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Navštívili sme
Dom na polceste

Kiwanis klub 
oslávil sté výročie

Popradskí
hokejisti doma
dvakrát „zakopli“
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Letná príprava
vyvrcholí v Rakúsku

Ing. Michalom Fáberom, 
zo Spoločnosti ochrany spotrebiteľov Poprad

Neprodukujme 
vlastných migrantov

Športové 
gymnázium
bude v Poprade
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20. ročník prestížneho podu-
jatia TOP AGRO Slovensko bolo 
opäť spojené s oceňovaním víťazov 
súťaže Najkrajší chotár. 

V historickom kaštieli Arthotel 
v Tomášove za účasti vyše 250 prí-
tomných prevzala cenu za druhé 
miesto pre Poľnohospodárske po-
dielnické družstvo Liptovská Tep-

Tatranská galéria v Poprade vy-
hlásila tradičnú predvianočnú výt- 
varnú súťaž Anjel Vianoc 2015, v 
ktorej môžu školy prezentovať talent 
a výtvarnú zručnosť žiakov. Súťažné 
práce môžu byť vyhotovené ľubo-
voľnou výtvarnou technikou v poč-
te max. 2 ks na žiaka riadne ozna-
čené ich treba zaslať a účasť v sú- 
ťaži potvrdiť e-mailom na peda-
gog@tatragaleria.sk prostredníct- 
vom elektronickej prihlášky spolu 
s potrebnými údajmi (meno, priez-
visko, vek, škola, názov práce, tech-
nika) najneskôr  do 11. decembra. 
Bez elektronického zoznamu prác 
a potvrdenia účasti nebudú práce do 
súťaže zaradené. Vernisáž výstavy a 
slávnostné vyhlásenie výsledkov 
sa uskutoční 17. decembra o 14. h 
v Art klube TG.

Anjel Vianoc 2015

V Dome kultúry vo Svite sa 17. 
decembra uskutoční exluzívny Via-
nočný koncert. Účinkovať tu budú 
Natascha Wright (GER), charizma-
tická speváčka, ktorá je líderkou  
projektu AMERICAN DIVAS a tak-
tiež členkou dance-popovej formá-
cie La Bouche.  Na svojich vystúpe-
niach Natascha budí pozornosť nie-
len svojim zovňajškom a jedinečnou 
charizmou, ale hlavne fantastickým 
hlasom, vďaka ktorému ju mnohé 
odborné hudobné časopisy zaradi-
li medzi svetové popové divy. Stala 
sa nenahraditeľnou vokalistkou na 
koncertoch zvučných mien ako Ste-
vie Wonder, Chris Rea, Ray Char-
les, Janet Jackson, Michael Jackson, 
Whithey Houston, Michael Bolton, 
či Mariah Carey a ako hosť absolvo-
vala veľké európske turné s Udom 
Jurgensom.  

Vo Svite vystúpi s  klavírnym 
sprievodom Alfredom McCrarym 
(USA), spevákom, klaviristom a 
skladateľom, ktorý ako vokalista 
spolupracoval s takými hviezdami 
ako je Stevie Wonder, Diana Ross 
či Elton John. Spieval 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 naj-
väčšie svetové hity, svetoznáme ba-
lady, vianočné piesne z celého sveta, 
vianočné koledy a gospelové piesne, 
ktoré umocnia  osobitú vianočnú 
atmosféru celého koncertu. Podporí 
to aj špeciálna scéna, kvalitný zvuk 
a hra svetiel.

Vstupné 12 €. Predpredaj: MsÚ, 
č. dv. 116, t. č. 052/787 51 14, 0908 
406 147, DK Svit, t. č. 052/775 52 01, 
MIK Poprad, Nám. sv. Egídia 86, t. 
č. 16 186.

Exkluzívny 
Vianočný 
koncert

lička jeho predsedníčka Anna Glej-
durová. Zároveň získala i  osobné 
ocenenie –  stala sa Manažérkou 
roka TOP AGRO podniku a bola 
jej udelená Cena SPPK za presa-
denie hospodárenia, ktoré je nie-
len šetrné k životnému prostrediu, 
ale nadväzuje aj na tradície našich 
predkov.

Organizátorom podujatia bol   
Klub poľnohospodárskych noviná-
rov v  spolupráci s  Ministerstvom 
pôdohospodárstva a rozvoja vidie-
ka SR, Slovenskou poľnohospodár-
skou a  potravinárskou komorou 
(SPPK), Agrárnou komorou Slo-
venska a UniCredit Bank.

 Snímka: www.sppk.sk

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov 
(S.O.S.) Poprad poslala slovenským 
hercom do jednotlivých divadiel 
i  prostredníctvom médií verejnú 
prosbu, aby neúčinkovali v  rekla-
mách na pôžičky. Hoci viaceré mé-
diá skúšali kontaktovať hercov, vys- 
túpujúcich v kampaniach na úvery, 
výzvu, aby nenavádzali Slovákov 
zadlžovať sa, nekomentovali. 

„Úvery sú stále najproblematic-
kejšou oblasťou slovenských spotre-
biteľov a reklamy, v ktorých známe 
tváre propagujú aké ľahké a výhod-
né je pre ľudí zadlžiť sa, pribúdajú  
zvlášť pred Vianocami. Preto sme si 
dovolili požiadať slovenských hercov 
a moderátorov, aby zvážili a obme-
dzili svoje účinkovanie v reklamách 
finančných inštitúcií, ktoré ponú-
kajú spotrebiteľom ľahko dostupné 
a “výhodné“ pôžičky, úvery či tovar 
na splátky,“ vysvetlil dôvod spísania 
verejnej prosby M. Fáber. 

Mnohí Slováci čelia chudobe 
a svoju bezútešnú situáciu, keď ich 
gniavia nesplatiteľné dlhy a  exe-
kútori, riešia ďalším úverom. Po-
žičiavajú si, keď príde nedoplatok 

za elektrinu, potre-
bujú nové zuby,  ale-
bo len nevedia prežiť 
do najbližšej výplaty. 
Pôžičky na Slovensku 
suplujú nefungujúci 
sociálny systém. Blíži 
sa čas Vianoc a  re-
klamné kampane pre-
dajcov a poskytovate-
ľov služieb nás pres- 
viedčajú, že ich nepre-
žijeme plnohodnot-
ne práve bez ich tovaru či služby. 
Starí rodičia túžia svojich vnukov 
obdarovať drahými hračkami, ma-
mičky si sviatky nevedia predstaviť 
bez nového zariadenia kuchyne, 
otcovia chcú rodinku potešiť no-
vým autom či exotickou dovolen-
kou. Počet úverov pred Vianocami 
neúnosne stúpa aj vďaka lákavým 
reklamám, v ktorých nás zadlžiť sa, 
vyzývajú obľúbení herci známi z di-
vadiel či televízie.

„Denne sa stretávame s tým, ako 
ľahko sa človek vďaka  nevinnej pô-
žičke na práčku pred Vianocami  do-
stane do dlhovej špirály, ktorá ho po-

stupne pripraví o ma-
jetok, rodinu i  ľudskú 
dôstojnosť. Pri mizivej 
vymožiteľnosti práva 
na Slovensku je pre 
nás preto neprijateľ-
né, aby herecká obec, 
ktorá je stelesnením 
občianskej angažo-
vanosti, bola zároveň 
nástrojom finančných 
domov, ako vmani-
pulovať Slovákov do 

úlohy dlžníkov.“ Hoci si v združení 
podľa jeho slov dobre uvedomujú, 
že príjmy za účinkovanie v rekla-
me nie sú pre hercov zanedbateľné, 
mali by napriek tomu zvážiť, či im 
to vyváži ľudské nešťastie a bolesť, 
ktorú môžu spôsobiť. 

Denník Pravda v súvislosti s výz- 
vou S.O.S. Poprad oslovil majiteľa 
reklamnej agentúry Igora Brossma-
na, ktorý konštatoval, že šot, v kto-
rom vystupuje herec alebo iná zná-
ma osobnosť, je pre divákov dôve-
ryhodnejší. „Majú dojem, že to her-
ci hovoria za seba. Myslia si, že keď 
niekto hrá v reklame, tak tomu verí. 

Nebodaj je to ešte aj jeho firma alebo 
osobný názor.“ A netýka sa to len 
umelcov, ale aj športovcov a iných 
známych osobností. Vyhľadávanie 
hercov na spoluprácu je jeden zo 
štandardných postupov a honoráre 
za propagáciu sa môžu pohybovať 
v desaťtisícoch, keď ide o dlhodobú 
spoluprácu aj stotisícoch eur.

Verejná prosba S.O.S. Poprad sa 
však netýka len hercov, ale i  Slo-
vákov, spotrebiteľov samotných. 
Reklamy nám pred Vianocami brn-
kajú na city, vyvolávajú pocit viny, 
ak pod našim stromčekom či na 
vianočnom stole niečo chýba. Ne-
dajme sa nimi zmanipulovať, preto-
že nič horšie ako Vianoce na dlh si 
už snáď ani nie je možné predsta-
viť. „Je to klišé, ale treba to povedať. 
Sviatky majú byť o  ľuďoch a  čase, 
strávenom s blízkymi, nie o množst- 
ve a cene darov, módnosti výzdoby či 
drahých maškrtách...“

A ešte niekoľko praktických rád 
M. Fábera, ktoré vám pomôžu ne-
dostať sa do problémov, alebo ľah-
šie riešiť tie už vzniknuté. 

 Pokračovanie na 7. strane

Chotár i manažérka roka 2015

Sté výročie medzinárodnej or-
ganizácie, ktorá pôsobí vo viac než 
80 krajinách sveta si pripomenuli 
minulý piatok aj členovia Kiwanis 
klubu z Popradu.  Str. 3

V utorok minulého týždňa sa ko-
nal v Dome na polceste Deň otvo-
rených dverí a mladí ľudia privítali 
na návšteve u seba doma všetkých, 
ktorým ich neľahký osud nie je ľa-
hostajný.  Str. 6

Predseda strany Sieť Radoslav 
Procházka v piatok navštívil pop- 
radského primátora Jozefa Švager-
ka a stretol sa s  miestnymi pod-
nikateľmi i  študentmi. Predstavil 
Desatoro dobrého štátu, a zaují-
mal sa najmä o  postrehy a  návr- 
hy zo strany samosprávy a zamest-
návateľov.   Str. 7

Športové stredisko detí a mládeže 
(ŠSDM) Poprad -  Tatry má za se-
bou letnú prípravu, s ktorou zača-
li v apríli a vyvrcholí sústredením 
v Rakúsku na ľadovci.  Str. 11 
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Štátna políciaModrý mesiac

Žena po zrážke s vlakom 
zomrela. K zrážke 38-ročnej 
ženy z Huncoviec s osobným 
vlakom došlo 10. novembra 
pár minút po 22. h na úseku 
železničných staníc Studený 
Potok - Huncovce. 61-ročný 
rušňovodič z Vydrníka uvie-
dol, že vlakom odchádzal 
z Popradu do Starej Ľubovne 
a na tomto medzistaničnom 
úseku po prejdení zákrutou, 
asi 30 m pred rušňom, spo-
zoroval neznámy predmet 
v koľajisku. Okamžite použil 
rýchlobrzdu, ale pre krátku 
vzdialenosť už nestihol zráž-
ke zabrániť a počul len tupý 
náraz do rušňa. Po zastave-
ní  vlaku zistil, že zrazil ženu. 
U rušňovodiča Jána bola 
vykonaná dychová skúška 
s pozitívnym výsledkom 0,20 
mg/l. Zrazená chodkyňa utr-
pela život ohrozujúce zrane-
nia celého tela (zlomeninu re-
bier, panvy i stehennej kosti, 
krvácanie do dutiny hrudnej, 
...) a napriek lekárskej sta-
rostlivosti zraneniam neskôr 
v nemocnici podľahla. Želez-
ničná polícia v Poprade za-
čala trestné stíhanie vo veci 
trestného činu  usmrtenia.

Vodičovi namerali takmer 
2,4 promile. 63-ročný Peter 
z Bijacoviec viedol 10. no-
vembra popoludní po Štefá-
nikovej ul. v smere od Spiš-
ských Vlách na Ul. robotnícku 
v Spišskom Podhradí osobné 
motorové vozidlo Renault La-
guna. Na ceste ho zastavila 
a kontrolovala policajná hliad-
ka z dôvodu, aby preverila 
oznámenie, že vodič má viesť 
vozidlo pod vplyvom alkoho-
lu. Peter nafúkal 1,18 mg/L 
alkoholu v krvi, čo v prepočte 
znamená takmer 2,4 promile 
Vozidlo teda viedol v stave, 
vylučujúcom spôsobilosť vy-
konávať takúto činnosť a ne-
zodpovedným konaním mohol 
ohroziť život alebo zdravie 
ľudí, alebo spôsobiť značnú 
škodu na majetku. Policajti ho 
umiestnili do cely policajného 
zaistenia a bol obvinený z pre-
činu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky. Hrozí mu trest 
odňatia slobody až na jeden 
rok.  (red)

Viac ako 31 ton potravín 
daroval Slovenský Červený 
kríž ľuďom v núdzi spoločne 
s Kauflandom v rámci 2. roč-
níka charitatívneho projek-
tu Pomáhame potravinami. 
Za jediný deň zbierky sa vo 
všetkých 57 predajniach na 
Slovensku sa vyzbieralo až 
21,6 ton trvanlivých potravín 
od 11 401 darcov. Pomáhalo 
pritom 602 dobrovoľníkov 
z 38 územných spolkov Slo-
venského Červeného kríža. 
Na potravinové balíky pre ro-
diny, ktoré vybral Slovenský 
Červený kríž, prispel Kauf-
land ďalšími 10 tonami potra-
vín. Vďaka všetkým, ktorí sa 
zapojili, dostalo pomoc 2 786 
rodín a jednotlivcov po celom 
Slovensku. Najkupovanejšími 
potravinami boli múka (4,4 t), 
cukor (3,3 t), cestoviny (3,2 t) 

a mlieko (2 759 litrov). 
„Mysleli sme si, že 26 ton 

potravín, ktoré sme darovali 
v minulom ročníku, je množst- 
vo, ktoré tak ľahko neprekoná-
me. Preto nás milo prekvapi-
lo a potešilo, že ľudí, ktorí sa 
chcú zapájať do pomoci iným, 
tento rok pribudlo. Ďakuje-
me všetkým, ktorí sa k  nám 
pridali a  prispeli na dobrú 
vec,“ zhodnotil druhý ročník 
zbierky Martin Gärtner, ho-
vorca Kauflandu.

Slovenský Červený kríž má 
v  organizovaní charitatív-
nych potravinových zbierok 
dlhoročnú tradíciu. Tento rok 
územné spolky SČK z celého 
Slovenska rozdali  potravino-
vé balíky až 2 786 príjemcom. 
Boli medzi nimi dôchodco-
via, ale aj osamelé matky či 
rodiny s postihnutými deťmi. 

Rodinám v núdzi viac ako 31 ton potravín
„Vďaka našim dobrovoľní-
kom, ktorí pracujú pre územ-
né a miestne spolky, môžeme 
sprostredkovať pomoc veľmi 
adresne a  cielene. Poznáme 
ľudí, ktorí takúto pomoc pot- 

rebujú. Šíriť posolstvo solida-
rity od celkom anonymných 
darcov dáva našej práci zmy-
sel,“ povedala Zuzana Ro-
siarová Kesegová, generálna 
sekretárka SČK.  (red)

Popradské Vianoce s bohatším programom

Mesto  Poprad  pripravilo 
k Vianociam 33 dní  vianoč-
ných programov,  v ktorých  
vystúpi takmer 550 účinku-
júcich. Popradské Vianoce 
začnú tradične 1. adventným 
koncertom z veže Kostola sv. 
Egídia v nedeľu 29. novembra 
o 18 h. Najznámejšie koledy 
si budú môcť Popradčania 
vypočuť 2. decembra na kon-
certe Najkrajšie Vianoce so 
sólistami orchestra Lúčnica 
a s Jánom Babjakom. 

Mikuláš rozsvieti vianočnú 
výzdobu 4. decembra o 17 h. 
Tento rok mu budú pomáhať 
rozsvecovať bohatšiu vianoč-
nú výzdobu obľúbené posta-
vičky z troch známych rozp- 
rávok, chýbať nebude pyro-
muzikálny ohňostroj. Mi-
kuláš príde v  tomto roku 
na nové miesto vo východ-
nej časti námestia. Veľkých 
i malých divákov určite po-
teší aj veľkoplošná obrazov-
ka. Pri odchode z námestia 

bude na všetky deti čakať 
sladké prekvapenie a  mož-
nosť odfotografovať sa s Mi-
kulášom, čertom a anjelom. 
V  deň príchodu Mikuláša 
zároveň otvorí dvere ďalšia 
novinka, adventné mesteč-
ko. V  drevených stánkoch 
pri zvonici bude k dispozícii  
predovšetkým  vianočné ob-
čerstvenie. Všetky deti môžu 
tešiť z Veľkého festivalu mas-
kotov a rozprávkových pos- 
tavičiek, ktorý sa uskutoční 
6. decembra o 10. h v Dome 
kultúry v Poprade. V  ten istý 
deň  začne o 13. h svoju púť  
Mikuláš, ktorý spolu s  po-
mocníkmi navštívi jednotlivé 
mestské časti Popradu. Hu-
dobné predstavenie čaká na 
návštevníkov koncertu Folk- 
lór verzus jazz, na ktorom sa 
predstavia  vynikajúci fol-
kloristi. XIII. tradičný via-
nočný jarmok začne v piatok 
11. decembra a  potrvá do 
nedele 13. decembra s boha-
tým sprievodným kultúrnym 
programom. Ďalšia novinka 
v tohtoročnom programe je 
súčasťou vianočných kon-
certov Otvor svoje srdce 

v  popradských kostoloch. 
Vianoce maľované pieskom 
je názov unikátneho ume-
leckého stvárnenia príbehu 
Božieho narodenia v  obra-
zoch maľovaných v  piesku, 
ktoré budú vznikať priamo 
pred očami návštevníkov. 
Novinkou budú tiež bez-
platné prehliadky Kostola sv. 
Egídia s výkladom. Viac in-
formácií o prehliadkach po-
skytne Mestská informačná 
kancelária Poprad.  Chýbať 
nebudú ani ďalšie tradičné 
podujatia, Posolstvo Vianoc, 
predaj vianočných strom-
čekov a  kaprov z  fontány, 
detská burza hračiek, šted-
rovečerný vežový koncert, 
živý Betlehem, Vianoce a tú-
lavé psíky i predsilvestrovská 
detská show. Od 15. decem-
bra do 5. januára 2016 bude 
parkovanie v blízkosti centra 
zdarma. Popradské Vianoce 
ukončia dva bezplatné kon-
certy v  Matejovciach, Malá 
Vianočná hudba v  podaní 
sláčikového kvarteta a v Kos-
tole sv. Egídia Novoročný 
trojkráľový koncert Marcely 
Laiferovej.  (pkr)

Na tomto mieste bol pri-
pravený úplne iný názor, ale 
teroristický útok vo Fran-
cúzsku, pri ktorom zomrelo 
viac ako 150 nevinných ľudí 
a  ďalšie stovky sú zranené, 
nenechal ľahostajným určite 
nikoho z nás. 

Človeku je ľúto každého 
života, ale rovnako ako Fran-
cúzov mi je ľúto aj obyvateľov 
bývalej Juhoslávie, Ukrajiny, 
Sýrčanov, Iračanov, Iranča-
nov, Afgáncov a  ďalších a 
ďalších štátov, kde vojnové 
peklo rozpútali bezhohľadní 
politici tzv. mocnosti, ktorí 
nepochopili, že sloboda a de-
mokracia má inú podobu, 
ako si predstavujú oni. Ani 
jeden z týchto napadnutých 
a rozvrátených štátov totiž 
nemohol a  ani nemôže vy-
povedať vojnu Spojeným štá-
tom americkým či Európskej 
únii, pretože na to jednodu-
cho nemá a bol by všetkým 
iba na smiech. Najmä preto, 
že zbrfane im dodávajú prá-
ve tí, ktorým by mali vojnu 

vypovedať.  Jediná možnosť, 
akú tieto štáty majú, keďže 
ich nikto neberie vážne a 
ani nepočúva, sú teroristic-
ké útoky, ktorými zastrašujú 
všetkých ostatných.   

Mnohí čo len trochu mys-
liaci ľudia sa najmä preto po-
stavili na odpor proti nekon-
trolovanej migrácii a prílivu 
utečencov, pretože vedeli, že 
bezpečnosť každého štátu, 
kde sú čoraz väčšie a väč-
šie moslimské komunity, je 
ohrozená. Spiace bunky te-
roristov z  arabských štátov 
sú dnes v podstate všade, a je 
len otázkou času, kedy to za-
čne. A začalo. 

Je zúfalé a nechutné pozerať 
na všetky politické elity, ktoré 
„súcitia“ s trpiacimi Francúz-
mi, s  rodinami, ktoré prišli 
o svojich blízkych. Akoby si 
neuvedomovali (a keď si to aj 
uvedomujú, tvária sa, že ich 
sa to netýka), že sú to práve 
oni, kto nesie zodpovednosť 
za to, čo sa stalo 11. septem-
bra v USA, na letisku v Rus-

ku, vo francúzskej redakcii 
a v sobotu v Paríži. Národy 
uvrhnuté do biedy, chudoby 
a sužované vojnami, ale aj tí 
ostatní vedia veľmi dobre, kto 
je za túto biedu sveta, za voj-
ny a terorizmus, zodpovedný. 
Tí, ktorí celé svoje bytie po-
výšili na právo rozhodovať 
o iných, byť pánmi sveta a na 
právo tých ostatných ničiť, 
ich okrádať, vraždiť. Len oni 
majú právo žiť v  prepychu, 
v blahobyte a tí ostatní sa im 
musia podriadiť a slúžiť im za 
kus chleba. Na jednej strane 
nehorázne plytvanie potravi-
nami, surovinami, ľudským 
umom i prácou, teda hodno-
tami, ktoré už nemajú žiadnu 
cenu, na druhej čím ďalej 
väčšia bieda,  hladujúce deti 
a choroby. Práve táto zberba, 
ktorá si hovorí politická elita, 
sa dokáže pred celým svetom 
pretvarovať, ako s  obeťami 
teroristických útokov súcitia 
a tvária sa, ako sa to dotýka aj 
ich a je im to ľúto. 

Nie, nič im nie je ľúto! 

Veď zomreli len nevin-
ní, obyčajní ľudia, ktorí za 
nič nemohli a tých, ktorí sa 
mali kúpať v krvi, sa to vô-
bec nedotklo. Ďalej im z očí 
budú vypadávajú iba doláre! 
Ďalej budú tvrdiť, ako musia 
„likvidovať“ nedemokratic-
ké režimy, vyrábať zbrane 
a chrániť nás všetkých a pri-
tom budú rozpútavať ďalšie 
a  ďalšie konflikty, pozývať 
milióny utečencov bez akej-
koľvek kontroly, hoci veľ-
mi dobre vedia, že väčšina 
týchto utečencov sa nikdy 
nezriekne svojho nábožen-
stva, svojho spôsobu života 
a nepríjmu naše tzv. demo-
kratické hodnoty, ktoré sú 
im úplne cudzie. Veď všetci 
vidíme, ako sa multikultura-
lizmus vypomstil samotným 
Francúzom, kde si práve pri-
sťahovalci z  Afriky a  arab-
ských štátov povytvárali getá 
s  obrovskou kriminalitou, 
do ktorých sa boja vkročiť 
aj muži zákona. A  keď eu-
rópskych lídrov na bezpeč-

nostné riziká upozorňovali 
politici východoeurópskych 
štátov, urobili z nich hlupá-
kov, ktorí nevedia čo je to 
sloboda, demokracia, chýba 
im súcit s utečencami prena-
sledovanými vojnou. 

Dúfam, že sa konečne pani 
Merkelová, Holland a  spol. 
verejne ospravedlnia Orbá-
novi i Ficovi, ktorí sa ako je-
diní postavili na odpor proti 
tým, ktorí vedome začali 
svojou benevolenciou a  sil-
nými vyhláseniami páchať 
cez vražedných atentátnikov, 
ktorí si hovoria utečenci pred 
vojnou, genocídu vlastných 
národov. Určite, nie všetci 
utečenci sú vraždiace mon-
štrá islamského štátu, ale keď 
nikoho nezaujíma, kto tu 
vlastne príde a prečo, to ako-
by rovno povedali –  poďte 
a vraždite našich obyvateľov 
ako odplatu za to, čo sme na 
vás napáchali my! Už z toho 
vidieť, že títo ľudia svedomie 
nemajú a nikdy nemali! 

Ľ. Rešovská

November je pre mňa dô-
ležitý mesiac. Zvykám si na 
zvláštnu atmosféru kratšieho 
dňa po zmene času. Zapaľu-
jem sviečky viac ako zvyčaj-
ne, spomínam a vyhrabávam 
z pamäti zabudnuté. Potom 
prídu narodeniny a tak si 
trošku „zadepkujem“ nad 
plynutím času a nezastavi-
teľným starnutím. Tohto roku 
som prijala nezvratný fakt, 
že zo mňa už vojnový spra-
vodajca štýlu Jana Šibíka či 
Petry Procházkovej nebude. 
Spomenula som si na svoju 
spolužiačku z výšky Janku 
Balážovú, ktorá bola rozhod-
nutá vojnovým konfliktom 
venovať svoju profesionálnu 
kariéru. Neviem, kde je. Go-
ogle ju nenašiel a ak sa vyda-
la, nemám žiadnu stopu.   A 
vždy si spomeniem na bab-
ku. Nemala rada november. 
Vravievala, že ju vtedy naj-
viac trápia choroby a myslela 
si, že tento mesiac bude jej 
osudný. Zomrela prozaicky 
v marci, štyri dni pred 96-tymi 
narodeninami.

Tohtoročný november je 
krásny. Stromy hrajú všetký-
mi farbami, panoráma Tatier 
každý deň ponúka neopako-
vateľný pohľad. Rada sa pri 
chôdzi brodím šuchotavým 
lístím a sledujem ako sa hmla 
lenivo prevaľuje na obzore. 
Kdesi som čítala, že by si 
človek každý deň mal nájsť 
svoju modrú hodinu. Čas, 
ktorý strávi osamote, pono-
rený do svojich myšlienok. 
November je môj modrý me-
siac. Tmu využívam na po- 
tulky odľahlými cestami a tes-
tujem svoje nervy. Každý tieň 
vyzerá ako postava, skrčená 
prípravou rozbehnúť sa za 
mnou, každý šuchot znie po-
dozrivo. Nepoužívam baterku, 
aby som v tme nebola ľah-
ký cieľ, ani kapucňu či hrubú 
čiapku, aby mi neušiel naj-
menší zvuk pohybu. Od stra-
chu mi bije srdce, ale ticho, 
samota a tma sú návykovým 
adrenalínom, ktorý preváži 
obavy. Niet lepšieho spôso-
bu ako si utriediť rozlietané 
myšlienky. 

Tento november so mnou po 
lesoch blúdi Sin, Severokórej-
čan, ktorému sa podarilo utie-
cť z prísne stráženého tábora. 
Náhodou sa pred plotom, na-
pusteným elektrinou, pošmy-
kol a tak sa ho prvý dotkol 
jeho kamarát, s ktorým útek 
naplánoval. Mŕtve telo pohltilo 
výboje a Sin po ňom preliezol 
na slobodu „len“ s vážnymi 
popáleninami nôh. Keď čítate 
v akých podmienkach väzni 
v táboroch Severnej Kórei žijú 
a pripadá im to normálne, pre-
tože nič iné nepoznajú, zvie-
ra vám žalúdok. Šuchtám sa 
lístím a premýšľam, ako mi je 
v podstate dobre. Som rada, 
že sme udalosti 17. novemb- 
ra sledovali s otcom pri tele-
vízore. Že som ho počúvla, 
rozstrihala trojfarebné stužky 
svojich medailí z pionierskych 
táborov a na druhý deň roz-
dala spolužiakom. Tí odváž-
nejší si trikolóru pripli aj pred 
hodinou fyziky, ktorú nás učila 
súdružka učiteľka, známa ko-
munistka. Myslím na Sinov, 
ktorí stále žijú v táboroch a vo 
výkaloch dobytka hľadajú zvy-
šky kukurice, aby nezomreli 
od hladu. Myslím na to, ako je 
niekedy dobre prekonať svoj 
strach z neznámeho...  (pvč)

Páni politici, toto je vedomá genocída vlastných národov!
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Predvianočných 100 eur učiteľom

Silná ruka stredoškolákov

Viac peňazí na svojich výplatných páskach uvidí približne 
71 tisíc zamestnancov škôl. Ministerstvo školstva vyčlenilo 
na mimoriadne odmeny 9,6 miliónov eur, ktoré rozdelí pe-
dagógom vo výplate za mesiac november. „Tieto prostried-
ky sa nám podarilo nájsť v spolupráci s ministrom financií. 
Viem, že 100 eur pred sviatkami zmizne v domácnosti veľmi 
rýchlo, ale bol by som rád, keby to verejnosť pochopila ako 
jasný signál, že na finančnú situáciu učiteľov myslíme,“ po-
vedal minister Juraj Draxler. „Zároveň platí, že do budúcna 
treba financovanie školstva nastaviť po novom. Trvám na 
tom, že v ďalšom období musí objem financií na školstvo 
výrazne narásť a politickú garanciu musí obsahovať už 
programové vyhlásenie vlády,“ dodal šéf rezortu.

Odmeny dostanú učitelia škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov. 
Poskytnuté budú prostredníctvom dohodovacieho konania.

Už po dvadsiaty piaty-
krát usporiada Všeobecná 
nemocnica s  poliklinikou 
Levoča, člen skupiny AGEL, 
významné odborné poduja-
tie v regióne Spiš, Levočský 
lekársky deň, na ktorom sa 
zíde viac než 500 odborní-
kov z  radov lekárov, sestier 
a  medicínsko-technických 
pracovníkov a  neštátnych 
všeobecných lekárov. 

Vzdelávacia akcia sa koná 
pri príležitosti 115. výročia 
založenia nemocnice. Semi-
nár sa uskutoční vo štvrtok 
19. novembra v  Mestskom 
divadle Levoča so začiatkom 
o  8.45 h  a  zavŕši ho spolo-
čenský večer. Po celý deň sa 
budú konať prednášky, počas 
ktorých si prítomní vzájom-
ne vymenia svoje skúsenosti 
a  nové poznatky v  jednot-
livých odboroch. Seminár 
sa koná pod záštitou Mgr. 
Miroslava Jašku, predsedu 
predstavenstva a  riaditeľa 

nemocnice a PaedDr. Milana 
Majerského, primátora mes-
ta Levoča. 

Program, ktorý tvoria de-
siatky odborných predná-
šok, je rozdelený na sekciu 
lekársku, sesterskú a medi-
cínsko-technických pracov-
níkov. Lekárska sekcia bude 
pozostávať z piatich blokov 
prednášok. „Lekári tu budú 
prezentovať svoje skúsenosti, 
ktoré dosiahli v rôznych me-
dicínskych odboroch,“ pove-
dal námestník pre zdravotnú 
starostlivosť MUDr. Peter 
Makara s tým, že Slovenská 
akreditačná rada pre konti-
nuálne medicínske vzdelá-
vanie pridelila odbornému 
podujatiu 8 kreditov.

V rámci odborného podu- 
jatia bude prebiehať aj VII. 
odborná konferencia sestier 
a    medicínsko-technických 
pracovníkov. „Konferencia 
bude pozostávať zo štyroch 
blokov prednášok. Hlavnou 

témou konferencie je Pacient 
ako prijímateľ primeranej 
a  efektívnej zdravotnej sta-
rostlivosti,“ uviedla námest-
níčka pre ošetrovateľskú 
starostlivosť PhDr. Beáta 
Ružbacká, MPH. Slovenská 
komora sestier a pôrodných 
asistentiek a  Slovenská ko-
mora  medicínsko–technic-
kých pracovníkov pridelila 
tomuto podujatiu taktiež 
8 kreditov. 

Ďalším vzdelávacím podu- 
jatím, na ktorom sa v tento 
významný deň zídu aj ne-
štátni lekári, bude seminár 
pod názvom Laboratór-
na diagnostika. Je zameraný 
na poskytovanie laboratór-
nych vyšetrení pre ambu-
lanciu prvého kontaktu 
a špecializovanú ambulant-
nú starostlivosť. „Program 
bude obsahovať 6 prednášok 
s dôrazom na spracovávanie 
biologického materiálu na 
oddelení klinickej biochémie, 

komunikáciu s ambulanciou 
praktického lekára, ako i výs- 
kytu infekcií na ambulan- 
ciách,“ vysvetlil MUDr. Peter 
Makara. Slovenská akredi-
tačná rada pre kontinuálne 
medicínske vzdelávanie pri-
delila podujatiu 3 kredity.

Levočský lekársky deň 
je významným odborným 
podujatím, organizovaným 
v  regióne Spiš a  má svoju 
dlhoročnú tradíciu. „Cieľom 
akcie je, aby účastníci prezen-
tovali svoje poznatky a  dis-
kutovali o nich a tým dospeli 
k spoločnému cieľu, ktorým je  
zlepšenie diagnostickej a lie-
čebnej starostlivosti o pacien-
ta, ktorý prichádza do levoč-
skej nemocnice,“ dodal Mgr. 
Miroslav Jaška, riaditeľ ne-
mocnice s tým, že aj sústav-
né vzdelávanie a vymieňanie 
si vedomostí a  skúseností 
medzi  odborníkmi zvyšuje 
odbornú kvalitu personálu 
levočskej nemocnice.  (mcs)

Levočský lekársky deň  už vo štvrtok

Slovenská asociácia pret- 
láčania rukou pozýva všet-
ky stredné školy Prešovs- 
kého kraja na podujatie Sil-
ná ruka stredoškolákov. 

Uskutoční sa v OC MAX 
Poprad vo štvrtok 19. no-
vembra v hlavnej pasáži 
centra od 9. h. Podujatie 

je organizované pod zášti-
tou ministra školstva, vedy, 
výskumu a športu Juraja 
Draxlera.

 Súťažiť sa bude pravou 
rukou, chlapci v kategóriách 
do 65 kg, do 70 kg, do 80 
kg a nad 80 kg, dievča-
tá do 60 kg a nad 60 kg.

V stredu popoludní vy-
konali policajti osobitnú 
kontrolu na teritóriu KR 
PZ Prešov. Zameraná bola 
na kontrolu dodržiavania 
pravidiel cestnej premávky 
nemotorovými účastníkmi 
a na zabezpečenie dodržia-
vania zákazu používať tele-
fónny prístroj (okrem telefo-
novania s použitím systému 
„voľné ruky“) počas vede-

nia vozidla. Na cestách 
kraja 133 policajtov zistilo 
212 priestupkov, z ktorých 
167 vyriešili v blokovom 
konaní a 38 napomenutím. 
Na príslušný dopravný inš- 
pektorát bolo oznámených 
7 priestupkov. Požitie alko-
holu zistili policajti počas 
kontroly u 5 nemotorových 
účastníkov cestnej premáv-
ky.  (red, dk)

Kontrola zákazu používať telefón

V rakúskom Innsbrucku sa 
7. novembra konalo XXIV. 
sympózium horskej záchrany, 
ktorého hlavným organizáto-
rom je innsbrucká Univerzitná 
klinika anestézie a intenzívnej 
medicíny lekárskej univerzity. 
Zúčastnili sa ho aj traja prís-
lušníci oblastného strediska 
HZS Vysoké Tatry a školia-
ceho strediska HZS, Bc. Ján 
Kušnirák, Ing. Bc. Martin 
Matúšek, Marián Červienka 
a  MUDr. Ladislav Kotrusz. Té-
mami odborných prednášok 
boli spôsoby transportu zra-
nených z horského prostredia, 
problematika záchrany z la-
vín, letecká záchrana a naj-
novšie postupy pri  ošetrovaní 
pacientov podľa odporúčaní 
ERC (European Resuscita-
tion Council) 2015 a  ICARu. 
Účasťou na sympóziu získali 
záchranári HZS nové vedo-
mosti z oblasti horskej zách- 
rany, ktoré sú potrebné pri 
tejto špecifickej záchrannej 
činnosti.

Kiwanis klub si pripomenul sté výročie

Oslavy 100. výročia si do Popradu prišli pripomenúť aj čle-
novia Kiwanis Klubu z Bratislavy. Nechýbal medzi nimi ani 
Pavol Hammel, ktorý nielen zaspieval, ale predstavil  aj svoje 
obrazy, vystavené v kaviarni Tatranskej galérie.

Sté výročie medzinárod-
nej organizácie, ktorá pôso-
bí vo viac než 80 krajinách 
sveta si pripomenuli minulý 
piatok aj členovia Kiwanis 
klubu z  Popradu. Podpo-
riť ich prišli aj kluby z Košíc 
a  Bratislavy. Kiwanis kluby 
presadzujú a podporujú rov-
noprávnosť, spravodlivosť, 
toleranciu a  spoluprácu na 
verejnoprospešných, huma-
nitárnych a  dobročinných 
akciách, v ktorých presadzu-
jú svoje poslanie Slúžiť deťom 
sveta. Poslaním Kiwanisu je 
pomôcť deťom, zlepšiť kvali-
tu ich života a vyčariť úsmev 
na ich tvári. Významnú úlohu 
zohráva taktiež pri formova-
ní hodnôt budúcich generácií 
a ich spôsobu myslenia.

„Kiwanis klub Poprad patrí 

do Kiwanis International, kto-
rý bol založený v  roku 1915 
v Detroite.  Hlavným heslom 
je, Správaj sa k druhým tak, 
ako chceš, aby sa oni správali 
k tebe, alebo pomáhaj deťom, 
daj svetu dobro a dobro sa ti 
vráti. Kiwanis klub je tretia 
najväčšia organizácia sve-
ta a do projektov dáva ročne 
približne 110 mil. dolárov na 
pomoc deťom. Medzi projekty 
patrí Eliminate, ktorý sa usi-
luje obmedziť výskyt prenatál-
neho a  neonatálneho tetanu 
v  krajinách s  nedostatočnou 
zdravotníckou starostlivos-
ťou, v ktorých môžu byť deti 
infikované počas narodenia. 
Ďalšími sú projekty Helma 
a Bábika. Každý klub v kaž-
dom štáte  má ešte svoje vlast-
né projekty. Na Slovensku je to 

ešte projekt Dorka, kde košic-
ký klub postavil a prevádzkuje 
tri detské domovy a do tohto 
projektu vložili 2,5 mil. eur. 
Slovenské kluby sme sa zapo-
jili aj do projektu Eliminate 
a  každý člen prispel určitou 
čiastkou, rádovo tisíc dolárov 
na očkovanie proti tetanu,” 
oboznámil nás s  aktivitami 
Kiwanis klubov guvernér pre 
Slovensko Ing. Ladislav Hriv-
ko, člen popradského klubu.

Okrem storočnice si Kiwa-
nisti pripomenuli aj 25. výro-
čie založenia klubov na Slo-
vensku. „Sme jedným z naj-
starších klubov v  distrikte 
Česka a Sĺovenska a momen-
tálne máme 32 členov a ďalší 
sú traja sú čakatelia. Aktivít 
máme veľa, sme sponzorským 
klubom pre všetky kluby na 
Slovensku, veľmi úzko spolu-
pracujeme a  chodíme na aj 
ich akcie. Rovnako organi-
zujeme i  ďalšie aktivity, na-
príklad plesy pre partnerské 
kluby s  podobným zamera-
ním v  Košiciach, ako sú Rota-
ry kluby a iné,” predstavil ak-
tivity košického klubu Pavel 
Kravjanský, zakladujúci člen 
najstaršieho Kiwanis klubu 
na Slovensku. 

Divízia Slovensko je súčas-
ťou Kiwanis Distriktu Česká 
republika a Slovenská repub-
lika. Okrem Popradu, Košíc 
a  Bratislavy na Slovensku 
pôsobí ešte klub v  Prešove 
a spolu majú vyše 70 členov. 
V Čechách pôsobí približne 
15 klubov.   (pkr)

Pripravili ich pre vás pracovníci Múzea Štátnych lesov TA-
NAPu. Jednou spomedzi noviniek sú anglické pomenova-
nia vystavených rastlinných exponátov, ktoré pribudli k slo-
venským a latinským názvom. „Na dvoch nových svetel-
ných tabuliach predstavujeme druhy rastlín, ktoré rastú na 
alpínskych lúkach v Tatrách. Charakteristické pre toto spo-
ločenstvo sú rozsiahle porasty nízkych tráv, bylín, kríčkovi-
tých či plazivých foriem drevín, machorastov a lišajníkov,“ 
priblížila ďalšie novinky Zuzana Homolová, botanička Výs- 
kumnej stanice a Múzea TANAPu. Vo výstavných priesto-
roch múzea pribudlo aj nové bocianie hniezdo s mláďatami 
bociana bieleho a nová svetelná tabuľa, približujúca život 
kamzíka vrchovského tatranského a svišťa vrchovského 
tatranského.

V expozícii Múzeu TANAPu novinky

Múzeum TANAPu je špecializovaným múzeom v ob-
lasti ochrany prírody Tatranského národného parku, s od-
borným zameraním na prezentáciu živej a neživej prírody 
a ľudských aktivít na tomto území. Pritom plní svoju neza-
stupiteľnú poznávaciu, dokumentačnú, prezentačnú a vý-
chovno-vzdelávaciu funkciu. Vystavené exponáty z oblasti 
geológie, fauny a flóry, histórie a etnografie na území Tatier 
sú v každodennej starostlivosti odborných pracovníkov Výs- 
kumnej stanice a Múzea Štátnych lesov TANAPu.

Pre záujemcov z radov návštevníkov ponúka múze-
um premietanie videofilmov alebo prednášky s tematikou 
ochrany prírody v národnom parku. Svoje nezastupiteľné 
miesto tu majú nielen informačné materiály o Tatranskom 
národnom parku, mapy, kalendáre, časopis Tatry či pohľad-
nice, ale aj odborná literatúra s tematikou histórie a ochra-
ny prírody v Tatrách.

Múzeum TANAPu v Tatranskej Lomnici je opäť od pon-
delka 16. novembra (okrem hodinovej prestávky od 12. do 
13. h) otvorené denne v čase od 8.30 do 16. hodiny.  

 Text a snímka: Lenka Burdová

Jedinečné podujatie, kto-
ré nepozná hranice a spája 
národy a ľudí v nich sa usku-
toční 26. novembra o 18. ho-
dine na Hrebienku. Detičky 
zo šiestich krajín spoločne 
otvoria zimnú sezónu vo Vy-
sokých Tatrách a to netra-
dične v Tatrnskom ľadovom 
dome. Zároveň sa týmto už 
po tretíkrát otvára unikátny 
ľadový chrám, ktorá si zís-
kal obdiv u viac ako 250 tis. 
návštevníkov.

Tatranský dom
Spojenie národov

a rozsvietenie vianočného 
stromčeka spojené s fareb- 
ným pyromuzikálnym ohňo- 
strojom v Poprade na Nám. 
sv. Egídia sa uskutoční 4. 12. 
o 17. h. Mikulášsku atmosféru 
si návštevníci podujatia predĺ-
žia stretnutím s rozprávkový-
mi postavami, fotením svojich 
ratolestí vo fotoateliéroch, 
vôňou vianočnej medoviny, 
občerstvením a mikulášskym 
prekvapením pre všetky deti.

Príchod Mikuláša
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Slepá škvrna
V Tatranskej galérii v Pop- 

rade sa dnes o 17. h usku-
toční vernisáž výstavy slo-
venského multimediálneho 
umelca mladej generácie 
Marek Kvetan – Slepá škvr-
na. Výstava potrvá do 13. 
decembra.

Ekotopfilm – Envirofilm
V rámci celoslovenského 

festivalu Ekotopfilm – Envi-
rofilm premietnu dnes v kine 
Iskra v Kežmarku dokumen-
tárne filmy Púť vody o živle 
(o 17.30 h), Tatranská príroda 
(18. h) a po nich bude be-
seda s Jurajom Ksiažekom, 
milovníkom prírody, lesníkom 
a ochrancom O 19. h premiet-
nu film Kosatky dravé – Plu-
tvy, po ňom Tajomstvá z úľa 
(20. h) a na záver Brazília 
– Na každej kvapke záleží 
(21. h).

Hory a mesto
V kaviarni a čajovni U vlka 

v Starom Smokovci v rámci 
festivalu Hory a mesto pre-
mietnu v sobotu 21. novemb- 
ra reprízu francúzskeho fil-
mu Verím, že dokážem lietať 
a v utorok 24 novembra sním-
ku SR Zhovorčivý spachtoš. 
Začiatok premietania o 19. h, 
vstupné 1 €.

Honza Nedvěd
Návrat je názov koncertu 

Honzu Nedvěda, ktorý bude 
v mestskom kine v Levoči 
dnes o 18. h. Známy český 
spevák bude koncertovať aj 
v Dome kultúry v Starej Ľu-
bovni v piatok 20. novembra 
o 18. h. Vstupné 12 €, v pred-
predaji 10 €. Predaj vstupe-
niek v DK, rezervácie na t. č.  
052/432 18 93 alebo maros.
motolak@ staralubovna.sk.

K 200. výročiu 
A. V. Scherfela

Popradské mestské di-
vadlo uvedie reprízu predsta-
venia Aurel Viliam Scherfel 
v Dome kultúry v Poprade vo 
štvrtok 19. novembra o 17. 
h. Kombinovaný program je 
venovaný 200. výročiu naro-
denia „otca“ mesta. Vstupné 
5 €, deti a dôchodcovia 2 €.

Pozvánky

Zástupca riaditeľa Okres-
ného riaditeľstva  a  súčasne 
riaditeľ odboru poriadkovej 
a  dopravnej polície v  Kež-
marku pplk. JUDr. Vladimír 
Trulík sa práci v policajnom 
zbore venuje už 22 rokov. 
Jeho kariéra začala na hra-
ničnom oddelení Policajného 
zboru v Červenom Kláštore. 
Neskôr pôsobil ako vyšetro-
vateľ okresného úradu vyšet-
rovania v Kežmarku a násled-
ne ako riaditeľ obvodného 
oddelenia PZ v Spišskej Starej 
Vsi. Vo funkcii zástupcu ria-
diteľa Okresného riaditeľstva 
PZ v  Kežmarku pôsobí pol 
roka a ako povedal: 

„Ľudia si musia uvedomiť, 
že každý policajt sa snaží 
urobiť pre občana maximum. 
Pomôcť mu a chrániť ho, ako 
je to uvedené aj na služob-
ných motorových vozidlách. 
Na strane druhej si musí tiež 
občan uvedomiť, že za poruše-
nie zákona dostane sankciu.“ 
konštatoval riaditeľ Vladimír 
Trulík. 

Odhaľovanie a  objasňo-
vanie trestnej činnosti a  ich 
páchateľov je každodennou 

Pplk. JUDr. Vladimír Trulík:  Ľudia by mali byť obozretní a predvídaví
prácou policajtov. Spolupô-
sobia pri zabezpečovaní a do-
držiavaní verejného poriadku  
a  ak je poriadok narušený, 
musia urobiť opatrenia na 
jeho obnovenie. Dohliadajú 
na bezpečnosť a  plynulosť 
cestnej premávky, odhaľujú 
priestupky, pátrajú po oso-
bách, ktoré sú nezvestné, 
alebo veciach, čo zmenili 
majiteľa a  podobne. „Pod 
našu pôsobnosť patrí územie 
okresu  Kežmarok, ktorý zast- 
rešujeme tromi obvodnými 
oddeleniami -  v Kežmarku, 
Spišskej Belej a Spišskej Starej 
Vsi,“ uviedol Vladimír Tru-
lík. Každé obvodné oddelenie 
zabezpečuje výkon služby na 
základe vlastných potrieb, 
pričom samozrejme okrem 
hliadok poriadkovej polície 
sú vo výkone služby aj hliadky 
dopravnej a kriminálnej po-
lície. Treba počítať aj s dop- 
ravnými akciami, kedy sa 
na cestách okresu  pohybujú 
zvýšené počty hliadok poli-
cajtov s cieľom zvýšiť dohľad 
nad bezpečnosťou a  plynu-
losťou cestnej premávky. „Pri 
tejto príležitosti chcem vyzvať 

vodičov motorových vozidiel, 
aby sa plne venovali vedeniu 
vozidla a dodržiavali predpisy 
a to hlavne s prichádzajúcim 
zimným obdobím, ale samo-

zrejme aj počas celého roka.  
To isté platí pre chodcov a cyk-
listov, ktorí sú taktiež účast-
níkmi cestnej premávky. Upo-
zorniť chcem tiež občanov aby 

dbali na zvýšenú opatrnosť 
svojich osobných a  cenných 
vecí v súvislosti s krádežami,“ 
pripomenul Dr. Trulík. Aj 
v  tomto prípade platí, aby 
boli ľudia obozretní a predví-
daví a aby na seba a na svoj 
majetok dávali väčší pozor. 

Od začiatku  roku 2015 rie-
šili policajti poriadkovej polí-
cie v rámci OR PZ Kežmarok 
celkom 2603 priestupkov. 
„Najviac priestupkov bolo 
na cestách a  s nimi súvisí aj 
najviac udelených blokových 
pokút. Ďalej sme riešili rôzne 
majetkové priestupky, ako aj 
priestupky proti  občianskemu 
spolunažívaniu. Pokiaľ by som 
spomenul údaje objasnenos-
ti trestnej činnosti zo štatis-
tiky, tak na teritóriu okresu 
Kežmarok bolo spáchaných 
celkom 593 trestných činov, 
z ktorých je 443 objasnených, 
čo je 75-percentná úspešnosť. 
Prevláda majetková trestná 
činnosť a to hlavne rôzne for-
my krádeže,“ dodal Vladimír 
Trulík. 

S príchodom zimy sa opa-
kovane policajti stretávajú 
s trestnou činnosťou, súvisia-

cou  s neoprávneným výru-
bom lesného porastu. Preto 
prijímajú rôzne preventívne 
opatrenia na ochranu les-
ných porastov. Preventívna 
činnosť patrí k pravidelným 
činnostiam polície a  v tejto 
súvislosti policajti realizu-
jú rôzne projekty nielen pre 
deti v základných školách, ale 
i pre seniorov. Vladimír Tru-
lík upozorňuje aj na nákupy 
v obchodných centrách hlav-
ne v súvislosti s blížiacimi sa 
vianočnými sviatkami. Ľudia  
by si vo väčšej miere mali 
chrániť svoje veci, nákupné 
tašky a kabelky, ktoré nieke-
dy priam zlodejov vyzývajú 
ku krádeži. „Taktiež  mi nedá 
nespomenúť rôznych podomo-
vých predajcov, ktorí vyhľadá-
vajú najmä starších a osame-
lých ľudí, s cieľom dostať sa do 
ich príbytkov a okradnúť ich. 
Je potrebné si všímať okolie 
a najmä ľudí ktorí sa správajú 
podozrivo. Ak si myslíme, že 
to pomôže, tak treba zavolať 
na známe telefónne číslo 158,“ 
vyzval v závere riaditeľ odbo-
ru poriadkovej a  dopravnej 
polície v Kežmarku.   (isa)

Pozvánky
Assassin

V Kinoklube Film Europe 
v Tatranskej galérii premiet-
nu vo štvrtok 19. novembra 
o 19. h čínsky film Assassin 
(mládeži do 15 r. nevhodné). 
Vstupné 3 €.

Literárno-hudobný večer
Na literárno-hudobný večer 

pozývajú kníhkupectvo Chris-
tiania a Lahodnosti v piatok 
20. novembra. Zo svojej de-
butovej novely Slivky bude od 
18. h v popradských Lahod-
nostiach čítať Ján Varinský. 
O hudobný program sa posta-
rajú členovia kapely Rano. Po 
skončení čítačky bude možné 
si knihu aj zakúpiť.

Spišské divadlo
Na doskách Spišského di-

vadla v Sp. Novej Vsi (Štúdio 
SD) bude mať dnes o 19. h 
premiéru  hry S. Mrožeka Ka-
rol. Druhú premiéru uvedie di-
vadlo vo štvrtok 19. novemb- 
ra o 19. h (vstupné 2 €). 
V piatok 20. novembra je 
v programe komédia D. Kova-
čeviča Zberné stredisko (6 €) 
a v pondelok 23. novembra 
o 10. h Rysavá jalovica M. 
Kukučína (2 €). Predstave-
nie je určené pre dôchodcov 
mesta Sp. Nová Ves a okolia. 
Ostatné predstavenia na naj-
bližší týždeň sú vypredané.

U nás na Spišu
Vo výstavnej sieni Spišské-

ho múzea na Nám. Majstra 
Pavla v Levoči je od 1. do 30. 
novembra inštalovaná výsta-
va U nás na Spišu, venujúca 
sa zvykom a tradíciám v ob-
ciach v okolí Levoče, hmotnej 
a duchovnej kultúre spišské-
ho ľudu. V priestoroch radnice 
sprístupnili výstavu Jána Hálu 
Levočská biela pani. Vstup-
né na obe dospelí 1,50 €,  
od 6 do 18 rokov 1 €.

70. rokov Únie žien 
Slovenska

20. 11.  o 17. h je v sále Do- 
mu kultúry vo Svite priprave-
ný slávnostný program k 70. 
výročiu Únie žien Slovenska. 
V programe vystúpia žiaci a 
učitelia oboch ZUŠ a Folklór-
na skupina z Batizoviec.

Les v  Tatranskom národ-
nom parku po jedenástich ro-
koch od ničivej víchrice z 19. 
novembra zmenil svoju po-
dobu takmer na nepoznanie 
a pod Cestou slobody vyrastá 
nový. Keďže na tomto území 
platí zväčša tretí a štvrtý stu-
peň ochrany prírody a lesníci 
tu po spracovaní kalamitného 
dreva mohli zalesňovať, vná-
šali popri prirodzenom zmla-
dení výsadbou aj tie dreviny, 
ktoré tu pôvodne mali svoje 
prirodzené stanovištia. V ob-
dobí rokov 2005 až 2015 ob-
novili na lesných pozemkoch 
v  správe Štátnych lesov TA-
NAPu takmer 5 570 hektárov 
postihnutého územia, z toho 
3  070 ha umelou obnovou  
a 2 500 ha prirodzeným zmla-
dením. Vysadených bolo viac 
ako 5 200 000 sadeníc. „V tom-
to roku sme na ploche približne 
stosedemdesiat hektárov vysa-
dili tristopäťdesiattisíc sade-
níc. Prirodzené zmladenie sme 
prijali na ploche presahujúcej 
dvestosedemdesiat hektárov,“ 
konštatoval Pavol Fabian, ná-
mestník riaditeľa Štátnych le-
sov TANAPu. 

Drevinové zloženie tatrans- 
kého lesa, ktorý vyrastá na ka-
lamitných plochách po 19. no- 
vembri 2004, je dnes značne 
zmenené. Tatranskí lesníci sa 
snažia o  druhové zmiešanie 
drevín na kalamitnom území, 

ktoré zodpovedá prírodným 
podmienkam jednotlivých lo-
kalít. Zároveň tu momentálne 
zohráva svoju úlohu aj mo-
hutné prirodzené zmladenie 
krátkovekých pionierskych, 
čiže prípravných drevín. Naj-
vyššie zastúpenie v  umelej 
obnove má smrekovec (32 %), 
smrek (25 %) a  borovica  
(20 %). Vysoké zastúpenie bo-
rovice a smrekovca vyplýva zo 
snahy vypestovať v predstihu 
stabilizačné prvky proti silné-
mu vetru z relatívne najodol-
nejších drevín, vyhovujúcich 
konkrétnym ekologickým 
podmienkam. Podľa Pavla 
Fabiana sa lesníci snažia pes-
tovať lesy, ktoré by sa svojou 
štruktúrou približovali k pô-
vodným prirodzeným lesom. 
„Svedčí o tom aj skutočnosť, že 
v pôsobnosti organizácie nebo-
la vyhlasovaná kategória hos-
podárskych lesov, kde je drevo-
produkčná funkcia prioritnou. 
Po vetrovej kalamite preto bolo 
možné tam, kde štátna správa 
ochrany prírody povolila nás- 
ledky kalamity odstraňovať, 
pokračovať v  snahe pestovať 
lesy druhovo, vekovo a výško-
vo diferencované, ktoré budú 
zabezpečovať celospoločenské 
funkcie očakávané od tohto 
vzácneho územia,“ pozname-
nal Pavol Fabian.

Oveľa zložitejšia situácia je 
nad Cestou slobody. Tu obraz 

tatranského lesa, ktorý sa návš- 
tevníkom z  podhoria ponú-
ka, neustále menia na území 
TANAPu, spravovanom Štát-
nymi lesmi TANAPu, takmer 
840 tisíc stromov (630 000 
m3). Smrek v lesoch ďalej de-
cimuje aj lykožrút. Od roku 
2006 doteraz zničil takmer 
dva milióny stromov (1 440 
000 m3), z toho približne 840 
tisíc (630 000 m3) len v pia-
tom stupni ochrany prírody. 
Tatranskí lesníci sú povin-
ní v treťom a štvrtom stupni 
ochrany prírody spracovať ly-
kožrútom napadnuté stromy 
a preto ďalšie veľké plochy sú 
dnes v Tatranskom národnom 
parku bez stromov. V bezzása-
hovej zóne je les suchý, sem-
-tam popretkávaný zeleným 
smrekovcom. Lykožrút, nam-
nožený v kalamitnom dreve, 
ktoré štátna správa ochrany 
prírody nepovolila spracovať, 
sa v  kalamitnom množstve 
vyskytuje v tatranských lesoch 
aj v súčasnosti. Jeho populáciu 
podľa odborníkov zdecimuje 
až nedostatok potravy, teda ži-
vých stromov. Alebo extrémne 
nízke teploty, ktoré sú ale pri 
predpokladanom otepľovaní 
málo pravdepodobné. 

V súčasnosti už nehovorí-
me len o centrálnej časti Ta-
tier, kde vietor typu bóra lesy 
poškodil, ale aj o Tatranskej 
Javorine. Mení sa už aj podo-

ba Západných Tatier, kde lesy 
poškodila decembrová (2013) 
a májová (2014) víchrica a kde 
opätovne z rozhodnutia štát-
nej správy ochrany prírody 
zostane priveľa kalamitného 
dreva bez spracovania, ako 
výdatná báza pre množenie 
lykožrúta aj v tejto časti Tat-
ranského národného parku. 
„Stromy vysadené v nadmors- 
kých výškach, presahujúcich 
1  350 m  sú ešte veľmi nízke 
a  v  piatom stupni ochrany 
prírody je umelá obnova záko-
nom o ochrane prírody a kraji-
ny zakázaná a rozhodnutiami 
orgánov štátnej správy život-
ného prostredia nepovolená. 
Predovšetkým z tohto dôvodu 
tu zostávajú doslova holiny, 
pretože lykožrút mal tak na-
ponáhlo, že stromy nestihli za-
nechať prirodzené zmladenie,“ 
dodal Pavol Fabian. 

Lesy na území TANAPu 
boli v minulosti, okrem ojedi-
nelých nedostupných ostrov-
čekov, zachovaných pralesov, 
rozprestierajúcich sa na plo-
che približne 700 hektárov, 
takmer v celom rozsahu vyu-
žívané a tak človekom preme-
nené. Cieľom lesníkov je po-
kračovať v rekonštrukcii kala-
mitami zasiahnutých lesných 
oblastí na lesy prírode blízke 
s pôvodným drevinovým zlo-
žením, vekovou a priestoro-
vou štruktúrou.  (lbd)

Dve tváre tatranského lesa po jedenástich rokoch

Tím Národného stretnutia 
mládeže P15, ktoré sa kona-
lo v  lete v  Poprade, uzavrel 
verejnú zbierku na podpo-
ru tohto podujatia. Celko-
vo vyzbieral takmer 40 tisíc 
eur. Približne štvrtinu z tejto 
sumy tvoria dobrovoľné prís- 
pevky, zaslané na osobit-
ný účet zbierky, dve tretiny 
z predaja magnetiek, odzna-
kov a  kartičiek s  odznakmi 
v tvare srdca. Výťažok bude 
využitý na náklady, spojené 
s  prípravou P15. Ku kon-
cu tohto mesiaca k celkovej 

sume pribudne ešte suma 
z prijatých darcovských SMS 
správ. 

“Ďakujeme všetkým, ktorí 
sa zapojili do verejnej zbier-
ky. Aj vďaka vám sme mohli 
pre mladých ľudí na Sloven-
sku zorganizovať hodnotné 
podujatie, ktoré bolo súčasťou 
prípravy na blížiace sa Sveto-
vé dni mládeže (SDM) 2016 
v Krakove,” píše sa v  správe 
zbierky, ktorú zverejnila na 
svojej webovej stránke ne-
zisková organizácia Kanet. 
 (red)

Tím P15 uzavrel zbierku
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Pozvánky

My a oni
V Galérii mesta Levoča 

bude v piatok 20. novembra 
o 18. h vernisáž výstavy Jána 
Frančáka - sochy a Jurala To-
mana – maľba pod názvom 
My a oni. Vstup voľný. 

Festival horských filmov
V kine Tatry v Starej Ľu-

bovni sa 20. – 21. novembra 
uskutoční 5. ročník festi-
valu horských filmov Hory 
a mesto. Bližšie informácie 
na www.zdruff.vabec.sk.

Rozmýšľate 
o vzdelávaní inak?

V Teatro café na Nám. sv. 
Egídia v Poprade sa v sobotu 
21. novembra o 16. h usku-
toční moderovaná diskusia 
Rozmýšľate o vzdelávaní 
inak? Účastníci si vypočujú 
názory rodín so skúsenos-
ťou s „homeschoolingom“ 
a pohľad odborníkov. O deti 
bude postarané. Vstupné 
dobrovoľné.

A tam na jarmoku
Premiérový program k 20. 

výročiu založenia folklórneho 
súboru Ľubovňan A tam na 
jarmoku sa uskutoční v so-
botu 21. novembra o 18. h 
v športovej hale v Starej 
Ľubovni.

Krojovaná zábava
FS Vrchovina, obec Nová 

Ľubovňa a SLK Catering po-
zývajú na 6. ročník folklórnej 
krojovanej zábavy, ktorý sa 
bude konať v sobotu 21. no-
vembra o 19. h v Kultúrnom 
dome v Novej Ľubovni. Do 
tanca bude hrať ĽH Magura. 
Vstupné 12 €, v kroji 10 €.

Na zemi dobre mi 
Divadlo na hojdačke Pre-

šov uvedie v Dome kultú-
ry v Poprade v nedeľu  22. 
novembra o 10. h veselé 
bábkovo-činoherné predsta-
venie s pesničkami a prime-
ranou dávkou interaktivity.  
Vstupné: 1, 50 €.

Veselá trojka
Mestské kultúrne stredisko 

v Levoči pozýva v utorok 
24. novembra na dve hodi-
ny zábavy. V mestskom kine 
Úsmev o 18. h vystúpi známa 
česká skupina z TV Šláger 
Veselá trojka & Števo Hrušti-
nec. Vstupné 7 €, predpredaj 
MsKS, Nám. Majstra Pavla, t. 
č. 053/451 25 22. 

Anglicko-slovenské 
predstavenia

V Mestskom kultúrnom 
stredisku v Kežmarku uvedie 
Divadelné centrum Martin 
v utorok 24. novembra o 9. 
a 11. h Mr. Wolf & three little 
pigs, činoherné predstavenie 
v anglicko-slovenskom znení 
a American dream, anglicko-
-slovenské predstavenie.

Šľachtický rod Raisz
Ľubovnianska knižnica 

v Starej Ľubovni v rámci ne-
formálneho vzdelávacieho 
cyklu pre mladých i skôr na-
rodených, Večernej „univer-
zity“ moderného Ľubovňana 
pripravila  v utorok 24. no-
vembra o 17. h prednášku 
Šľachtický rod Raisz, majite-
lia ľubovnianskeho hradného 
panstva. Prednášať bude 
PhDr. Dalibor Mikulík.

Benefičný koncert
Benefičný koncert s bohatým 
kultúrnym programom, ktorý 
pomôže dobrej veci, sa usku-
toční v stredu 25. novembra 
v Mestskom kultúrnom stre-
disku v Kežmarku. Podujatie 
moderuje Katarína Brychtová.

Pred troma rokmi otvorili 
v Gymnáziu na Kukučínovej 
ulici v Poprade prvú triedu, 
ktorá mala prívlastok športo-
vá. Je to trieda s rozšíreným 
vyučovaním telesnej výchovy, 
v  ktorej chcel pedagogický 
zbor vytvoriť podmienky pre 
dobrých športovcov, ktorí sú 
zároveň dobrí žiaci. „Hoci sme 
mali sme veľmi dobrý štart a v 
prvom, druhom i treťom roku 
bol o triedu veľký záujem, pod-
ľa doterajších skúsenosti mô-
žem povedať, že športová trie-
da úplne nenaplní očakávania. 
Sme špičkové gymnázium, 
u nás sa žiaci musia učiť veľmi 
dobre a ak k tomu majú ešte aj 
trénovať, potrebujú úľavy zo 
štúdia, čo sa dosť ťažko koordi-
nuje,“ uviedol nás do proble-
matiky PaedDr. Vladimír Laj-
čák, PhD., riaditeľ gymnázia 
a doplnil, že počas existencie 
športovej triedy boli „trochu“ 
nespokojní športovci, lebo sa 
museli učiť oveľa viac ako ča-
kali a „trochu“ i učitelia, lebo 
sa im zdalo, že športovci sa až 
tak nevenujú učeniu.

V    80-tych rokoch vznik-
li na Slovensku štyri krajské 
športové gymnázia a  s nimi 
aj silná tradícia špičkových 
škôl, ktoré vychovávali repre-
zentantov. Po zmene systému 
nastala väčšia benevolencia 
a športové gymnázium pozak- 
ladal kde-kto, bez ohľadu na 
to, či bola spoločenská potre-
ba a či mal na to podmienky. 
V súčasnosti je na Slovensku 
asi 16 športových gymnázií. 

„Z  našich skúseností so 
športovou triedou vyplynu-
lo, že lepšou formou by bolo 
športové gymnázium. Tam nie 
je taký tlak na učenie, lebo je 
to samostatný študijný odbor, 
ktorý sa hodnotí inak a pritom 
oveľa lepšie skĺbi požiadavky 
klubov, športovcov i učiteľov. 
V rámci vyučovania je zara-
dená športová príprava, takže 
žiaci môžu trénovať aj dopo-
ludnia a  teda dvojfázovo, čo 
je v tomto veku veľmi dôležité. 
Športová trieda v rámci gym-
názia nám to neumožňujeme. 
Púšťame žiakov na sústrede-
nia, na súťaže, ale nemôžu tré-
novať počas výučby,“ vysvetlil 
Lajčák.

V gymnáziu zvážili pod-
mienky, možnosti, spoločen-
skú objednávku, skúsenosti 

a ašpirovali na športové gym-
názium. Zámer školy pod-
porilo mesto, ale i najväčšie 
regionálne športové oddiely. 
Prešovský samosprávny kraj 
to rovnako odsúhlasil, lebo 
s výnimkou jedného športo-
vého gymnázia v Prešove, nič 
také v   kraji nie je. Po všet-
kých súhlasoch to odobrilo aj 
ministerstvo školstva a Gym-
názium na Kukučínovej do-
stalo zelenú. „Od 1. septemb- 
ra budúceho roku spúšťame 
nový študijný odbor,  so za-
meraním na šport,“ uviedol 
riaditeľ a  dodal, že v  tomto 
odbore sa budú pripravovať 
športovci so zameraním na 
kolektívne, ale samozrejme, 
aj na individuálne športy. 

Koncepcia však nebude 
taká, ako si ju pamätáme 
z minulých období, keď šport 
podporoval štát a každá trie-
da bola zameraná na jeden 
druh športu. Už v športovej 
triede boli  hokejisti, volejba-
listi, basketbalisti, ale nebola 
uzavretá ani pre individuálne 
športy. Ak to bola len jedna 
trieda, musela pokryť všet-
kých športovcov. „Rovnako, 
ako v športových triedach, aj 
v športovom gymnáziu budú 
aj individuálne športy. Roz-
diel ale bude už v samotnom 
prijímaní do školy. Doteraz 
museli žiaci absolvovať nor-
málne prijímacie pohovory 
ako všetci ostatní študenti 
a k tomu mali ešte talentové 
skúšky. Výsledky sa zráta-
li a podľa toho sme vyberali 
tých, ktorí mohli byť prijatí. 
V športovom gymnáziu sú už 
prijímacie skúšky iba talento-
vé. Do kritérií prijímania ale 
budú patriť prospech zo zák-
ladnej školy, výsledky monito-
ru, talentové skúšky a štvrtý 
faktor bude úspešnosť v špor-
te. Zohľadníme aj to, či je 
adept žiacky prípadne junior-
ský reprezentant, či je v útva-
re talentovanej mládeže a aké 
športové výsledky dosiahol. 
Presné parametre postupne 
zverejníme na našej interne-
tovej stránke, ale o prijatí na 
štúdium rozhodnú tieto štyri 
oblasti. Ak to má byť pre toto 
gymnázium prínosom, tak na 
ňom musia byť výborní špor-
tovci, ktorí majú aj schopnosť 
vzdelávať sa. Športové gym-
názium zabezpečí podmienky 

Športové gymnázium bude 
od 1. septembra 2016 aj v Poprade

na optimalizáciu súčinnosti 
oboch procesov –  vzdeláva-
cieho a tréningového.“

Od roku 2019 by to však 
už na Slovensku nemali byť 
iba športové gymnázia, ale 
vznikať majú športové ško-
ly. Tam by mohol byť na-
príklad jeden učebný odbor, 
jeden študijný odbor a  jed-
no gymnázium. Možno ľu-
dia na ministerstve vzali do 
úvahy, že športové gymnázia 
mali v ostatnom čase neveľ-
mi dobré štúdijné výsledky. 
Športové gymnázia, neraz 
prijímali aj takých žiakov, 
ktorí by na gymnázium nao-
zaj nemali ísť a tak sa dostali 
do problémov. 

„Takejto chyby sa urči-
te nedopustíme. Vytvoríme 
iba jednu triedu gymnázia 
–  šport, podchytiť ale chce-
me celý podtatranský región. 
Zatiaľ je odozva veľmi dob-
rá, prioritne chceme pomôcť 
kolektívnym športom, ktoré 
sú v  regióne silné. Basket-
bal, ožívajúci volejbal, futbal 
a  hokej, k  tomu individuál-
ne športy, ktoré sa v  meste 
a v okolí robia dobre – pláva-
nie, tenis, atletika, lyžovanie, 
ale aj sánkovanie, karate či 
tanec. To by mala byť dosta-
točná základňa pre výber ta-

lentov so študijnými predpok- 
ladmi. pretože gymnázium, 
i športové, vyžaduje systema-
tickú prípravu a systematické 
učenie. A reálne chceme vy-
chovávať komplexných ľudí, 
ktorí sa uplatnia v  športe 
i  v  štúdiu na vysokých ško-
lách,“ konštatoval V. Lajčák.

Ako povedal, rodičia si 
často neuvedomujú, že pre-
chod zo žiackej kategórie do 
juniorskej nie je problema-
tický a plynule tam prejde  90 
percent žiakov. Ale reálne, 
z juniorskej kategórie medzi 
dospelých neprejde ani 30 
percent. „Aj rodičom od za-
čiatku vysvetľujeme, prečo je 
pre nás dôležité vzdelanie. Ak 
študent odíde z dobrej školy, 
dobre pripravený, určite sa 
dostane bez problémov na 
vybratú vysokú školu doma 
i v zahraničí. To absolvovanie 
nášho gymnázia zabezpečuje 
takmer na 100 percent, To, že 
z neho bude dobrý športovec, 
študentovi nikto negarantuje. 
Najviac ovplyvnení vidinou 
športového úspechu sa zdajú 
byť rodičia hokejistov. Väčši-
na má pocit, že ich deti urči-
te budú hrať v KHL či NHL, 
ale mali by si dobre pozrieť 
úspešnosť takejto cesty, aby 
potom neboli nielen deti, ale 
aj samotní rodičia zbytočne 
sklamaní. Preto je našou úlo-
hou výborne vzdelávať a  tá 
nám aj zostane, ale na druhej 
strane chceme žiakom vytvoriť 
lepšie podmienky na tréning 
ako mali doteraz, aby sa zvý-
šila pravdepodobnosť ich špor-
tového úspechu.“

Projekt športového gymná-
zia je založený na spolupráci 
s kvalifikovanými oddielový-
mi trénermi. Žiaci by mali 
trénovať dopoludnia prvú 
fázu, potom by prišli do ško-
ly a poobede môžu trénovať 
znovu, čiže štúdium je pri-
spôsobené športu. V športo-
vých triedach sa tento systém 
uplatniť nemohol, pretože 
žiaci v športovej triede sú ako 
všetci ostatní, len majú vyu-
čovanie rozšírené o športové 
predmety – základy športovej 
prípravy a športovú prípravu 

a športový manažment.
„V súčasnosti už spolupra-

cujeme a  vysvetľujeme veci 
trénerom a oddielom. V ďalšej 
fáze pôjdeme do základných 
škôl, aby sme sa stretli s riadi-
teľmi, výchovnými poradcami 
a vysvetlili, v čom je podstata 
športového gymnázia. Ak ro-
dičia vidia vo svojom dieťati 
športový talent a zároveň je to 
dobrý žiak, tak je to preň ide-
álna forma, ktorá zabezpeču-
je rozvoj jedného aj druhého. 
Ako som už povedal, nikto ne-
môže v žiackom veku garanto-
vať, že dieťa sa v budúcnosti 
bude živiť športom, ale s dob-
rým vzdelaním sa ešte nikto 
na svete nestratil,“ zdôraznil . 

 A ako vníma pedagóg, ale 
aj športovec telom a  dušou 
Vladimír Lajčák športovcov 
na Slovensku? „Nie je žiad-
nym tajomstvom, že živiť sa 
na Slovensku športom je viac 
ako problematické. Športovci 
majú väčšinou 400 - 800-eu-
rové platy, ktoré navyše nie 
vždy dostanú. Keď za takých 
podmienok hrá napríklad od 
20-tky do 30-tky, tak v podsta-
te nič nezarobí a ani si nič ne-
odloží. Nemá vzdelanie, risku-
je zdravie a v 30-tke sa „prebe-
rie“ a zistí, že nemá z čoho žiť. 
Na druhej strane je pravda, že 
istý čas sa v športe bohatlo, ale 
dnes to už nie je pravidlo, týka 
sa to iba úzkej špičky a špor-
tovcov v zahraničí. Treba ale 
veriť, že zákon o športe pozi-
tívne upraví podmienky aj na 
Slovensku. V športe bolo v mi-
nulosti dosť peňazí, žiaľ, jedni 
ich do športu vkladali a  iní, 
najmä funkcionári, z  neho 
peniaze vyťahovali. Aj preto 
sponzorovanie športu stratilo 
kredibilitu, sponzori prestali 
dôverovať, dávať peniaze a te-
raz sa všetci trápia, pretože 
aj štát sa 20 rokov tváril, že 
jeho sa to netýka. A tak mu-
síme byť vďační, že aspoň na 
komunálnej úrovni sa mestá 
o športuchtivú mládež starali 
a vytvárali im aspoň aké-také 
podmienky,“ vyjadril názor 
na život športovcov riaditeľ 
Gymnázia na Kukučínovej ul. 
v Poprade. Ľ. Rešovská   
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Nádej pacientom s  chro-
nickými, dlhodobo sa ne-
hojacimi ranami, ako sú 
vredy predkolení, diabetic-
ké defekty, nehojace sa rany 
po operačných výkonoch či 
preležaniny u imobilných pa-
cientov dávajú nové operač-
né postupy, techniky a nové 
metódy liečby, medzi ktoré 
patrí larválna terapia (apli-
kácia živých, medicínskych 
muších lariev do rán). 200 
malých muších lariev - “mik-
rochirurgov”, ktorí pacientovi 
odstránia z nehojacej sa rany 
odumreté tkanivo, po prvý-
krát v našom regióne apliko-

Nové liečebné metódy v levočskej nemocnici
val vo Všeobecnej nemocnici 
s  poliklinikou v  Levoči tím 
zdravotníkov pod vedením 
primára chirurgického odde-
lenia MUDr. Edwarda Huľa 
a  jeho zástupcu MUDr. Ľu-
bomíra Strelku. 

„Do rany aplikujeme larvy 
muchy bzučivky, ktorých hlav-
nou úlohou je vyčistiť ranu. 
Proces čistenia je niekoľkými 
mechanizmami. Jednak je to 
mechanické rozrušovanie od-
umretých tkanív, ďalej je to 
pohlcovanie alebo požieranie 
baktérií, ktoré sa nachádza-
jú v  rane a  tiež rozpúšťanie 
odumretých tkanív slinami, 

ktoré obsahujú látky, 
uľahčujúce rozpúšťa-
nie,“ vysvetlil primár 
Huľo a doplnil, že larvy 
sa dostanú všade tam, 
kde sa lekári chirur-
gický dostať nemôžu. 
„Buď by to bolo na úkor 
zväčšenia rany, alebo 
ďalšieho operačného 
riešenia. Larvy sa do-
stanú aj do takých zá-
kutí, kde chirurg nedo-
káže a vyčistia ranu. Sú 
to takí malí chirurgo-
via, ktorí porozrušujú 
tkanivo a  skonzumujú 
ho. Táto metóda je jed-
nou z možnosti liečenia 
rany hlavne tam, kde 
predošlé metódy u  in-
dikovaných pacientov 
zlyhali a sú chronické,“ 

spresnil MUDr. Strelka.
V indikácii k určitej liečbe 

levočskí chirurgovia pristu-
pujú k  vyšetreniu pacienta 
ako celku. Neriešia len ranu, 
ale všetky ostatné zdravotné 
problémy pacienta. Najprv 
pacienta zhodnotia, zvážia 
určité možnosti a  stanovia 
najvhodnejší postup v liečbe 
daného defektu. V  prípade, 
že je indikovaná larválna te-
rapia, po súhlase pacienta 
následne môžu tieto larvy 
objednať a  aplikovať. Ako 
terapia zaberá, chirurgovia 
hodnotia priebežne. Ak je 
liečba úspešná, pacient dosta-
ne viacero preväzov a larvy sa 
vždy dávajú čerstvé. Buď sa 
po rane pohybujú voľne, ale-
bo sú sústredené v biovrec-
ku. „Efektivita je menšia, ale 
pri odstraňovaní je to prak-
tickejšie,“ ozrejmil zástupca 
primára. 

A aké sú pri larválnej tera-
pii pocity pacienta? Sú rôzne. 
Mnohí nemajú žiadne ťažkos-
ti, niektorí to pociťujú boles-
tivo, iní ako pocit svrbenia 
alebo nejakého pohybu v spo-
dine rany. Kontraindikácie sú 
celkovo relatívne. Určité bak-
teriálne kmene larvy zabíjajú. 
To znamená, že rana, ktorá je 
kontaminovaná týmito kmeň-
mi, môže viesť k  neúspechu 
larválnej terapie. Zvážiť túto 
liečbu musia chirurgovia aj 
v prípade, keď už je infekcia 

v kosti, hoci štúdie vyka-
zujú efekt aj u týchto sta-
vov. V prípade larválnej 
terapie ide skôr o dlho-
dobejšiu liečbu. Ak in-
fekcia rýchlo progreduje 
a  pacient je ohrozený 
celkovou septikémiou 
a  teda na živote, vtedy 
je vhodnejší chirurgický 
zákrok.

„Okrem štandardnej 
a tzv. „vlhkej“ terapie za-
vádzame v spolupráci so 
Slovenskou akadémiou 
vied aj terapiu larvami 
a začíname pracovať aj 
v  oblasti ozónoterapie 
rán. Aplikácia larvál-
nej terapie v spolupráci 
s Doc. MUDr. Marekom 
Čambalom, PhD. z Uni-
verzitnej nemocnice 
v Bratislave a RNDr. Petrom 
Takáčom, PhD. z Ústavu zo-
ológie Slovenskej akadémie 
vied, priekopníkmi v  oblasti 
larvoterapie na Slovensku, 
je jednou z  niekoľkých no-
vých liečebných metód, ktoré 
nášmu regiónu poskytujeme. 
Plánujeme zaviesť do miestnej 
chirurgie najmodernejšie tech-
nológie a  operačné techniky 
a tým potenciálne rozšíriť ob-
lasť poskytovania zdravotnej 
starostlivosti nemocnice aj do 
okolitých spádových oblastí. 
Spolu s tímom kolegov lekárov, 
sestier a zdravotníckych pra-
covníkov ostatných spolupra-

cujúcich oddelení nemocnice 
pacientovi poskytneme kva-
litnú a  modernú zdravotnú 
starostlivosť,” uviedol  primár.

Poslaním Všeobecnej ne-
mocnice s  poliklinikou Le-
voča je poskytovať zdravot-
nú starostlivosť obyvateľom 
regiónu Spiš i širšieho okolia 
na úrovni súčasných poznat-
kov vedy a  medicíny. „Sme 
radi, že sa naše oddelenie vše-
obecnej a  úrazovej chirurgie 
pozitívne rozvíja a  môžeme 
poskytnúť pacientom nové 
služby,“ uviedol riaditeľ ne-
mocnice Mgr. Miroslav Jaška. 
 (mcs, red)

Primár MUDr. Huľo (vpravo) a zá s- 
tupca MUDr. Strelka s pacientom 
po aplikácií.

Špecialisti po aplikácii lariev do 
rany. 

V utorok minulého týždňa 
sa konal v Dome na polceste 
Deň otvorených dverí a mla-
dí ľudia privítali na návšteve 
u seba doma všetkých, kto-
rým ich neľahký osud nie je 
ľahostajný.

Dom na polceste vo Veľ-
kom Slavkove podáva po-
mocnú ruku hlavne mladým 
mužom z detských domovov. 
Zariadenie poskytuje  ubyto-
vanie, sociálne zázemie, stra-
vu a prácu, ktorú si však čias-
točne musia mladí zabezpečiť 
aj sami, vlastným úsilím. Naj-

Deň otvorených dverí v Dome na polceste

základnejším cieľom pomoci 
mladým ľuďom je získanie 
pracovných návykov. 

„Toto je ich veľkým problé-
mom, pretože keď odchádzajú 
z detských domovov, nevedia 
si uvedomiť, že z práce svojich 
rúk je človek živý. Doteraz ich 
živil iba štát a mali všetko. V 
zariadení, v ktorom boli, si 
nedostatočne uvedomovali, že 
sa musia o seba sami starať a 
prebrať zodpovednosť za svoj 
život,“ vysvetlil riaditeľ zaria-
denia Stanislav Gurka. 

Počas Dňa otvorených 

dverí čakal na návštevní-
kov zaujímavý program, v 
ktorom odznelo niekoľko 
tém. Okrem prezentova-
nej histórie a súčasností sa 
predstavili aj úspešní klienti 
a odchovanci tohto zariade-
nia. Momentálne v Dome 
na polceste býva 19 mladých 
mužov, ktorí sa musia riadiť 
jasnými pravidlami. Mladí 
sa po príchode do Domu na 
polceste venujú stavebným 
prácam, dva roky fungovala 
aj poľnohospodárska farma, 
ale napriek všetkým snahám 

sa tento projekt nepodarilo 
finančne udržať.

Deň u odchovancov začína 
tak ako všade inde a každý 
má na starosti činnosti, za 
ktoré nesie zodpovednosť. 
„Starám sa o morky, sliepky, 
husi, jalovičku a dvoch býč-
kov. Niekedy ani neraňajku-
jem, pretože zvieratá majú 
prednosť. Najem sa až neskôr. 
Po ich nakŕmení im vyčistím 
chlievik a  opravujem, ak sa 
niečo pokazí. Každý druhý 
deň chodíme po pomyje. Po 
obede ideme pre seno,“ priblí-

žil svoju každodennú činnosť 
dvadsaťjedenročný Rasťo, 
ktorý v Dome na polceste 
býva už tri roky. „Som veľmi 
rád, že tu môžem byť. Mám 
strechu nad hlavou, teplú 
vodu a stravu. Mám rád aj 
týchto ľudí okolo mňa, takých 
ako je Stano a Eva (Gurkov-
ci),“ povedal Rasťo, ktorý 
prišiel z Detského domova vo 
Svidníku. Počas svojho života 
prešiel viacerými domovmi 
a  zariadeniami, až sa ocitol 
vo Veľkom Slavkove. 

Roman je z Detského do-
mova v Medzilaborciach. 
V Dome na polceste má na 
starosti upratovanie. Školu 
nedokončil, ale niečo sa na 
neho nalepilo a dokáže si pri-
vyrobiť stavebnými činnos-
ťami. Vo Veľkom Slavkove 
žije pol roka a predtým pra-
coval rok v Anglicku. Musel 
sa však vrátiť. „Chcel som sa 
vrátiť, pretože mám ešte sest- 
ru a tá stále plakala, aby som 
sa vrátil. Sestra je v Banskej 
Bystrici. Píšeme si cez sociál- 
ne siete a vždy, keď si nie-
čo zarobím, snažím sa ísť za 
ňou,“ prezradil Roman. (pks) 

Pozvánky
Stridžie dni

V levočskej mestskej knižni-
ci bude v stredu 25. novembra 
o 10. h prednáška Stridžie dni. 
Etnologička Mgr. Michaela 
Kočišová priblíži netradičnú 
tému. Stridžie dni označovali 
významné dni zimného sl-
novratu - Katarínu, Ondreja, 
Barboru, Mikuláša, Luciu a To-
máša. Toto obdobie bolo úzko 
spojené so zvýšenou aktivitou 
nečistých síl a následnými 
prvkami ochrannej mágie. Na 
prednáške, určenej študen-
tom stredných škôl, sa bude aj 
čarovať, veštiť a zariekať.

Beseda so spisovateľom
V Podtatranskej knižnici, 

pobočka Juh 1 sa v stredu 25. 
novembra o 10. h uskutoční 
beseda so spisovateľom Jo-
zefom Žarnayom.

Aj muži majú svoje dni
   Mestské kultúrne stredisko 
Kežmarok pozýva v piatok 27. 
novembra o 19. h na divadel-
nú komédiu, ktorá vás pre-
svedčí, že Aj muži majú svoje 
dni. Predstavenie podáva zá-
bavný pohľad do sveta mužov, 
ktorí sa skrývajú pred svojimi 
ženami, ktoré trávia všetok 
voľný čas v obchodných cent- 
rách. Účinkujú: Branislav Deák, 
Ján Jackuliak/Marián Mitaš, 
Gregor Hološka a Milan Ba-
húl. Vstupné 12 €.

Petr Bič projekt
   Koncert skupina Peter Bič 
projekt – Just a tour 2015 sa 
uskutoční 28. novembra o 20. h 
v pube Rock Fabric v Popra-
de. Vstupné 9,90 €. Predpredaj 
aj v MIK Poprad.

Kollárovci
V Kultúrnom dome v Ba-

tizovciach vystúpi známa 
hudobná skupina Kollárovci 
s programom Goraľu cy či ne 
žal... v nedeľu 29. novembra 
o 18. h. Vstupné 9 €, pred-
predaj vstupeniek aj v MIK 
Poprad.

Výstava fotografií
V rámci prehľadu z tvorby 

7. ročníka fotografických diel-
ní bude do konca novembra 
v galérii Provinčný dom v Sta-
rej Ľubovni výstava fotografií 
Ester Bohunickej.

Srdce - čiary - farby
Výstava výber z tvorby Ru-

dolfa Rabatina a jeho študen-
tov Srdce - čiary – farby je 
inštalovaná vo výstavnej sieni 
Barónka v Kežmarku do 27. 
novembra. Vstupné: dospe-
lí 0,40 €, dôchodcovia a deti 
0,20 €, organizované skupiny 
0,10 €/osoba.

Vojny nikdy viac...
V Dome ľubovnianskeho 

mešťana v Starej Ľubovni 
otvorili 1. novembra pri príleži-
tosti 70. výročia ukončenia 2. 
sv. vojny výstavu Vojny nikdy 
viac... Vidieť ju môžete do 28. 
februára 2016.

Taxi Teherán
Pri príležitosti 5. výročia 

vzniku Filmového klubu Iskra 
v Kežmarku sa v pondelok 23. 
novembra o 18. h uskutoční 
v kine interaktívna prednáška 
Petra Konečného Geniálne 
filmové scény – alebo prečo 
milujeme film a o 20.15 h 
premietanie víťazného filmu 
Berlinale 2015 Taxi Teherán 
(prístupný mládeži od 12 ro-
kov). Vstupné 2 €.

Deň otvorených dverí
Obchodná akadémia v Pop- 

rade pripravuje 2. decembra 
Deň otvorených dverí v čase 
od od 8.30 do13.30 h.
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Podľa slov predsedu Siete 
má Poprad všetky predpok- 
lady, aby sa mu, najmä pod 
zodpovedným vedením, 
ktoré má víziu, energiu a na-
sadenie, dobre darilo. Sú-
časnej vláde vyčíta najmä 
veľké byrokratické zaťaženie 
a  skutočnosť, že kompeten-
cie, ktoré samospráva má, 
často nie sú zo strany štátu 
kryté aj finančne. „Pre nás 
v Sieti je dôležité, aby sa plá-
ny tvorili práve v  regiónoch. 
Nie, aby pár ľudí v Bratislave 
narysovalo program pre celú 
krajinu. Od začiatku trváme 
na tom, že regióny musia mať 
silnejší hlas a  silné regionál-
ne autority sa majú podieľať 
na tvorbe celoštátnej politiky. 
Jednotlivé rozvojové progra-
my regiónov musia pochádzať 
práve od ľudí, ktorí v  nich 
žijú a  najlepšie poznajú ich 
potreby.“ Zmenšením vo-
lebných obvodov a  zinten-
zívnením väzby medzi pos- 
lancom a  ľuďmi, ktorí si ho 
vybrali, sa podľa R. Procház-
ku posilní politická zodpo-
vednosť. „Ak je dnes príliš veľa 
ľudí nespokojných napríklad 
s primátorom, majú možnosť 
odvolať ho. Rovnakú možnosť 
by mali mať ľudia aj v prípade 
poslancov parlamentu.“ 

Sieť ľuďom ponúka Zmlu-

Neprodukujme vlastných ekonomických migrantov
Predseda strany Sieť Radoslav Procházka v piatok navš- 

tívil popradského primátora Jozefa Švagerka a stretol sa 
s miestnymi podnikateľmi i študentmi. V krátkosti preds- 
tavil Desatoro dobrého štátu, ktorými chce jeho strana 
presvedčiť Slovákov, ale zaujímal sa najmä o postrehy 
a návrhy zo strany samosprávy a zamestnávateľov. 

vu so Slovenskom s desiatimi 
konkrétnymi, merateľnými 
záväzkami a  presným časo-
vým plánom plnenia. Za pr-
vých 100 dní sa chcú zamerať 
na zavedenie hmotnej zodpo-
vednosti politikov, vylúčenie 
schránkových firiem z verej-
ného života a zavedenie opat-
rení, aby v  rodinných roz-
počtoch ostalo viac peňazí. 
Na konci volebného obdobia 
by radi videli lepšie a efektív-
nejšie investície do vzdelania 
a zručností detí a študentov, 
kratšie čakacie lehoty u leká-
rov a jednoduchší, v občian-
skej obsluhe priateľskejší štát. 
Hlavnou výzvou novej gene-
rácie verejnej služby, ktorú 
by R. Procházka so svojou 
stranou rád zastupoval, je 
dopriať si konečne fungujúci 
štát. „Slováci rodinu vnímajú 
ako viacgeneračné spoločen-
stvo. Nie sú to len deti a rodi-
čia, ale aj starí rodičia. A od 
toho, ako sa darí rodine, závisí 
celý úspech krajiny. Chceme sa 
sústrediť na to, aby v rodine, 
kde aspoň jeden rodič pracuje, 
ostalo viac peňazí v  rozpoč-
te. Prostredníctvom rodičov-
ského konta rodiny oslobodiť 
od behania s  tlačivami po 
rôznych úradoch a dať rodi-
čom zákonnú záruku miesta 
v škôlke pre deti od troch ro-

kov.“ Ďalšou prioritou Siete 
je praktická podpora malých 
a  stredných zamestnávate-
ľov. R. Procházka vidí rieše-
nia jednoznačne. „Chceme 
zaviesť celý balík opatrení na 
zjednodušenie vzťahu medzi 
podnikateľom a  štátom. Me-
nej byrokracie, menej regulá-
cií a o 500 eur nižšie odvody 
ročne na každého zamest-
nanca pre malých a  stred-
ných zamestnávateľov. Radi 
by sme labyrint protekčných 
a aj korupčných výhod a úľav 
pre veľké, často zahraničné 
korporácie, nahradili zvýhod-
ňovaním malých, domácich 
obchodníkov, ktorí sú ko-
strou národného hospodárst- 
va. Až 70 % ľudí v tomto štáte 
zamestnávajú malí a  strední 
podnikatelia. Potrebujeme sa 
sústrediť na efektívnu ochra-
nu tejto strednej vrstvy, lebo 
v  krajinách, kde sa jej darí, 
prekvitá celý štát.“ Rovnakou 
optikou vníma Tatry. „Tlačiť 
peniaze tam, kde už ich je dosť 
a kde sa zámery a ciele líšia od 
potrieb ľudí, ktorí tu žijú a vy-
tvorili to tu, nie je dobrá cesta. 
Súhlasím s názorom, aby sme 
z Tatier nerobili Alpy a navyše 
spôsobom, ktorý im berie kúz-
lo a  špecifikum, ktoré majú. 
Zároveň si ale myslím, že je to 
na ľuďoch, ktorí tu žijú, aby si 
povedali ako to chcú. A štát im 
na to má vytvoriť podmienky.“

Hoci Rumunsku, Bulhar-
sku či dokonca i  Českej re-
publike sa darí úspešne bojo-
vať s korupciou, na Slovensku 
ešte žiadny politik odsúdený 
nebol. „Verím na prevenciu. 
Jeden silný príklad by mohol 
naštartovať ďalšie procesy. 
Zavedenie hmotnej zodpoved-
nosti politikov a zákaz schrán-
kových firiem sú súčasťou 
nášho plánu očisty verejného 
života. Zároveň chceme pod-
robnejšie majetkové priznania 

politikov aj s podmienkou, že 
ak sa niekomu príde na to, že 
v ňom nejaký majetok zaml-
čal, ex lege, zo zákona tento 
majetok prepadne štátu.“ Rov-
nako razantné má riešenie 
i  pre oblasť vymožiteľnosti 
práva. „Dištanc pre ľudí, ktorí 
kradli, nezaplatili či niekoho 
podviedli. Jednoducho nie je 
možné, aby podnikali ďalej 
a tvárili sa, že sa nič nestalo. 
Aj tu ryba smrdí od hlavy. Vi-
díme to napríklad pri kauze 
Váhostav. Všetci sa skladáme 
na dlhy, ktoré urobil niekto, 
kto má ďalej hotel v Bratisla-
ve a tvári sa, že ideme ďalej. 
Možno to znie príliš všeobec-
ne, ale základným nevyhnut-
ným predpokladom je dôsled-
ne rešpektovaná a v každom 
jedinom prípade uplatňova-
ná rovnosť pred zákonom.“  
R. Procházka tiež cíti našu 
apatiu a  skepsu. „Štát dnes 
ľuďom ponúka mnohé dôvo-

dy emigrovať. Keď chodím po 
školách a pýtam sa študentov, 
kto chce po skončení školy 
odísť do zahraničia, väčšina 
rúk sa zdvihne. Vrátiť sa chce 
však málokto. Musíme robiť 
všetko preto, aby sme sami 
neprodukovali ekonomických 
migrantov. Štát vlastných 
ľudí vyháňa tým, ako tu fun-
guje zdravotníctvo, školstvo, 
ako nie je dvadsaťpäť rokov 
po revolúcii na východnom 
Slovensku a  juhu stredného 
Slovenska vybudovaná cestná 
infraštruktúra. To sú veci, kto-
ré ľudí zbavujú dôvodov žiť tu. 
Je úplne v poriadku, keď mladí 
ľudia chodia von. Ale musia 
mať dôvod sa sem vrátiť. Ne-
môžeme strácať tých najšikov-
nejších a  najpracovitejších, 
ubližujeme tým celej krajine.“  
Cieľom Siete je preto fungu-
júci štát, ktorý strednej vrs-
tve za jej úsilie vráti kvalitnú 
službu.

„Ľudia už za tých 25 rokov 
počuli všetko. Sľubovaným 
novým začiatkom a nádejam 
už nemajú dôvod veriť. Po-
pravde, nečudujem sa. Preto 
sme sa prešovskou prísahou 
zaviazali, že v kampani nebu-
deme používať osobné útoky 
v štýle kto s kým proti komu, 
ale sústredíme sa na program. 
Prinášame desať konkrétnych 
vecí a  osobnú zodpovednosť 
za vlastný výkon. A odkaz ve-
rejnosti? Nemôžeme si dovoliť 
rezignovať na to, či tu budeme 
mať poriadny štát. Poviem to 
za seba. Chcem tu ostať žiť 
a  chcem, aby tu žili aj moje 
deti. Som tu doma a záleží mi 
na tom ako sa Slovensku bude 
dariť. Ale to vieme spraviť iba 
spolu. Zabudnime na zákopo-
vé vojny, skúsme aspoň chvíľu 
ťahať za jedno lano a nehádž-
me flintu do žita. Slovensko 
má na to, aby bolo úspešné 
a išlo dopredu.“  P. Vargová

V  krásnom prostredí Top 
hotela Praha sa už po tretí-
krát volila Miss hasička Čes-
ko – Slovensko 2015 a Hasič 
roka 2015. O  titul najkraj-
šej dievčiny bojovalo osem 
dobrovoľných hasičiek, titul 
hasiča  štyria profesionáli, 
ktorí sa predstavili 
v rozhovore s mode-
rátorom, ukážke v si-
lových disciplínach, 
predvádzaní v  spo-
ločenskom oblečení 
a samozrejme v pro-
menáde v plavkách. 

Moderátorské duo 
bolo česko-sloven-
ské, slovenská spe-
váčka a módna ikona 
Dara Rolins a popu-
lárny český mode-
rátor Libor Bouček, 
ktorí to zvládli na 
jednotku. V  porote 
zasadli zástupcovia 
hasičov, sponzorov či 
celebrít, medzi nimi 
aj riaditeľka súťaže 
Iva Crkalová, model-
ka Gabina Dvořáko-
vá či úradujúca Miss 
hasička Stanislava 
Halušková  zo Slo-
venska a Hasič roka 
2014 Tomáš Petre-

Vicemiss hasička 2015 je z Košickej Belej
ček. O hudobný program sa 
postarali Dara Rolins, býva-
lý Zlatý slávik Dalibor Janda 
s dcérou Annou, ktorá je tiež 
speváčkou, či hviezdy muzi-
kálu Fantóm opery Michaela 
Gemrotová a Marián Vojtko. 

V uplynulých dvoch roční-

koch vyhrali krásky zo Sloven-
ska, tak sme boli zvedaví, ako 
to dopadne tento raz. Hasič 
Fernet Stock 2015 alebo Mis-
ter sympatie sa stal 35-ročný, 
170 cm vysoký veliteľ jednot-
ky požiarnej  ochrany z českej 
dedinky Víska Lukáš David. 

Hlavný titul Hasič roka 2015 
získal vyšportovaný 23-ročný, 
185 cm vysoký Dávid Hájek 
z Českých Budějovíc. 

Druhou Vicemiss hasič-
ka 2015 sa stala študentka 
Ostravskej univerzity, budúca 
učiteľka v  materskej škôlke 

a  dobrovoľná hasič-
ka, 20-ročná Lenka 
Kotulová z Bělej. 

Titul prvej Vice-
miss hasička 2015 
putoval na východ 
Slovenska nemenej 
krásnej 21-ročnej 
študentke Akadémie 
Policajného zboru 
Mirke Koľvekovej, 
dobrovoľnej hasičke 
z Košickej Belej. 

Víťazkou Miss 
hasička Česko - Slo-
vensko 2015 a  zá-
roveň favoritka di-
vákov, čiže aj Miss 
sympatie, sa stala 
24-ročná asistent-
ka v  servise BMW, 
1 6 8  c m  v y s ok á 
s  mierami 87-65-
95 Katka Müllerová 
z  českej obce Bez-
děčín pri Liberci.  
 Text a foto: 

 Jozef Mašlej

Zľava 1. vicemiss, 21-ročná východniarka Mirka Koľveková z Košickej Belej, 
Miss hasička 2015, 24-ročná Kateřina Müllerová z Bezděčína u Liberca a  2. 
vicemiss hasička Lenka Kotulová z Bělej.

Dokončenie z 1. strany
Nenaleťte reklamám. Od-

ložené splátky, darčeky, ľahko 
dostupné peniaze sú len slad-
ko znejúce triky ako z vás vy-
tiahnuť peniaze. Čím ľahšie 
pôžičku získate, tým drahšie 
za ňu spravidla zaplatíte. Ne-
požičiavajte si a nenakupujte 
na splátky. Neberte si ďal-
šie dlhy, aby ste vyplatili tie 
predchádzajúce.

Pri nákupe na internet si 
vopred skontrolujte exis-
tenciu predajcu v registroch 
i  z  diskusií iných jeho zá-
kazníkov. Nakupujte len 
v  overených e-shopoch. Ak 
chcete nakupovať v zahrani-
čí, snažte sa vybrať si v rámci 
Európskej únie, naše kont- 
rolné orgány nemajú do-
sah na predajcov mimo jej 
hraníc. Tovar hneď rozbaľte 
a skontrolujte, ak je chybný, 
písomne  reklamujte. Pri ná-
kupe na diaľku môžete tovar 
vrátiť do 14 dní bez uvedenia 
dôvodu. Ak vám tovar pri-
nesie kuriér, nepodpíšte mu 
preberací protokol skôr ako 
počet dodaných položiek 
skontrolujete.  

Pri nákupe v  kamennom 
obchode nemáte automa-
ticky nárok na výmenu to-

varu, či vrátenie peňazí. Ak 
kupujete oblečenie či obuv 
a novému majiteľovi nesad-
nú, nie je to dôvod na rekla-
máciu. Preto sa už pri kúpe 
dohodnite s  predavačom, 
že tovar prídete vymeniť, ak 
bude treba.

Pri podpisoch zmlúv s mo-
bilnými či internetovými 
operátormi majte na pamäti, 
že napriek reklamám nič ne-
robia zadarmo. Akciový to-
var môže byť komplikované 
reklamovať a vymeniť, odstú-
piť od viazanej zmluvy môže 
znamenať výdavky navyše. 

A na záver pár rád nad zla-
to. Chráňte si osobné údaje. 
Neregistrujte sa v  rôznych 
obchodoch na klientske zľa-
vy, kartičky výhod či klubo-
vé karty. Nevyhadzujte do 
koša dokumenty so svojím 
menom, rodným číslom či 
číslom účtu. Nezapájajte sa 
do telefonických priesku-
mov. Nenavštevujte prezen-
tačné akcie a nereagujte na 
ponuky pouličných predaj-
cov (okrem predajcov Nota 
Bene). A nikdy, naozaj nikdy 
nepúšťajte do bytu, dvora či 
domu podomových predaj-
cov či iných cudzích ľudí... 

 P. Vargová      

Ing. Michalom Fáberom
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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.

renault.cz
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Víťazstvo získali Zoričák a Gavalér
Priaznivci Bowling Tour 

mesta Poprad 2015/2016 sa 
stretli v  stredu 4. novembra 
už štvrtýkrát. Turnaja sa zú-
častnilo 30 hráčov, ktorí ho 
odohrali v  dvoch rundách. 
V  skupine A  sa najviac da-
rilo uzdravenému Rudolfovi 
Zoričákovi, ktorý  vyhral  zák- 
ladnú časť výkonom  1  183 
a s priemerom 197,16. Do fi-
nále postupovalo šesť hráčov 
a posledným bol  s výkonom 
1  135 Igor Lendácky. V  pr-
vom kroku finále sa stretli 
Lendácky (176), Ľudovít Ju-
rínyi (227) a František Kuziel 
(181) a do ďalšieho sa prebo-
joval Jurínyi. V druhom  fi-
nálovom kroku bojovali Vla-
dimír Pavlikovský (195), Ľ. 
Jurínyi (190) a  René  Blažek 
(199), ktorý postúpil do cel-
kového finále. V treťom kro-
ku sa stretol s R. Zoričákom 

a  zviedli vyrovnaný súboj. 
Nakoniec sa víťazom skupiny 
A  stal R. Zoričák výkonom 
190 a s celkovým priemerom 
196,14. Na druhom mieste 
skončil R. Blažek výkonom 
175 a  s  priemerom 193,25 
a  na treťom V. Pavlikovský 
s priemerom 192,86.

Víťazom kvalifikácie B sku-
piny sa stal Jozef Hegenbart 
výkonom 1 149 a  s prieme-
rom 191,5.  Do finále po-
stúpilo osem hráčov a  ako 
posledný Peter Helebrandt 
s  výkonom 975. V  prvom 
kroku hrali proti sebe Juraj 
Dubaj (155), P. Helebrandt 
(162), Ondrej Bočkay (189) 
a  najviac, 192 bodov hodil 
Ján Niedoba, ktorý postúpil 
ďalej. V  druhom kroku sa 
stretli Niedoba (153), Mes-
zároš (145), Staš (145) a Ga-
valér (201), ktorý vybojoval 

postup do celkového finále. 
V  ňom na neho čakal víťaz 
kvalifikácie J. Hegenbart. 
Finálový súboj sa zopako-
val z  predošlého kola, iba 
s  opačným koncom. Skupi-
nu B vyhral Roman Gavalér 
výkonom 162 a  s  celkovým 
priemerom 179,13. Druhý J. 

Hegenbart dosiahol výkon 
158 a priemer 186,71 a na 3. 
mieste sa umiestnil Ján Nie-
doba s priemerom 170. Naj-
vyšší náhod dosiahol  a  jac-
kpot si odniesol za najvyšší 
výkon 251 René Blažek. 5. 
kolo turnaja je na programe 
25. novembra o 16. h.  (ily)

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

Hasičská mlaď Slovenska 
sa po roku stretla v  sobotu 
7. novembra v športovej hale 
vo Svite. Na 23. ročníku halo-
vých majstrovstiev Slovenska 
mladých hasičov o Putovný 
pohár prezidenta DPO sa ziš-
lo 81 päťčlenných družstiev 
vo veku od 5  do 15 rokov, 
ktoré súťažili v troch disciplí-
nach -  štafetovom behu 5 x 
30 m  s prekážkami, štafete 
hasičských dvojíc a  uzlovej 
štafete. 

Účastníkov privítal vice-
prezident DPO pre mládež 
Anton Urdovič. V príhovore 
poďakoval organizátorom 
z OV DPO Poprad za dlho-
ročnú záslužnú činnosť pre 
hasičskú mládež. 

V  súťažnom maratóne sa 
predstavilo 405 mladých 
hasičov z DHZ i ZŠ. Medzi 
35 družstvami dievčat boli  
najlepšie Danišovce I, druhá 

skončila Šuňava VI a  tretia 
Šuňava I. V   prvej desiatke 
skončilii aj 4. Vikartovce, 
5. Šuňava V, 7. Ľubica a  9. 
Markušovce. V  kategórii 
chlapcov súťažilo 46 družs- 
tiev. Víťazom sa stala Šu-
ňava I  pred Širokým a  Pú-
chovom. Miesto v  desiatke 
najlepších sa ušlo aj 5. Šu-
ňave III, 6. Podolíncu, 7. 
Slovenskej Vsi, 8. Ľubici, 9. 
Sp. Bystrému, 10. Sp. Starej 
Vsi. Ocenenia boli udele-
né i  za jednotlivé súťažné 
disciplíny - v štafete 5 x 30 m 
i uzlovej štafete chlapcom 
zo Šuňavy I a v štafete dvo-
jíc chlapcom zo Širokého I. 
Pohár slušnosti si prevzalo 
družstvo dievčat zo Šuňavy 
VII. Ceny sa ušli aj najmlad-
ším účastníkom M SR, Dáši 
Juhásovej a Matejovi Jackovi 
zo Štrby.  

O. Klimo

Halové M SR mladých hasičov

Hokejistky ŽHK Poprad v tejto sezóne ešte ne-
prehrali. Asi ako jediný tím majú „líšky“ silnú zo-
stavu, aj keď príde k výpadkom v kádri kvôli zra-
neniam či povinnostiam študentiek v školách.

Aj zápas proti Martinu sa v  sobotu nie-
sol v jednoznačnej réžii popradských „líšok“. 
V prvej tretine si dievčatá z Martina výraznej-
šie šance nevypracovali, naopak päťkrát inka-
sovali. V ostatných dvoch tretinách sa snažili 
držať krok s  Popradčankami, ktoré už hrali 
v tréningovom tempe, ale aj  málo striel, ktoré 
smerovali na bránu, zneškodnila domáca bran-
kárka.  „Máme teraz nejaké zdravotné ťažkosti. 

Obercianová si na reprezentačnom zraze zlomi-
la ruku, Krajňáková ide na operáciu s kolenom. 
Martin dnes nekládol taký odpor, aby sme si s ním 
neporadili. Pre nás to bol, dá sa povedať , tré-
ningový zápas,“ povedal po vyhratom zápase 
tréner popradských hokejistiek Milan Skokan.

ŽHK Poprad – MHC Martin 8:0 (5:0, 2:0, 
1:0), góly: 4. Gorecká, 6. Staroňová, 14. Gáborí-
ková, 18., 19., 30. Wieczorek, 31., 52. Čulíková.

Poprad: Hullová – Čulíková, Gáboríková, 
Gorecká, Ivanová, Staroňová, Šulíková, Wiec-
zorek, Zemjanková, Kováčiková, Krivjanská, 
Žitňanská, Voščeková.  (red)

Popradské hokejistky suverénne v lige 
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04:10  Áno, šéfe! 
 - Zdeněk Pohlreich
05:05  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:30  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
09:40  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  Piráti Karibiku: 
 V neznámych vodách
23:40  Cesta bojovníka
01:45  Čierny vdovec
03:35  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

05:15  Jazdi Hlavou
05:20  Správy RTVS
06:10  Góly - body - sekundy
06:25  Do toho,do toho
06:30  Máša a medveď
06:40  Včielka Maja
06:50  Alica v krajine zázrakov
07:15  Pikkuli
07:25  Požiarnik Sam IX.
07:35  Franklin a priatelia
07:45  Veselá farma III.
08:00  Lilly, malá čarodejnica
08:25  Fidlibum
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
13:10  Jazdi Hlavou
13:20  El dorado
15:25  Milujem Slovensko
16:55  Víkend
17:25  Cestou necestou
18:00  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  Cena Nadácie Tatra 
 banky za umenie 2015
23:30  Hudba - Made 
 in Slovakia
00:00  Elisa z Rivombrosy
01:45  Toskánska vášeň
03:20  Elisa z Rivombrosy

06:25  Národnostné správy
06:35  Správy - Hírek
06:40  Správy RTVS z regiónov
06:55  Autosalón
07:20  Jazdi Hlavou
07:25  Profesionál
07:45  Energetika
08:00  Živá panoráma
08:30  Televíkend
08:55  History
09:00  Pred rokmi...
09:30  Filmová kronika 
 „17. november“ 1989
09:40  Filmová kronika 
 Reflexie 1989

23:15  Lyrik
00:40  Správy RTVS
01:30  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:40  Zámena manželiek
09:50  Kukučka
11:55  Odložený prípad
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa
16:00  NCIS: New Orleans
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
02:00  Superstar - Rozhodnutie
02:35  Hrozba z temnoty
03:20  Odložený prípad

04:05  Noviny TV JOJ
04:45  Súdna sieň
05:30  Noviny TV JOJ
06:20  Krimi
06:50  Noviny TV JOJ
07:45  Súdna sieň
08:50  Noe
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
20:20  Šport
20:25  Najlepšie počasie
20:30  Česko Slovensko 
 má talent - semifinále
23:30  Hawaii 5.0
00:30  Modrí templári
01:30  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:25  Krimi
02:50  Noviny TV JOJ
03:25  Súdna sieň

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 
 - Nové osudy
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou

04:40  Cestou necestou
05:10  Štvorlístok v službách 
 kráľa
06:40  Afrodita
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Malá morská víla
09:30  Asijina voľba
10:25  Medicopter 117
11:20  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
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
16:50  Jazdi Hlavou
17:00  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  Policajt, alebo darebák
22:05  Nebezpečne blízko
23:35  Medicopter 117
00:25  Autosalón
00:50  Jazdi Hlavou
00:55  Policajt, alebo darebák
02:35  Občan za dverami
03:00  Dámsky klub

06:15  Fokus práca
07:00  Včielka Maja 
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  Na dve strany 
 Malých Karpát
09:00  Traja z 9.poschodia
10:00  Národnostný magazín
10:25  Jeden deň
10:55  Família
11:25  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
12:00  Živá panoráma
12:30  Tradície v súčasnosti
13:00  Obrázky z prírody
13:25  Historická panoráma
14:30  Spravodliví
15:00  Po nežnej
15:25  ArtSpektrum
15:35  Maďarský magazín
16:00  Svet zhora
16:30  Ambulancia
17:00  Jeden deň
17:30  Správy - Hírek
17:35  Roma spirit
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus spotrebiteľ
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:10  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Nominácie Ceny 
 Nadácie Tatra banky 
 za umenie 2015 - Film
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Divoká Amerika
20:55  Kukurica: zisk a hlad
21:40  GEN.sk
22:00  Správy a komentáre
22:25  17. Medzinárodný 
 filmový festival Bratislava
22:30  GBS+
22:45  Od veci
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18. 11. 2015

Štvrtok
19. 11. 2015

14:35  Víkend
15:05  Taxík
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Jazdi Hlavou
16:30  Úžasné krajiny
17:00  Doktor z hôr 
 - Nové osudy
17:50  Duel
18:15  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
23:25  Reportéri
23:55  Murdochove záhady
00:45  Medicopter 117
01:35  Matka, pomôž mi
03:20  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus spotrebiteľ
07:00  Včielka Maja 
07:10  Máša a medveď
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Do toho,do toho
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Svadobné piesne
09:00  Traja z 9. poschodia
09:45  Encyklopédia 
 slovenských obcí
10:00  Svet zhora
10:30  Maďarský magazín
10:55  Jeden deň
11:25  Televízny klub 
 nepočujúcich
12:00  Živá panoráma
12:30  Lesy Slovenska 
 - Lesnícka dolina 
 Čierny Váh
12:45  Divoká Amerika
13:35  Kukurica: zisk a hlad
14:30  Od veci
15:00  Po nežnej
15:25  ArtSpektrum
15:30  Rómska beseda
16:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
16:25  Profesionál
16:40  Energetika
17:00  Jeden deň
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 
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Nominácie Ceny 
 Nadácie Tatra banky 
 za umenie 2015 
 - Výtvarné umenie
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  Jazdi Hlavou
23:15  Ambulancia

04:10  Komisár Rex
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: New Orleans
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  NCIS: New Orleans
01:05  Lovec zločincov
02:00  Upírske denníky
03:45  Odložený prípad

04:10  Nákupné maniačky
04:55  Top star
05:20  Noviny TV JOJ
06:00  Krimi
06:35  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
09:40  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  V Siedmom nebi
22:45  Áno, šéfe! 
 - Zdeněk Pohlreich
00:00  Hawaii 5.0
01:00  Modrí templári
02:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:55  Noviny TV JOJ
03:35  Súdna sieň

04:50  Správy RTVS
05:40  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
07:25  Jazdi Hlavou
07:30  TV šanca
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:55  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:50  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Občan za dverami
15:05  TV šanca
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

Piatok
20. 11. 2015

20:25  Milujem Slovensko
21:50  Cestou necestou
22:25  Večerné správy RTVS
22:35  Taxikár
00:25  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
01:10  Medicopter 117
02:00  Taxikár
03:50  Dámsky klub

05:05  Polícia
05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus právo
07:00  Včielka Maja 
07:10  Máša a medveď
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Do toho,do toho
07:50  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Šarišské ozveny
09:15  Traja z 9. poschodia
10:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
10:30  Rómska beseda
10:55  Jeden deň
11:25  Orientácie
12:00  Živá panoráma
12:30  Tradičná medicína 
 vo svete I.
13:00  MUDr. Pavol Strauss
13:30  Veľké presuny
14:30  Vat
15:00  Po nežnej
15:35  Tvárou v tvár
16:00  Televíkend
16:30  Anjeli strážni
17:00  Jeden deň
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  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Nominácie Ceny 
 Nadácie Tatra banky 
 za umenie 2015 
 - Literatúra
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Anička Jurkovičová
21:25  Família
21:55  Bol to syn
23:30  Správy RTVS
00:15  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
11:00  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa
16:00  NCIS: New Orleans
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  NCIS: New Orleans
00:35  Bostonské vraždy
01:30  Odložený prípad
02:25  Dva a pol chlapa
02:50  Komisár Rex

Sobota
21. 11. 2015
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10:00  Senior klub
10:25  Cesta
10:55  Ambulancia
11:20  (Ne)celebrity
11:30  Vat
11:55  5 minút po dvanástej
13:00  Od veci
13:25  Slovak Fashion Night
13:50  Magazín Európskej ligy
14:40  Magazín Ligy majstrov
15:15  Kapura
16:00  Farmárska revue
16:20  Halali
16:35  Separé
16:45  Test magazín
17:00  Herecké legendy
17:15  Bankinghouse 
 Khuwich and comp.
18:30  Gen.sk
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
18:55  Včielka Maja 
19:10  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Roma spirit 2015
21:35  Anjeli strážni
22:00  Kongo: Čierne srdce, 
 bieli muži (1/3)
22:55  Jazva
00:40  Správy RTVS
01:30  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:45  Zajac Bugs a káčer 
 Duffy II.
07:10  Kung Fu Panda III.
07:40  Scooby-Doo 
 a legenda o upíroch
09:00  Superstar magazín
09:30  Superstar
12:20  Superstar - Rozhodnutie
12:55  Foter je lotor
15:15  Miss špeciálny agent
17:40  Hra o Niké
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Nepriateľ pod ochranou
23:00  Odplata
01:10  Matrix Reloaded
03:40  Lovec zločincov

04:20  Krimi
04:40  Noviny TV JOJ
06:50  Gumkáči VI.
07:45  Rozprávková jazda
09:05  Spy Kids: Špióni v akcii
11:05  Česko Slovensko 
 má talent
12:45  Dvojičky
13:30  Dievča na stráženie
15:50  Česko Slovensko má 
 talent - semifinále
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:15  Šport
20:20  Najlepšie počasie
20:30  Česko Slovensko 
 má talent - finále
00:00  Pofajčíme, uvidíme
01:35  Vražedné pochybnosti
03:25  Noviny TV JOJ
03:55  Inkognito

05:25  Správy RTVS
06:15  Góly - body - sekundy
06:35  Do toho,do toho
06:40  Máša a medveď
06:45  Včielka Maja 
07:00  Alica v krajine zázrakov

07:25  Pikkuli
07:30  Požiarnik Sam IX.
07:40  Franklin a priatelia
07:55  Veselá farma III.
08:10  Lilly, malá čarodejnica
08:35  Zázračný ateliér
09:05  60 zabijakov divočiny II.
09:35  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
13:00  Občan za dverami
13:35  Agatha Christie : Poirot
15:10  Pánu učiteľovi z lásky
17:00  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
21:15  Domov, sladký domov
22:10  Boxer
23:40  Agatha Christie : Poirot
01:15  O 5 minút 12
02:25  Boxer
03:55  60 zabijakov divočiny II.

06:35  Geo report
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:10  Farmárska revue
09:30  Test magazín
09:45  Halali
10:00  On air
10:25  Yetiho stopy
11:40  Família
12:05  Dlhý, Široký, 
 Bystrozraký
13:10  Televízny posol
13:50  Futbal - Fortuna liga
16:10  Jazdi Hlavou
16:20  Hokej - Tipsport Liga
18:55  Večerníček
19:00  Máša a medveď
19:05  Trpaslíci
19:10  Včielka Maja 
 - Nové dobrodružstvá
19:25  Alica v krajine zázrakov
19:50  Slovo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dielo z depozitára 2015
20:15  Pán Selfridge
21:00  Pán Selfridge
21:50  Hana a jej sestry
23:30  Kinorama
00:00  Správy RTVS
00:45  Slovo

04:20  Bostonské vraždy
05:00  Televízne noviny
06:00  NCIS: New Orleans
06:40  Zajac Bugs a priatelia
06:50  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy II.
07:20  Kung Fu Panda III.
08:15  Moja mama je mafiánka
10:35  Fantomas kontra 
 Scotland Yard
12:45  Sexi Pistols
14:40  Kráľ Škorpión 3
16:50  Kredenc
18:00  Horná Dolná
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:20  Počasie
20:25  Superstar
23:10  Superstar - Rozhodnutie
23:40  Oko dravca
02:20  Odplata

04:55  Dvojičky
05:30  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
06:45  Noviny TV JOJ

07:35  Spy Kids: Špióni v akcii
09:30  Rozprávková jazda
10:25  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
11:35  Vtierka Castle
12:35  Piráti Karibiku: 
 V neznámych vodách
15:40  Útok na Spojené štáty
17:50  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Zakázaná zóna
23:00  Skrytá identita
01:30  Scary Movie 3
03:10  Skrytá identita

04:25  Správy RTVS
05:10  Góly - body - sekundy
05:30  Počasie
05:40  Asijina voľba
06:25  Úžasné krajiny
06:55  TV šanca
07:25  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 
09:10  Asijina voľba
10:05  Medicopter 117
10:55  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
17:50  Duel
18:15  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Banklady
22:15  Kolonáda
23:15  Medicopter 117
00:00  Banklady
01:55  Kolonáda
02:50  Dámsky klub

06:10  Jazdi Hlavou
06:15  Fokus rodina
07:00  Včielka Maja 
07:10  Máša a medveď
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Táraninky
07:45  Do toho,do toho
07:50  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pán Selfridge
10:00  Bienále ilustrácií 
 Bratislava RETRO
10:25  Tvárou v tvár
10:50  Budmerické literárne 
 rozhovory
12:00  Živá panoráma
12:30  Geo report
13:25  Mykény na Slovensku
14:00  5 minút po dvanástej
15:00  Po nežnej
15:25  ArtSpektrum
15:30  Národnostný magazín
16:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
16:30  Autosalón
17:00  Jeden deň
17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to !
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus práca
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď

18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:10  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Zboristky
21:00  Vogelpik
22:00  Správy a komentáre
22:20  Start up
22:30  GBS+
22:50  City folk extra
23:15  Môj pokus o majstrov-
 ský opus: Jiří Bárta
23:40  Správy RTVS
00:30  ArtSpektrum

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:40  Kukučka
10:45  Rodinné prípady
12:30  Farma
13:40  Farma - duel
15:30  Dva a pol chlapa
16:00  NCIS: New Orleans
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
21:40  Kredenc
22:10  FARMA
23:25  Partička
00:15  NCIS: New Orleans
01:10  Lovec zločincov
02:10  Miss špeciálny agent

05:00  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
09:35  Hoď svišťom
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
15:10  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  Inkognito
22:00  Bučkovci
23:30  Hawaii 5.0
00:30  Ochrana svedkov
02:15  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
03:10  Krimi
03:35  Noviny TV JOJ

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

06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus práca
07:00  Včielka Maja
 07:10  Máša a medveď
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Do toho,do toho
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Zábava liptovských 
 remeselníkov
08:55  Spoločný menovateľ
10:05  Observatória 
10:30  Národnostný magazín
11:00  Jeden deň
11:25  Família
12:00  Živá panoráma
12:30  Zboristky
13:25  Vogelpik
14:30  Kinorama
15:00  Po nežnej
15:30  ArtSpektrum
15:35  Ukrajinský magazín
16:00  Observatória 
16:30  Vat
17:00  Jeden deň

17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to !
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus zdravie
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Deň, kedy zomrel 
 Kennedy
21:05  Madame Mao
21:50  History
22:00  Správy a komentáre
22:20  Start up
22:30  GBS+
22:50  Večera s Havranom
00:00  Energetika
00:15  Piloti

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:55  Kukučka
11:00  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
13:00  Odložený prípad
14:00  Horná Dolná
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa
16:00  NCIS: New Orleans
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: New Orleans
01:10  Lovec zločincov

04:50  Noviny TV JOJ
05:40  Krimi
07:10  Súdna sieň
09:25  Hoď svišťom
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  Divoké kone
22:50  Áno, šéfe! 
00:10  Hawaii 5.0
01:10  Ochrana svedkov

Pondelok
23. 11. 2015

Nedeľa
22. 11. 2015

Utorok
24. 11. 2015
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Štvrté  kolo firemnej ligy 
skupiny A – 1. liga, odohrali 
družstvá 9. novembra.

Víťazom sa stal Hurrica-
nes so ziskom 26 bodov pred 
Sharks (23 b) a  na 3. mies- 
te skončil Avan (22 b). Zá-
pas s  najvyšším rozdielom 
odohrali Avan - Expoteam 
617:425 a najnižším rozdie-
lom Advokáti - Expoteam 
521:518. Najvyšší výkon do-
siahlo družstvo Avanu -  617 
bodov a  najnižší výkon Te-
richem - 412 bodov. Najvyš-
ší priemer  - 544 bodov na 
zápas dosiahol taktiež Avan. 
Najvyšší  výkon z  jednotliv-
cov - 225 bodov zaznamenala 
Kristína Koseková (Avan),  
najnižší - 110 bodov Milan 
Mešťan (Evita Caffe). Víťa-
zom kola sa stal a  najvyšší 
priemer (205) dosiahol Ľu-
dovít Jurínyi (Avan). Škoda, 
že odohral iba jeden zápas.

5. kolo je na programe 30. 
novembra.

V  II. lige odohrali štvrté 
kolo firemnej ligy 2015/2016 
družstvá skupiny  B. Zvíťazili 
Autodiely so ziskom 26 bo-
dov. Druhé skončilo družstvo 
Vega Zakopane (25 b) a  na 
tretí bol Energochem (23 b). 

Niektoré zápasy boli napí-
navé do posledného hodu 
a  skončili sa minimálnym 
rozdielom. Najvyšší rozdiel, 
128 bodov bol zaznamena-
ný v dvoch zápasoch -  Vega 
Zakopane – Lunys Team 
518:390 a Autodiely - Ener-
gochem 564:436. Stretnutie 
s najnižším rozdielom,  6 bo-
dov odohrali Three Beatles - 
Autodiely 454:460. Najvyšší 
výkon dosiahli Autodiely - 
564 bodov a  najnižší Lunys 
Team - 345 bodov. Najvyšší 
priemer - 475 bodov na zápas 
dosiahli Autodiely. Z jednot-
livcov bol najúspešnejším 
Ondrej Bočkay (Energo-
chem), ktorý získal 228 bo-
dov, najnižší výkon – 82 bo-
dov si pripísal Vladimír Zo-
ričák (Lunys Team). Víťazom 
kola s najvyšším priemerom 
176,2 sa stal  Grzegorz Bucki 
(Vega Zakopane). 

Autodiely začínajú zvyšo-
vať svoj náskok pred druhým 
Energochemom a  tretím 
Three Beatles. Jozef Valacho-
vič si svojimi stabilnými vý-
konmi  udržiava prvé miesto 
v súťaži jednotlivcov.

V 5. kole ligy sa stretnú 
družstvá až 1. decembra. (ily)

Firemná liga v bowlingu

Športové stredisko detí a  mládeže 
(ŠSDM) Poprad -  Tatry má za sebou 
letnú prípravu. Po úspešnej zimnej se-
zóne začali s prípravou v apríli a vyvr-
cholí sústredením v Rakúsku na ľadovci, 
ktoré majú deti viac-menej za odmenu. 
„Nadviazali sme na predošlé roky a za-
čali sme s  malými troj–štvorročnými 
deťmi všestrannou športovou prípravou. 
Zameriavame sa na celkový športový 
rozvoj dieťaťa  gymnastikou, atletikou či 
rôznymi loptovými hrami v  telocvični, 
ale aj v prírode, pretože Poprad a okolie 
má veľmi veľké možnosti na športova-
nie. Všestrannou prípravou ich vedieme 
k  rôznym druhom športov,“ vysvetlila 
predsedníčka Športového strediska detí 
a mládeže Viera Kundisová. 

Množstvo aktivít deťom celoročne 
zabezpečujú tréningy, ktoré sa tréneri 
snažia pripraviť tak, aby deti nielen cie-
ľavedome viedli k športu, ale aby hlavne 
všetky činnosti vykonávali s radosťou. 
Deti si vyskúšali jazdu na koni, sánkár-
sky štartovací trenažér, bicykel, horole-
zectvo, korčule a rôzne iné. U starších 
detí, ktoré si vybrali zjazdové lyžovanie 
tiež dbajú, aby sa všestranne rozvíjali. 
U nich je to veľmi dôležité pre zdravý 
vývin. Pri jednostrannej záťaži sa u detí 
môžu vyskytnúť rôzne defekty, naprík- 
lad skrátené achilovky, krivé chrbtice či 
iné. Využívajú na to rôzne pomôcky

Malí športovci absolvovali štyri letné 
kempy v Levočských vrchoch, na Pieni-
nách a dvakrát na Liptovskej Mare. Kaž-
dé sústredenie bolo zamerané na zdo-
konalenie konkrétnej zložky športovej 
prípravy. „Nabehli sme na podobný tré-
ningový model ako v minulom roku, kto-
rý sa ukázal byť veľmi kvalitný. Zamerali 
sme sa na všetky zložky športovej príp- 
ravy, kde dominovala najmä vytrvalosť, 
výbušnosť a sila. Tréningy sme sa snažili 
absolvovať vo variabilných podmienkach 
(telocvične, štadióny, bazény, kryokomo-
ra, príroda, hory),“ zhodnotil Ľudovít 
Kundis, tréner zjazdového lyžovania 
SSDM. 

Staršie detí v  rámci letnej prípravy 
každoročne absolvujú kempy na vod-
ných nádržiach, kde jazdia na vodných 
lyžiach, vyskúšajú si flyboarding či 
wakeboarding, ktoré si veľmi obľúbili. 
„Deti si to užili, nepovažovali to za ťaž-
ký tréning, aj keď to nebolo  jednoduché. 
Zvládnutie napríklad flyboardingu je ná-
ročné, ale pomôže im to pri koordinácii 
pohybov či rovnováhe. Novinkou boli 
tréningy Powercross či Spartan Race,“ 
uviedla Viera Kundisová. Do tréningo-
vej činnosti v stredisku zaradili aj účasť 

na športových podujatiach, ktoré slúžia 
hlavne trénerom na preverenie výkon-
ností detí. Medzi najatraktívnejšie patri-
li Jánske blato, Horal tour, Spartan Race 
v Tatranskej Lomnici, Rajec Night Run 
na Štrbskom Plese, City Run v Popra-
de, ale aj náročný triatlon na Liptovskej 
Mare a mnoho ďalších, kde deti neraz 
ukázali, že sú silnou konkurenciou nie-
len v behu, bicyklovaní či plávaní, ale i v 
sebadisciplíne a  vytrvalosti. Podujatia 
ako City Run či Beh za Tatry boli cha-
ritatívneho rázu a tak deti spolu so svo-
jimi rodičmi nielen športovali, ale záro-
veň aj podporili dobrú vec. „Potešiteľné 
bolo, že sa naši mladí športovci nestratili 
v konkurencii profesionálov, ktorí sa ve-
nujú špecificky tomu-ktorému športu. 
Práve naopak, ich výkony a výsledky boli 
veľmi kvalitné, až prekvapivé,“ pochválil 
svojich zverencov Ľudo Kundis. Športo-
vé stredisko detí a mládeže zorganizova-
lo druhý ročník čoraz populárnejšieho 
slalomu na suchu, ktorého sa zúčastnilo 
viac ako 120 pretekárov. 

Pre zdravý vývoj detí a  mládeže je 
dôležitá aj rehabilitácia a  regenerácia, 
preto absolvovali pobyty welnes, spoje-
né s masážami. Na posilnenie imunity 
detí sme prvýkrát využili mrazovú te-
rapiu v  kryokomore a  taktiež kondič-
ný tréning v jaskyni. Minulý rok mladí 
športovci absolvovali motorické testy 
v  spolupráci so športovcami s Mest-
ského športového klubu Kežmarok. Na 
porovnanie výkonnosti a presne o rok, 
v rovnakom čase, si ich zopakovali a zis-
tili, či nastal po roku u mladých špor-
tovcov nárast výkonností. „Pán Štancel 
zabezpečil špičkové meracie zariadenia 
a jeho zverenci si s našimi zašportovali 
a navzájom sa porovnali. Testovanie sa 
robí hlavne preto, aby sme zistili aktuál- 
nu výkonnosť jednotlivých pretekárov. Ide 
o všeobecné motorické testy, kde sa skú-
majú rôzne faktory, ako napríklad vytr- 
valosť, výbušnosť, rýchlosť, sila. V pods- 
tate po roku sa testy opakujú, aby sme 
dokázali porovnať nárast, respektíve nao-
pak, úbytok výkonnosti,“ vysvetlil tréner 
Ľ. Kundis  Z  výsledkov tréneri zistia, 
aký bol napríklad nárast výbušnej sily 
dolných končatín, prípadne či nenastal 
pokles. S  dosiahnutých hodnôt vedia 
posúdiť, či tréningové metódy, ktoré 
používajú, sú efektívne. „Na základe vý-
sledkov vidím celkový obraz pripravenos-
ti našich zverencov a podľa toho môžem 
pripraviť tréningový plán na ďalšie obdo-
bie. Keď som porovnal výsledky s minu-
lým rokom, tak v 87 percentách nastalo 
zlepšenie, čo je pozitívne, pretože aj s ve-

kom a s nárastom hmotnosti či prudkým 
rastom sa môže napríklad u 16, 17- roč-
ných výkonnosť zastaviť, alebo klesnúť. 
Testy boli na veľmi dobrej úrovni, s čím 
som veľmi spokojný. Verím, že zima prí-
de čoskoro, aby sme mohli túto náročnú 
letnú prípravu pretaviť do čo najlepších 
výsledkov,“ dodal tréner. Trénerov klu-
bu  majú deti veľmi radi, o čom svedčí 
aj ich záujem o šport a často majú väčšiu 
autoritu u svojich zverencov, ako vlastní 
rodičia.   (isa)

Letná príprava vyvrcholí v Rakúsku

Volejbalistky Popradu ces-
tovali v sobotu 7. novembra 
do Košíc s nádejou uchmat-
núť v  metropole východu 
body do tabuľky. S košickým 
družstvom sa už stretli na 
turnajoch pred začiatkom 
súťaže a výsledok zo vzájom-
ných zápasov znel 1:1. Bolo 
jasné, že pôjde o vyrovnaný 
zápas. Vo veľkej hale sa diev-
čatá najprv museli zoriento-
vať, pretože ich tréningová 
telocvičňa sa s touto halou 
nedala porovnať. Nevedeli 
si vôbec prihrať a aj to bolo 
príčinou chýb v  útoku. Za 
stavu 0:2 sa tréner rozhodol 
vymeniť libero popradského 
tímu  a od tohto okamihu sa 
zlepšila prihrávka a bodovať 
začali aj smečiarky. Po ďal-
ších dvoch náročných setoch 
svietil na ukazovateli stav 2:2 
a všetko bolo pripravené na 
rozhodujúci piaty set. Úvod 
posledného setu vyšiel domá-
cim, keď na tabuli svietil stav 
8:0 pre Košice. Zdalo sa, že 
pre Poprad je všetko stratené. 
Vtedy dievčatá naštartovali 
k obratu a razom to bola iná 
hra. Popradčanky dotiah-
li stav na 8:10 a nakoniec 
v rozhodujúcom sete zvíťazili 
15:10 a v zápase 3:2! 

V druhom stretnutí nastú-
pili v úvode dievčatá z lavičky. 
Košice to využili a vyhrali prvý 
set o 3 body. Druhý začali opäť 
v základnej zostave, ale uká-

zalo sa, že na hráčky doľahla 
únava. Všetko bolo nepresné 
a opäť prehrávali 0:2. Tretí set 
jednoznačne vyhrali a nakopli 
sa do ďalšieho. Keď bolo jasné, 
že stretnutie ide do piateho 
setu, diváci v hale neveriacky 
krútili hlavami. Rozhodujúci 
set bol vyrovnaný, ale nako-
niec sa z víťazstva s výsledkom 
3:2 tešili Popradčanky.

Najmladšie dievčatá pod 
vedením Ondrej Spišáka bo-
jovali v Spišskej Novej Vsi. 
V Sp. N. Vsi sa Popradčanky 
stretli na turnaji so svojimi 
súperkami z Vranova a domá-
cimi hráčkami. Obidva zápasy 
vyhrali a pripísali si do tabuľ-
ky dôležité body. Najbližší 
turnaj odohrajú vo Vranove 
22. novembra. 

V  nedeľu 8. novembra 
privítali kadetky Popradu 
rovesníčky z Kežmarku. Tra-
dičné derby prinieslo v pr-
vom zápase kvalitný volejbal 
plný zvratov. Prvý set vyhrali 
popradské volejbalistky po 
napínavej koncovke 26:24, 
ďalšie dva sety získali dievčatá 
z Kežmarku. V štvrtom sete 
domáce dievčatá predviedli 
koncentrovaný výkon a získali 
ho v pomere 25:21. V piatom 
rozhodujúcom zvládli tajbrejk 
lepšie Popradčanky. V  dru-
hom meraní síl Junior Poprad 
nestačil na výborne hrajúci 
Kežmarok a podľahol mu 0:3. 
 (red)

Zápasy VK Junior 2012 Poprad

Na snímke unavené, ale šťastné staršie žiačky po zápase 
v Košiciach.
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Hokejisti HK Poprad odo-
hrali počas uplynulého týž-
dňa dve domáce stretnutia 
najvyššej hokejovej súťaže  
a v oboch prípadoch sa v Pop- 
rade tešili hostia. V  utorok 
hostili lídra tabuľky Zvolen 
a v piatok druhý tím extraligy 
Trenčín. 

HKM Zvolen cestoval pod 
Tatry na stretnutie 19. kola, 
kde napokon po sedemgólo-
vej prestrelke zvíťazil tesne 4:3 
a poistil si prvú priečku v Tip-
sport lige. Poprad nastúpil 
bez obrancu Jaroslava Kasíka 
(trest), ale už s  uzdraveným 
Matúšom Paločkom, ktorý má 

Popradskí hokejisti doma dvakrát „zakopli“

Takmer vypredaná Iskra 
Aréna bola v sobotu sved-
kom bojovného súboja ta-
buľkovo siedmeho domáceho 
tímu a úradujúceho majstra 
z Komárna. Do zápasu vstú-
pila Iskra Svit bez rešpektu. 
Po štyroch minútach úvodnej 
časti hry svietil na ukazovate-
li skóre stav 7:1. Mierne vede-
nie si udržiavala počas celých 
prvých desiatich minút. Tré-
ner Komárna si na začiatku 
druhého dejstva vyžiadal od-
dychový čas, po ktorom nas- 
ledovalo zo strany Komárna 
viacero úspešných trojbodo-
vých pokusov, ktoré vyústili 
do polčasového stavu 30:35.

Iskra prehrala ďalší zápas, podľahla majstrovi
Tretia štvrtina mala po-

dobný priebeh ako úvodných 
20 minút, družstvá sa strieda-
li vo vedení, ani jedno si však 
nevytvorilo väčší ako 5-bo-
dový náskok, čo sľubovalo 
v záverečnej štvrtine vyrov-
naný priebeh. Komárno sa 
počas celého zápasu spolie-
halo na úspešnú trojbodovú 
streľbu, ktorá sa najmä v po-
slednej časti ukázala ako roz-
hodujúca. Hostia si vypraco-
vali 12-bodové vedenie, ktoré 
ešte tri minúty pred koncom 
skresali Pipíška s Bakareom 
na rozdiel 7 bodov, avšak to 
bolo zo strany Svitu všetko. 
Komárno zaznamenalo 13 

úspešných trojok, Svit iba 
dve.

Iskra Svit – MBK Rieker 
Com Therm Komárno 63:75 
(18:12,30:35, 48:49). Najviac 
bodov: Petrucelli 17, Pipíška 
17, Bakare 15 – Halada 20, 
Umipig 12, Vido a Kratochvíl 
po 9. 

Rudolf Jugo, tréner Svi-
tu: „Zo zostavy nám vypadol 
Blagojevič, s ktorým sa ve-
denie klubu rozlúčilo i My-
les, ktorý ochorel. Náš prvý 
rozohrávač Petrucelli musel 
odohrať celých 40 minút. Na-
priek tomu sme s majstrom 
odohrali takmer 35 minút 
vyrovnanú partiu. Našim 
problémom je, že keď máme 
šancu definitívne nakloniť 
stretnutie na našu stranu, 
urobíme hlúpe chyby, ktorými 
dostaneme na koňa súpera. 
Komárno má veľmi skúsený 
tím, ktorý si počkal sa svoju 
príležitosť. Hostia nás prevý-
šili komplexnou ofenzívnou 
hrou, nielen úspešnou trojko-
vou streľbou. Nezabrala nám 
lavička, okrem Bakareho sa 
ostatní hráči prakticky vôbec 
nepresadili.“

Peter Pipíška, hráč Svitu: 
„Po zaváhaní v Nitre sme chce-
li odčiniť toto zakopnutie. Je to 

slabá náplasť, že sme prehrali 
po statočnom výkone. Myslím 
si, že rozhodla trojková streľ-
ba. Zatiaľ, čo nám nepadlo 
takmer nič, súperovi sa streľ-
ba spoza oblúka mimoriadne 
darila. Na každý jeden bod 
sme sa nadreli, hostia skóro-
vali oveľa jednoduchšie. Príliš 
často sa opakuje, že dobre roz-
behnutý zápas stratíme za pár 
minút. Psychicky nám určite 
nepomohlo ani to, keď ubráni-
me súperov útok a v poslednej 
sekunde inkasujeme trojku. 
Musíme niečo zmeniť. Aj preto 
sme v tomto stretnutí nastúpili 
v pozmenenej zostave a s inou 
taktikou. Myslím, že v prvom 
polčase nám to vychádzalo 
a Komárnu sme zmenou hry 
narobili problémy.“

Filip Halada, Komárno, 
autor 5 trojok: „Náš tím veľa 
cestuje, hráme FIBA eurocup, 
čo bolo vidieť na začiatku 
stretnutia. Svit na nás vybe-
hol, hral agresívne, ale potom 
sme sa už viac presadzovali. 
Vyšlo nám niekoľko dôležitých 
striel. Svit nás trápil do konca, 
hoci domácim chýbalo niekoľ-
ko hráčov zo základu. Chcel 
by som poďakovať mojim spo-
luhráčom za to, že mi vytvorili 
priestor k trojkám.“  (sps)

Začiatkom novembra vo 
Veľkej Lomnici odohrali 
okresné kolo základných škôl 
okresu Kežmarok vo florbale 
starších žiačok pod názvom 
OXDOG Florbal Cup 2015.  
Turnaja sa zúčastnilo 6 škôl. 
Domáca Veľká Lomnica, 
Slovenská Ves, Vrbov, ZŠ 
Štefánikova a ZŠ Petzvalova 
Spišská Belá a Huncovce. Do 
krajského kola sa prebojovali 
ZŠ Huncovce a ZŠ Slovenská 
Ves. V Slovenskej Vsi sa ko-
nalo okresné kolo mladších 
žiačok, z ktorého do krajské-
ho kola, rovnako ako v súťa-
ži starších dievčat, postúpila 
Slovenská Ves. 

Skvelé výsledky dosiahla 
v  stolnom tenise Anastázia 

Zgeburová, hráčka TJ STO 
Slovenská Ves koncom ok-
tóbra. Najprv sa predstavila 
medzi staršími žiačkami v 
Čani vo Východoslovenskom 
pohári v kategórii, v ktorej 
štartujú o dva roky staršie 
hráčky. Prehrala až v boji o 
finále. V súboji o 3. miesto 
porazila 18. hráčku Sloven-
ska v kategórii starších žia-
čok. Ešte viac sa jej darilo v 
Ružomberku v Slovenskom 
pohári mladších žiačok, keď 
vyhrala 9 zápasov za sebou. 
Práve v deviatom porazila re-
prezentantku Slovenska, štvr-
tú nasadenú hráčku Adrianu 
Balúchovú. 

V súboji o finále prehra-
la s jednotkou slovenského 

Úspešné florbalistky aj stolné tenistky

Spoločná fotografia dvoch postupujúcich družstiev. V modrých 
dresoch Slovenská Ves, v oranžových ZŠ Huncovce.

rebríčka a v súboji o tretie 
miesto s dvojkou rebríčka. 
Tieto skvelé výkony katapul-
tovali Anastáziu Zgeburovú 

na 1. miesto vo východoslo-
venskom rebríčku a v rámci 
Slovenska sa posunula už na 
17. miesto.  (red)

za sebou viac ako 6-mesačnú 
liečbu zraneného kolena. 

HK Poprad - HKM Zvolen 
3:4 (2:1, 1:2, 0:1), góly: 14. 
Paukovček (R. Rapáč, Hvila), 
16. Heizer (Malina, B. Rapáč), 
34. Kroták (Heizer) - 7. Mis-
senjov (Semorád, Brabenec), 
21. Brabenec (Semorád, Mis-
senjov), 35. Obdržálek (J. Ju-
rík), 54. Škvaridlo (Klhufek, 
Baroš)., vylúčení: 8:8, navyše: 
R. Rapáč (Poprad) a Pokovič 
(obaja Zvolen) obaja 10 minút 
za hrubosť, presilovky: 2:1, 
oslabenia: 0:1, 1 100 divákov. 

Juraj Halaj, asistent tré-
nera Popradu: „So Zvolenom 
sme si verili. Zápas mal veľmi 
dobrú úroveň. Rozhodli chyby, 
po ktorých sme súperovi daro-
vali tretí a štvrtý gól.“

HK Poprad - Dukla Tren-
čín 1:2 (0:0, 1:0, 0:2), góly: 

28. Paukovček (Bartečko, 
Hvila) -  49. Petrovický, 58. 
Rehák (Drgoň, Hlinka). 
Rozhodovali: Štefík -  Job-
bágy, Rovenský, vylúčení: 
6:5, navyše: R. Dlouhý 10 
minút za nešportové sprá-
vanie, P. Mikuš (obaja Tren-
čín) 5+DKZ za napadnutie 
hlavy a krku, presilovky: 1:0, 
oslabenia: 0:1, 1 268 divákov. 
HK Poprad: Kostúr - Suchý, 
Dinda -  D. Šterbák, Fabian 
- Malina, Ťavoda - Gáborčík 
-  Bartečko, Paukovček, Pa-
ločko - Kroták, Rusnák, Hvila 
- R. Rapáč, Heizer, B. Rapáč 
- Štrauch, Bajaruns, Števuliak. 
Zápas začal v rýchlom tempe 
a nasadení, ale strelci sa do za-
končenia príliš často nedostá-
vali. Vo vyloženej šanci zlyhal 
domáci Branislav Rapáč a na 
druhej strane nedokázal puk 

do opustenej bránky upratať 
Michal Hlinka. Najväčšiu šan-
cu prvej tretiny spálil domáci 
Bartečko, ktorý osamotený 
pred Cháberom namiesto za-
končenia volil bekhendovú 
prihrávku bez adresáta.

V prostrednej časti hry za-
čali na ľade pribúdať šarvátky 
a vylúčenia. V presilovke 4 na 
3  sa konečne Popradčania 
presadili. V  28. minúte bol 
na konci peknej kombinačnej 
akcie Paukovček - 1:0. Trid- 
siata tretia minúta zápasu zna-
menala konečnú pre obrancu 
Trenčína Mikuša. Trest v hre 
si vyslúžil za nešetrný zákrok 
na domáceho Heizera. „Kam-
zíci“ však v dlhej päťminúto-
vej presilovke nedokázali na 
„vojakov“ nič vymyslieť.

Tretia tretina priniesla pre 
popradské publikum šokujúci 

priebeh. Najprv v 49. minúte, 
po chybe obrancu Šterbá-
ka, poľahky vyrovnal Róbert 
Petrovický. V samom závere 
sa Popradu naskytla možnosť 
početnej výhody o  dvoch 
hráčov, ktorú trestuhodne 
nevyužili a  pri návrate štvr-
tého hráča Trenčína prišiel 
zákonite trest. Na prihrávku 
Drgoňa si z trestnej lavice na-
behol Rehák a dve a pol mi-
núty pred sirénou stanovil ko-
nečný výsledok zápasu na 1:2. 
Pavel Paukovček, tréner Po-
pradu: „Dnes sme predviedli 
solídny výkon, ale po dvoch 
hrubých individuálnych chy-
bách sme si prehrali zápas sami. 
Nevyužili sme ani presilovku 
5 na 3 a hovorí sa, že pokiaľ ju 
mužstvo nevyužije, tak si neza-
slúži vyhrať. To sa aj potvrdilo.“ 
 (red)

DOXXbet liga pokračovala 
v sobotu ďalšími zápasmi a v 
NTC Poprad privítal MFK 
Tatran Liptovský Mikuláš. 
Situácia v tabuľke sa dve kolá 
pred skončením jesennej čas-
ti vyostruje a každý tím chce 
“prezimovať” na čo najlepšej 
pozícii. Popradu patrila v ta-
buľke 4. miesto so ziskom 
26 bodov a piaty Tatran mal 
rovnaký počet bodov.  V po-
slednom meraní síl Popra-
du a Mikuláša 5. septembra 
v rámci 6. kola ligy sa na šta-
dióne Tatrana zrodila bezgó-
lová remíza.

FK Poprad - MFK L. Mi-
kuláš 1:2 (1:1), góly: 20. Fe-
renc – 18. Čurma, 52. Staš. 

Zostava Popradu: Huszá-
rik – Jurčo, Palša, Bendík (C), 
Streňo, Palutka, Janigloš, Bi-
las, Ferenc, Lukáč, Ujčík, ná-
hradníci: Šuľa, Durkot, Zápo-
toka, Malec, Turlík, Gallovič.

Futbalisti Tatrana sa dosta-
li do vedenia v stretnutí z ro-
hového kopu. Priamo z neho 
sa nepresadili, ale lopta os-
tala pri šestnástke, Lišivka 
ju posunul na Mateja Čur-
mu, ktorý vystrelil na bránu. 
Strelu ešte nechtiac svojou 
kopačkou blokoval Ujčík. 
Poprad dal gól o dve minú-
ty, keď Marián Ferenc získal 
loptu pred pokutovým úze-

mím a  dostal sa do zakon-
čenia. Z prvej strely iba tra-
fil brankára hostí Brédu, ale 
z dorážky už loptu umiestnil 
k protiľahlej žrdi. Mikuláš sa 
dostal do vedenia v 52. mi-
núte Stašom, ktorý prekonal 
domáceho gólmana presne 
umiestnenou strelou k žrdi. 
Poprad hral od 37. minúty 
iba s desiatimi hráčmi. Čer-
venú kartu dostal popradský 
hráč Erik Streňo po druhej 
žltej. Prvú si vyslúžil za ne-
športové správanie a  druhú 
za faul na protihráča. 

Pavol Mlynár, tréner 
Popradu: „Myslím si, že 
o dnešnom výsledku rozhodlo 
vylúčenie. Dovtedy to bolo 
atraktívne stretnutie s množ-
stvom šancí. Škoda, že Marko 
Lukáč nevyužil svoju veľkú 
šancu. Ťažko sa mi hodnotí 
náš výkon po zbytočnom vy-
lúčení. Chceli sme aj o desia-
tich zvíťaziť, ale nepodarilo sa 
nám to. Napriek tomu, by som 
chcel našim hráčom poďako-
vať za dnešný výkon. Určite 
si v kabíne povieme niečo aj 
k  zbytočným žltým kartám. 
V závere zápasu sme hrali va-
bank iba na troch obrancov. 
Bolo aj rušno pred bránou, ale 
skórovať sa nám nepodarilo. 
Gratulujem súperovi k výko-
nu a víťazstvu.“  (sps) 

V derby spokojnejší Liptáci


