žilinskej juniorky 
MsHK ako streleckého lídra. 
Veľmi ťažkú úlohu mal bran-
kár Leonard Šinkovič. Nemá 
toho veľa odchytaného, ale 
chceli sme ho preveriť v nároč-
nom zápase. Inkasoval hneď 
z prvej strely, ale postupne sa 
upokojil a zachytal spoľahlivo. 
Na psychiku to bolo náročné aj 
pre jeho spoluhráčov. Pri dlho 
vyrovnanom stave 1:1 bolo 

otázkou, kto strelí víťazný gól. 
Na augustovom Summer Hoc-
key Challenge v  Chomutove 
nás Nemci zdolali 5:3 a  sme 
radi, že nám odveta v Poprade 
vyšla.“

Ďalší výsledok zo štvrtka: 
Nórsko -  Švajčiarsko 1:2 sn 
(0:1, 0:0, 1:0 - 0:0, 0:1).

Slováci uspeli aj vo svojom 
druhom vystúpení na Turnaji 
štyroch krajín a v predstihu 
sa stali víťazom podujatia. 
V  piatok síce prehrávali so 
švajčiarskymi rovesníkmi po 
polovici stretnutia 0:2, do 
konca riadnej hracej doby 
výsledok otočili a  napokon 
triumfovali 3:2. Obrat spustil 
úspešným trestným strieľa-
ním Matej Paločko a v 49. mi-
núte ho dokonali v rozmedzí 

37 sekúnd Peter Galis a Lukáš 
Hrušík. 

Slovensko -  Švajčiarsko 
3:2 (0:1, 1:1, 2:0), góly: 37. 
Paločko (tr. strieľanie), 49. 
Galis (Holešinský, Tatár), 49. 
Hrušík (Jaroš) - 17. Hischier 
(Chuard), 33. Privet (His-
chier, Schmidli).

Ernest Bokroš:  „Je pozi-
tívne, že v druhom veľmi ná-
ročnom stretnutí na turnaji 
sme dokázali otočiť skóre. 
Napriek tomu, že sme za sta-
vu 0:2 nevyužili presilovku 
o  dvoch hráčov, nezlomilo 
nás to. Matej Paločko svojím 
úspechom v trestnom strieľaní 
dodal potrebný impulz a veľ-
mi nám pomohol aj Galisov 
vyrovnávajúci gól na 2:2. Ví-
ťazný Hrušíkov padol po veľ-

Celoročná séria podujatí Tat-
ry v  pohybe pokračuje jesenný-
mi a  zimnými behmi. Prvým bol 
uplynulú sobotu Steeplechase 
Run v  Tatranskej Lomnici. Orga-
nizátori zo Sport club 1896 Štrb-
ské Pleso sa po roku opäť roz- 
hodli zorganizovať Zimnú bežec-
kú sériu (ZBS), ktorá bude, tak ako 
v predošlých ročníkoch, pozostávať 
zo štyroch podujatí.

Na pretekárov čakala prekážková 
dráha v jazdeckom areáli v Tatran-
skej Lomnici. Beh si spestrili o pev-
né prekážky, ktoré za iných okolnos-
tí preskakujú kone pri parkúrovom 
skákaní, samozrejme v iných rozme-
roch. Muži si zmerali sily na 7-kilo-
metrovej trati a pre ženy bola pripra-
vená 4 km trať.

S  prekážkami si najlepšie pora- 
dil Košičan Daniel Kraviansky, kto-
rý sa venuje triatlonu. Predpísanú 
trať zvládol za 25:41,54 min. Druhé 
miesto obsadil ďalší Košičan Lukáš 
Nemčík a tretie Pavol Orolín (hore) 
zo Sp. Bystrého. „Bežalo sa mi veľmi 
dobre. Správne som si rozložil sily, 
ale musím priznať, že zálusk na prvé 
miesto som si pred štartom určite ne-
robil. Držal som sa tesne za vedúcou 
skupinkou, ale v druhej polovici pre-
tekov som videl, že súperi spomaľujú 
tempo, tak som pridal a zvíťazil, aj 
keď kolega s ktorým trénujem, Lukáš 
Nemčík, išiel po mne „ako diabol“ ale, 
odolal som mu,“ povedal spokojný 
v cieli D. Kraviansky, ktorý v celko-
vom hodnotení minulého ročníka 
celej ZBS skončil druhý za víťazným 

Odštartovala Zimná bežecká séria

Tomášom Kamasom, ktorý v sobotu 
obsadil 5. priečku. 

Najrýchlejšou ženou bola mla-
dá Timea Mihoková (dole) z  Ba-
tizoviec s  náskokom jednej a  pol 
minúty pred druhou Martou 
Smrekovou z Dobšinej. „Trať nebo-
la náročná, ale problémy mi robi- 
li prekážky. Tie ma spomalili, ale to 
asi ako každého. Rada športujem, 
skúšam všeličo, ale beh mi ide naj-
viac. Moje obľúbené trate sú 8 a 10 
kilometrov. Skúsila som aj polma-
ratón, ale bolo to už nad moje sily,“ 
skonštatovala Batizovčanka, ktorá 
plánuje absolvovať všetky kolá ZBS. 

Novinkou bude 2. kolo Zim-
nej bežeckej série (12.  de- 
cembra) za úplnej tmy s čelovkami 

Schovaný pred zrakom miestnych 
obyvateľov a turistov sa v  Starom 
Smokovci nachádza od roku 2006 
unikátny sánkársky štartovací tre-
nažér. Je umiestnený neďaleko že-
lezničnej stanice, pod Kolibou. Ako 
jediný svojho druhu na Slovensku 
je postavený práve v lokalite s dlho-
ročnou sánkárskou tradíciou. Počas 
roka ho využívajú na tréning a súťa-
že nielen domáce, ale aj zahraničné 
družstvá. Umožňuje to zariadenie 
na meranie času s presnosťou na ti-
sícinu sekundy, ktoré je rozmiestne-
né na 64 z celkových 97 m jeho dĺž-
ky. Trenažér tvoria dve pravotočivé, 
jedna ľavotočivá zákruta spolu s ro-
vinkami medzi nimi, pričom štarto-
vať sa dá z jedného alebo druhého 
konca tohto zariadenia. Možno tak 
robiť vďaka umelému chladeniu 
v zime na ľade a od jari do jesene na 
kolieskových saniach.

Nedávno sa na ňom uskutočni-
li majstrovstvá Slovenska v  štar-
toch na kolieskových saniach vo 
všetkých kategóriách. Zúčastnili 
sa ho pretekári z Čadce, Helc- 
manoviec, ako aj domácich Vyso-
kých Tatier, Matejoviec a Štrbského 
Plesa. Tieto štarty sú zároveň prí-
pravou na nadchádzajúcu zimnú se-
zónu počas ktorej mnohí absolvujú 
preteky na zahraničných dráhach.

Výsledky domácich pretekárov 
- jednosedadlové sane mladšie 
žiačky: 5. Ester Leila Langrová (Ma-
tejovce), mladší žiaci: 1. Christian 
Bosman, 3. René Rusnák, 4. Sandro 
Streichsbier, 8. Ivan Krasula (všetci 

Majstrovstvá SR na saniach

V. Tatry), staršie žiačky: 2. Domi-
nika Selepová, 3. Júlia Repčáková, 
4. Viktória Kostolníková, 5. Ľudmi-
la Zavacká, 7. Daniela Buranská, 9. 
Lea Mensáková (všetky Matejovce), 
starší žiaci: 1. Kristián Kováč (Ma-
tejovce), 3. Dávid Lihon (V. Tatry), 
juniorky: 1. Katarína Šimoňáková 
(V. Tatry), 5. Klaudia Pavličková 
(Matejovce), juniori: 1. Tomáš Va-
verčák, 4. Jozef  Hušla (všetci V. Tat-
ry), muži: 1. Jozef Ninis (Š. Pleso), 
2. Marek Solčanský, 3. Jakub Šimo-
ňák, 4. Ján Harniš (všetci V. Tatry), 
veteránky: 1. Veronika Štefaňáková, 
2. Alžbeta Spišáková, veteráni: 1. 
Andrej Škvarek, 2. Martin Škvarek; 
Dvojsedadlové sane: 1. J. Šimoňák-
-M. Solčanský, 2. T. Vaverčák (všetci 
V. Tatry) - M. Zmij, 4. M. Škvarek 
- A. Škvarek.  (ama)

na hlave. Trať povedie ulicami No-
vého Smokovca.  (sps)      

mi peknej akcii a  vzhľadom 
na predvedenú hru je naše ví-
ťazstvo zaslúžené. Treba však 
povedať, že aj Švajčiari podali 
veľmi dobrý výkon.“

Druhý výsledok z  piatka: 
Nemecko - Nórsko 4:3 (1:0, 
2:1, 1:2).

V  záverečnom vystúpení 
v sobotu si slovenská repre-
zentácia poradila s Nórskom 
5:2. 

Slovensko -  Nórsko 5:2 
(1:0, 2:0, 2:2), góly: 18. On-
druš, 27. Romančík, 37. Ja-
roš, 42. Surový, 58. J. Sukeľ 
- 42. Henriksen, 60. Kaltrud 
Nystuen.

Ernest Bokroš: „Opäť sme 
narazili na húževnatého sú-
pera s  výraznými fyzickými 
dispozíciami. Pomohlo nám, 

že sme sa dostali rýchlo do 
vedenia. Z našej strany bola 
najlepšia druhá tretina, keď 
sme sa presadili aj v presilovke 
a  súpera sme k ničomu váž-
nejšiemu nepustili. Ešte pred 
treťou sme hráčov nabádali, 
aby Nórov nepodcenili. Na-
šťastie sme hneď dali štvrtý gól 
a zvyšok zápasu sme už mali 
pod kontrolou. Náš výkon bol 
podobný ako v predošlých zá-
pasoch, len sme to mali jedno-
duchšie, nakoľko sme po celý 
čas viedli.“

Ďalší sobotňajší výsledok: 
Švajčiarsko - Nemecko 1:2 sn 
(0:0, 1:1, 0:0 - 0:0, 0:1).

Poradie: 1. Slovensko, 2. 
Nemecko, 3. Švajčiarsko, 4. 
Nórsko. Najlepší hráč tur-
naja Matej Paločko.  (sps)


