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Mladý, usmievavý, skromný ma-
jiteľ najčítanejších internetových 
novín regiónu Peter Handzuš sa 
k svojej práci novinára dostal vďa-
ka náhode. „Mám prenajatý priestor 
od spoločnosti Global 24 a  na nej 
si môžem fungovať „ako uznám za 
vhodné“ s  tým, že máme centrálne 
platených redaktorov. Sám si môžem 
pridávať vlastné či reklamné články,“ 
vysvetlil fungovanie Poprad 24 Pe-
ter Handzuš. V začiatkoch, kým ne-
mali noviny svojich redaktorov, mu-
sel kompletný servis zabezpečovať 
sám majiteľ. Tvoril a pridával člán-
ky, nahrával a  spracovával videá, 
zabezpečoval textové a  obrazové 
spravodajstvo. Chod internetových 
novín a dopisovateľov, ktorí mu po-
máhali kompletne zabezpečoval aj 
po finančnej stránke. V súčasnosti 
mu časť práce odpadla, ale všetko 
čo s  portálom súvisí, musí popri 
inej práci zabezpečovať i  naďalej 
sám. Ako sám hovorí, nikdy nemal 
novinárske ambície. Vyštudoval 
poľnohospodársku, zdravotnícku 
aj teologickú školu. Chvíľu pôsobil 

v  poľnohospodárstve 
a zo zdravotníctva odi-
šiel a  začal podnikať. 
„S bratom sme založili 
firmu, kde predávame 
strojárske komponenty. 
Žiaľ, musím sa tomu ve-
novať i naďalej, pretože 
iba novinárčina by ma 
a moju rodinu neuživi-
la. Keď som začínal, ni-
koho som v Poprade ne-
poznal. Nepoznal som 
ľudí, nevnímal som väzby. Nebol som 
ničím ovplyvnený a od začiatku som 
písal to, čo som videl a tak, ako som 
to vnímal. Možno som si v tom čase 
vytvoril aj nepriateľov, ale neľutujem 
to. Dnes viem, že to bola moja výho-
da a aj vďaka jasnému názoru som 
z internetových novín urobil najviac 
čítané noviny. Nemohol som si dovo-
liť písať o kauzách, mohol som písať 
iba to, čo som videl a ani to zjavne 
niekomu nevyhovovalo,“ hovorí Pe-
ter Handzuš. 

V  začiatkoch bolo dôležité za-
čať fungovať aj na facebooku, aby 

podchytili aj mladšiu 
generáciu čitateľov. To 
sa im zjavne podarilo 
a  ohlasy po prvých 
článkoch boli vyni-
kajúce, ale našli sa aj 
kritici. V tom čase mu 
to ale veľmi pomohlo 
a  bola to fantastická 
spätná väzba, ktorá 
im umožnila nové-
mu médiu etablovať 
sa v Poprade. Má rád 

hokej a  začínal s  online prenos-
mi ako prvý. Postupne začal robiť 
prenosy pre hokejový portál a vi-
deo zostrihy. V  tom čase, keď sa 
učil strihať a spracovávať hokejové 
záznamy, dostal náhodou ponuku 
na prevádzkovanie Poprad 24-ky. 
„Môžem povedať, že manželka mi 
to neschvaľovala, no napriek tomu 
som 1. septembra 2010 uverejnil 
prvý článok. Takže práve tohto roku 
máme také malé výročie,“ hovorí 
s  úsmevom Peťo. Jeho najobľú-
benejšie témy sú o  ľuďoch, o  ich 
životných príbehoch. Rád píše 

aj o  ľuďoch, ktorí niečo dokázali 
a váži si ich. „Myslím, si, že to je jed-
na z tém, ktorým by sa média mali 
venovať. Problém je v tom, že musia 
písať o tom, čo ľudia chcú čítať. To 
znamená, že sa musia písať člán-
ky a  témy, ktoré dvíhajú čítanosť. 
Je to na pováženie, ale je to krimi 
a  skôr negatívne správy. Ale ľudia 
ich najviac čítajú a z toho väčšina 
médií na Slovensku žije, pretože 
celé je to podfarbené reklamou a to 
sa predáva. Keď prestaneme zverej-
ňovať krimi, ľudia prestávajú čítať. 
Jedna vec je, čo ma baví a  druhá 
čo sa predáva,“ smutne konštatuje 
„nenovinár“. 

Jednou z  mnohých činností, 
ktorým sa Peťo venuje je aj chari-
ta. K tomu sa dostal tiež náhodou 
a dnes je za to okolnostiam vďačný. 
Jeho veľkou nevýhodou je, že ak ho 
niekto osloví s akoukoľvek myšlien-
kou s tým, že bolo by dobré to uro-
biť, bez váhania sa pridá, čo mu ob-
čas skomplikuje život a ako konšta-
tuje, práve charita bola dobrá voľba.

Pokračovanie na str. 4
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Veterán Cup 2015
v bowlingu

Petrom Handzušom, majiteľom Poprad 24

Atmosféra Vianoc
vo Svite

V Múzeu v Červenom Kláštore 
sa 5. novembra uskutočnila X. me- 
dzinárodná vedecká konferencia 
z cyklu Vedecký výskum v Pieni-
nách. Tohtoročnou témou bola 
Turistika v Pieninách. Konferen-
ciu organizovali spoločne ŠOP 
SR, Správa Pieninského národné-
ho parku a Dyrekcja Pienińskie-
go Parku Narodowego (PIENAP 
a PPN).

V rámci prednášok odzneli konk- 
rétne údaje o návštevnosti najzau-
jímavejších miest a atrakcií, o do-
padoch turizmu na chránené úze-
mia či o ekonomických dopadoch 
na územie Pienin. 

Pieninský národný park je naj-
menším národným parkom na 
Slovensku, avšak z pohľadu návš- 
tevnosti patrí medzi najnavšte-
vovanejšie. Naj atrakciou Pienin 
je splav rieky Dunajec na pltiach.  
V tomto roku podľa údajov oboch 
správ národných parkov rieku Du-
najec splavilo 372 997 osôb, z toho 
slovenské plte preplavili 81  781 
návštevníkov. Pracovníci poľského 
parku zaznamenali aj 9 930 rafté-
rov a kajakárov. Počty turistov za 
posledných 25 rokov dramaticky 
stúpajú. Napríklad v  jednom sčí-
tacom dni v auguste roku 1994 na 
náučnom chodníku (NCH) v Prie-
lome Dunajca bolo zaznamena-
ných 293 peších turistov a žiadni 
cyklisti, na pltiach sa plavilo 1 400 
ľudí. V rovnakom mesiaci v roku 
1997 NCH prechádzalo 654 peších 
turistov, 97 cyklistov a na pltiach 
sa plavilo 3 396 turistov. V  roku 
2014 počas rovnakého augustové-
ho dňa to bolo 2 139 turistov, ale 
z toho už len 186 peších turistov, 
zvyšok tvorili cyklisti. Sčítanie 
ukázalo, že zatiaľ najviac turistov 
prešlo chodníkom v roku 2012, až 
194 448. 

Návštevníci vyhľadávajú v  Pie-
ninách aj ďalšie miesta. Vyhliadku 
na Troch korunách navštívi ročne 
viac než 100 tis. ľudí (z toho 90 % 
v  letných mesiacoch), Sokolicu 
v  priemere 45 tisíc a  zrúcaninu 
hradu Czorsztyn, ktorá je v sprá-
ve poľského národného parku, 
124  281 ľudí. Prekvapujúca je aj 
návštevnosť najvyššieho vrcholu 
Pienin, Vysokých skaliek (1 050 m 
n m.). Každodenným sčítaním od 
júla 2012 do septembra 2015 bolo 
na vyhliadkovom mieste zazname-
naných 229 512 turistov. V prieme-
re je to ročne viac než 57 tis. osôb. 

Čo hovoria tieto čísla? Správa 
poľskej časti územia Pienin, rovna-
ko ako aj správy ďalších národných 
parkov v rámci Poľska či viacerých 
národných parkov v rámci ďalších 
európskych  krajín, je založená na 
iných princípoch ako u nás. 

 Pokračovanie na 2. strane

Vedecký výskum 
v Pieninách

Kľúče k protipovodňovému vozíku si prevzal aj Dobrovoľný hasičský zbor zo Spišského Štiavnika. Na snímke 
zľava Robo Martinko, Mária Kleinová, starostka obce, Jaroslav Budinský,  Kamil Slodičák a Jaroslav Mizera 
spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva vnútra SR Mariánom Saloňom.

Protipovodňové vozíky pre dobrovoľných hasičov
Určite najväčšia koncentrácia 

protipovodňových vozíkov, dob-
rovoľných hasičov, zástupcov sa-
mosprávy, ale aj najvyšších preds- 
taviteľov hasičských organizácií 
na Slovensku bola v  piatok od-
poludnia pod Spišským hradom. 

Marián Saloň, štátny tajomník 
Ministerstva vnútra SR odovzdal 
70 protipovodňových vozíkov zás- 
tupcom samosprávy a Dobrovoľ-
ným hasičským zborom Prešov-
ského a Košického kraja. Užitoč-
né vybavenie, ľahká manipulácia 

a  priama dostupnosť v  obciach 
sú tri hlavné výhody nových vo-
zíkov, v ktorých si dobrovoľní ha-
siči nájdu špeciálnu techniku. Tá 
im pomôže v boji proti ničivým 
povodniam.  

 Pokračovanie na  7. strane
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Medzi šiestimi ocenenými pri prí-
ležitosti Svetového dňa kvality bol aj 
Ing. Michal Ľach, predseda predsta-
venstva a. s. Finchem a dlhoročný 
vrcholový manažér Chemosvitu vo 
Svite, ktorému bola udelená Cena 
Slovenskej spoločnosti pre kvalitu za 
mimoriadny prínos k rozvoju kvali-
ty na Slovensku.  Str. 3

Už po ôsmykrát mali možnosť 
žiaci, rodičia, ale aj široká verejnosť 
nahliadnuť do priestorov Tatranskej 
akadémie v rámci Dňa otvorených 
dverí, ktorý sa uskutočnil 13. novem-
bra.   Str. 4

Minulý piatok a sobotu  v priesto-
roch nad poštou vo Svite dvadsaťdva 
vystavovateliek predviedlo svoje 
ručné práce s tematikou Via- 
noc. Akciu pripravila Únia žien 
Slovenska zo Svitu-Pod skalkou.

 Str. 7

Seniori cez víkend odohrali 9. roč- 
ník Veterán Cupu  v  herni City-
bowling  v Poprade.  Str. 11
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Štátna políciaŠpina versus

teroristi Obvinený za heilovanie. 
39-ročný Popradčan v pia-

tok okolo 19.30 h v pohos-
tinstve v meste pod vplyvom 
alkoholu vykrikoval nacistické 
heslá Sieg heil! a Heil Hit-
ler! a pritom vztyčoval pravú 
ruku na pozdrav tak, ako to 
robili nacisti. Policajti  muža 
ešte v ten večer zadržali a po 
vznesení obvinenia umiestnili 
do cely policajného zaistenia. 
Prešovský krajský vyšetrova-
teľ ho obvinil z prečinu pod-
pory a propagácie skupín, 
smerujúcich k potlačeniu zák-
ladných práv a slobôd a spra-
coval podnet na väzobné stí-
hanie. Okresným súd v Pop- 
rade ho vzal do väzby.

Bitkári skončili v ru-
kách polície. Prešovskí 
a popradskí policajti obvinili 
dvoch mužov, ktorí sa pobili 
v bare, resp. v ich blízkosti. 
V nedeľu 15. novembra na 
Hlavnej ulici v Spišskej No-
vej Vsi, v blízkosti diskotéky, 
18-ročný mladík po pred-
chádzajúcej slovnej hádke 
fyzicky napadol 27-ročného 
muža z obce Víťaz. Spôso-
bil mu zlomeninu nosových 
kostí, čeľuste očnice, pom- 
liaždenie a kožné odreniny 
v záhlavovej oblasti hlavy 
a krvnú podliatinu ľavej očni-
ce s dobou liečenia 4 týždne.
Policajti obvineného zadr-
žali a umiestnili do cely po-
licajného zaistenia. Obvinili 
ho z prečinu ublíženia na 
zdraví a prečinu výtržníc-
tva. V popradskom bare na 
Francisciho ul. 24-ročný Pop- 
radčan opakovanými údermi 
zlomil spodnú časť dreveného 
stola a potom fyzicky napa-
dol 25-ročného muža z Pop- 
radu. Kopol ho do nohy, sotil 
a udieral päsťami, pričom poš- 
kodený chrbtom spadol na 
drevený stôl, ktorý sa zlomil.  
V útokoch pokračoval aj po-
tom, keď spadol na zem. Na-
padnutý Popradčan utrpel zra-
nenia s dobou liečenia 7 až 10 
dní. Poškodením zariadenia 
spôsobil násilník škodu 480 €.  
Popradskí policajti obvinili 
muža z prečinov ublíženia na 
zdraví, výtržníctva a poško-
dzovania cudzej veci. (red)

Dokončenie z 1. strany
Pri pohľade na čísla, ku 

ktorým dospela poľská stra-
na, je potrebné nazerať ako 
na ekonomický dopad, jed-
nak na zamestnanosť v oblas-
ti cestovného ruchu v rámci 
poskytovania služieb súk-
romným sektorom, ale aj 
ako priamy dopad na správu 
národného parku. Od každé-
ho návštevníka, ktorý splaví 
Dunajec, alebo navštívi spo-
mínané miesta, správa parku 
vyberie v prepočte od dospe-
lého 1 €. V roku 2014 Správa 
PPN predala 315 120 celých 
lístkov a 197 343 zľavnených. 
Takto získané prostriedky 
využíva na zlepšenie služieb 
práve pre turistov, napr. na 
chod piatich infocentier, na 
údržbu chodníkov a turistic-
kých zariadení, tlač propa-
gačných materiálov, ale aj na 

Vedecký výskum v Pieninách
výkup pozemkov na území 
parku, atď. Takýto spôsob 
na Slovensku nefunguje, čím 
viaceré naše územia prichá-
dzajú o  možnosti skvalitniť 
a  spríjemniť pobyt návštev-
níkom. Okrem prezentova-
ného ekonomického dopadu 
na správy chránených území 
v Pieninách, získané dáta zo 
sčítania návštevnosti poslú-
žia pri tvorbe nových ma-
nažmentových koncepcií, 
pri tvorbe príp. aktualizácií 
programov starostlivosti, pri 
tvorbe návštevných poriad-
kov či regulácií turizmu. Pie-
ninské národné parky vznikli 
na rovnakom základe. Zákla-
dom je prvé medzinárodne 
chránené územie v  Európe, 
založené v roku 1932.  Preto 
je dôležité, aby manažment 
oboch území národných par-
kov, ktoré od seba delí len rie-

ka Dunajec, bol založený ak 
nie rovnakých, tak na veľmi 
blízkych princípoch.

V  rámci prezentovaných 
príspevkov na konferencii 
odznela aj informácia o vy-
hlásení prvého obecného 
chráneného územia, založe-
né za hranicami zastavaného 
územia obce na Slovensku. 
Toto územie pod názvom 

Rička sa rozprestiera vo vý-
chodnej časti Pienin, v  ka-
tastrálnom území Kamienky. 
Nadväzuje na územie Pie-
ninského národného parku 
a Popradského parku krajob- 
razového a  zčasti prekrýva 
územie NATURA 2000 Pie-
ninské bradlá. 

Vladimír Kĺč, 
riaditeľ Správy PIENAPu

To, čo sa deje v tomto ma-
lom štáte, som nikdy nepoz- 
nal. Dokonca som o niečom 
takom ani nepočul. Nikdy by 
ma nenapadlo, že sa môžeme 
dostať práve tam, kde sme.  
Zopár veci sa mi zdajú ako 
nemožné kúzla všemocného 
Harryho Pottera. 

V päťmiliónovom štáte ľudí, 
kde žije množstvo nezamest-
naných, zdravotne postihnu-
tých, detí, dôchodcov, starcov, 
Rómov, grázlov, milionárov, 
podvodníkov, ľudí v  hmot-
nej núdzi, ľudí čo nemajú na 
udržanie domácnosti a života, 
si dovolí panovať enormné 
množstvo politických strán či 
ľudí, ktorí sa o túto mašinériu 
starajú. Netreba už spomínať 
ostatné oblasti, ako súdnictvo, 
vojsko, políciu a rôzne verej-
né správy, ktoré žijú z  dani 
nás všetkých. Za povšimnutie  
stoji bankovníctvo či poisťov-
ne. Všetko sú to neproduktív-
ne „stroje“, záhadne zvyšujúce 
svoje príjmy. Kúzla sa stali 

žiaľ, realitou. 
Ako je možné, že tento malý 

štát to všetko dokáže živiť bez 
toho, aby sa deň čo deň nezvy-
šovali ceny? No nijako! Sú to 
len dôsledky režimu. A bude 
horšie! 

Omieľaná kauza vyvole-
ných, Váhostavu, sitiek, za 
ktorými stojí kopec času a pe-
ňazí. Panstvo má o prácu po-
starané a média sa zvezú tiež. 
Čas, ktorý týmito kauzami 
strácajú politici, niekto zapla-
tiť musí. Je však taký drahý, až 
je to neúnosné. Starostlivosť 
o občana by som skôr nazval 
„opičou láskou“, pre ktorú 
nemá čo jesť a nemôže dýchať. 
Zadúšajú ho denne nové zá-
kony, ktorým už nerozume-
jú ani zákonodarci a pritom 
ľudia tie ich zákony k životu 
ani nepotrebujú?! Keby však 
priznali ich nepotrebnosť, 
priznali by aj svoju. A  to je 
predsa absurdná hlúposť, zba-
viť sa rozprávkového platu, 
aký nepozná ani desať riadne 

pracujúcich ľudí dohroma-
dy. Okliešťujú nás okovami, 
ktoré sa jedného dňa môžu 
vymknúť spod kontroly, ako 
je tomu už dnes v niektorých 
štátoch sveta. 

Hrozná skutočnosť slobo-
dy! Zlaté 60 - 80-te roky, bez-
starostný život. Mesto plné 
krásnych dievčat, džavotu 
detí. Školské dvory a  ihriská 
zaplnené školákmi. Domov-
níčka, čo si vyrovnáva účty 
so strapatým Jankom, keď 
hodil papierik zo žuvačky ku 
vchodu. Vôňa asfaltu po spŕš-
ke polievacích áut. Mliekáreň 
s kanvičkou. Zvedavý pohľad 
cez okno vyleštenej škodovky. 
Plné korzo mladých ľudí. Gi-
tara, hudba, priateľstvá... Ako 
sen, ktorý sa nevráti. 

Práca bola samozrejmos-
ťou. Skôr keby jej bolo menej. 

Nevedel som, že existujú 
politici a  chleba bolo dosť. 
Nezaťažovali človeka svojimi 
vlastnými hlúposťami.

 Nemuseli sme sa zaoberať 

zvrátenými kauzami, pre oby-
čajného človeka bezvýznam-
nými. Útulky pre psov, práva 
gayov a  lesieb, jazykový zá-
kon, menšiny, diskriminácia, 
a pod. 

Prvoradý bol človek, ob-
čan, zdravie, vzdelanie, práca 
a  jeho život. Pôžičky, ktoré 
sa dali splatiť ľavou zadnou. 
Mnohí dnes ani netušia, čo to 
boli nenávratné pôžičky, či už 
od štátu alebo podniku, v kto-
rom pracovali. Bývanie bolo 
dostupné všetkým, ktorí mali 
snahu žiť pod vlastnou stre-
chou a  nie pod Michalskou 
bránou či v kontajneri. Áno! 
Tak sa žilo. 

Režim som nenávidel asi 
len preto, že som si nevidel 
ďalej od nosa. Nevážil som si, 
čo mi dáva. Nepociťoval som 
problémy zdravia a  ani by 
ma nenapadlo, že raz budem 
vstupovať do dverí obvodnej 
lekárky s platobnou kartou či 
otvorenou peňaženkou. Na 
dobu pred „nežnou“ trestné.

 Netušil som, že ma niekto 
bude chcieť manipulovať viac 
ako komunisti. Nechápal som, 
že keď mám všetko, vrátane 
vzdelania zadarmo, že sa mu-
sím držať svojej strany plotu. 
Nechcel som pripustiť, že tie 
keci rôznych svetových rádií, 
sú naozaj len keci, ktoré nás 
masírovali a  manipulovali 
dávno predtým, ako nám to 
celé došlo. Keby som vedel, 
aká spoločnosť ma čaká, asi by 
som robil pravý opak. No tak 
ako vtedy, tak aj teraz, jedinec 
je len nemá trúba, ktorej ľah-
ko zavrú ústa kusom papiera. 
Som ale nesmierne šťastný, 
že som si prežil obyčajný ži-
vot, v obyčajnej dobe, v oby-
čajnom meste, bez smradu 
križovatiek. 

Že som vnímal pohľad 
predavačky v malom obcho-
díku s  vôňou chleba, ktorá 
pred- tým, ako ma obslúžila, 
porozprávala sa so mnou ako 
kamarátka. Ti, čo nadávajú na 
tie roky, hádžu špinu, nech sa 

Je to doba klamstva, podvodov, zabitia duše človeka, zneváženia ľudskej

Vysoké Tatry vstupujú do 
zimnej sezóny s Tatry Card, 
ktorá za šesť rokov svojej 
existencie prešla mnohými 
zmenami, aby sa z  nej stal 
tzv. kľúč k zážitkom. Vďaka 
nej majú dovolenkári zdar-
ma poistenie na hory a do-
pravu SKI & AQUA busmi či 
na električke a zubačke počas 
celej doby pobytu.

Teploty klesli, padol prvý 
sneh a to je neklamným zna- 
kom, že zimná sezóna je pred 
dverami. Karta na tatranské 
zážitky, Tatry Card, vstu-
puje do novej sezóny, ktorá 
odštartuje v  piatok 27. no-
vembra. Vysoké Tatry sa aj 
túto zimu sústreďujú najmä 
na rodiny s deťmi a ponuka 
zliav a  benefitov v  karte je 
opäť veľmi pestrá. Zámerom 
je, aby si návštevníci užili aj 
vďaka karte rôzne zážitky, 
ktoré im naše veľhory ponú-
kajú. A nie je ich málo.

„Dovolenkári chodia do Ta-
tier kvôli zážitkom a chceme 
im ich dopriať čo najviac a čo 
najvýhodnejšie. Aj preto je tu 

Začína šiesta sezóna Tatry Card v regióne

už po šiesty rok Tatry Card. 
Ide nám najmä o spokojných 
návštevníkov, ktorí sa k nám 
budú radi vracať. Novinkou 
tejto zimy je prvýkrát bezplat-
ná doprava na električke a zu-
bačke. V minulosti bol tento 
benefit iba v lete a v zime boli 
SKI & AQUA busy. Aj týmto 
sa chceme dostať bližšie k na-
šim hosťom, aby sa u nás cí-
tili príjemne, pohodlne a od-
chádzali spokojní,“ povedala 

Lenka Maťašovská, výkonná 
riaditeľka Oblastnej orga-
nizácie CR Región Vysoké 
Tatry.

Tatry Card nie je klasic-
ká zľavnená karta, ktorých 
máme plné peňaženky. Pro-
dukty v nej sú rozdelené do 
štyroch hlavných zážitko-
vých celkov s  nosnými zľa- 
vami. Vďaka karte jej majite- 
lia jazdia po Tatrách v elek-
tričke a  zubačke zadarmo. 

SKI&AQUA busy ich bezplat- 
ne odvezú priamo do lyžiar-
skych stredísk, aquaparku 
alebo do centra Popradu. 
V cene karty je aj poistenie na 
hory (poistenie zásahu hor- 
skej služby).  Na tatranskú 
gastronómiu je jednotná 10 %  
zľava a na wellness služby až 
20 %. V popradskom aqua-
parku zase dovolenkári počas 
zimy na vstupnom ušetria od 
15 až po 30 % a pripravené 
sú samozrejme aj zľavy na 
lyžiarske školy či požičovne. 
Tatry Card je súčasťou poby-
tových balíkov, alebo je mož-
né ju získať v  ubytovacích 
zariadeniach za poplatok 3 € 
a mimo územia regiónu Vy-
soké Tatry o  euro viac. Pri 
týždňovej dovolenke vie ro-
dina ušetriť aj stovky eur.

Zoznam partnerov karty je 
dostupný na web stránke 
www.regiontatry.sk a majite-
lia kartičiek dostanú aj pre-
hľadnú brožúrku s popisom 
všetkých zvýhodnených pro-
duktov a podmienok.  (red)

Ilustračná snímka: red

Vyzerá to tak, že ako rýchlo 
sme si na žlté vlaky zvykli, tak 
rýchlo na nich budeme mu-
sieť zabudnúť. Šéf RegioJetu 
v pondelok uviedol, že je sto-
percentne isté, že z trate Bra-
tislava – Košice odchádzajú. 
Ako dôvod uviedol postoj mi- 
nistra dopravy, ktorý vraj do-
teraz nebol schopný ozná-
miť, čo urobí so stratovými 
štátnymi IC vlakmi. O viaznú-
cej komunikácii s ľuďmi okolo 
železníc na Slovensku tiež 
vieme svoje. Zaujímalo nás, 
kedy dajú do poriadku nad-
zemný koridor na železničnej 
stanici v Poprade, cez ktorý 
denne prúdia tisíce ľudí, do-
mácich a turistov, keď na-
stupujú a vystupujú z elekt- 
ričiek. Po okrajoch chodby 
chýbajú dlaždice, obnažený 
špinavý priestor skrášľujú 
machy a rozlieza sa po ňom 
pleseň. Porozbíjané okenné 
tabule sú dlhodobo kvôli špi-
ne nielen nepriehľadné, ale 
aj nebezpečné. Ako uviedla 
hovorkyňa, Železnice SR sú 
si uvedeného stavu vedo-
mé, preto je samotný prístup 
k nástupištiam električiek 
riešený samostatnou inves-
tičnou akciou a v súčasnosti 
prebieha proces verejného 
obstarávania zhotoviteľa rea- 
lizácie rekonštrukcie uvede-
nej časti železničnej stanice. 
Bodka. Tohto stavu sú si však 
vedomé tak silno aktívne, že 
toho zhotoviteľa vyberajú už 
vyše štyri roky!

Ohyzdnosť slovenských 
staníc nás však až tak trápiť 
nemusí. V neďalekej rómskej 
osade v Smižanoch chytili 
podozrivého mladoženáča, 
ktorý by vraj mohol mať kon-
takty s teroristami. A cez ví-
kend facebookovú komunitu 
pobavil príspevok českého 
spisovateľa na voľnej nohe, 
ktorý sa vybral do bratislav-
skej ZOO a po odchode z nej 
spravil osudnú chybu. Na au-
tobus čakal na zastávke pred 
izraelským veľvyslanectvom 
a ešte mal tú drzosť zapísať 
si do mobilu poznámku, aké 
by to bolo, keby v ZOO bol 
pavilón ľudí a okolo pobiehali 
rodinky leopardov. Okamžite 
bol podozrivý, nemal občian-
ku a tak ho snaživí policaj-
ti odprevadili na policajnú 
stanicu.

Hrozbu teroristických úto-
kov berú naši príslušní po-
litici veru vážne. Po novoot- 
vorenom obchodnom centre 
v Poprade sa promenáduje 
ozbrojená dvojica v zelenom, 
ochrancov zákona stretnete 
dokonca aj v nedeľu večer na 
ceste do obce Batizovce, kde 
legitimujú počerných chod-
cov, smerujúcich do dediny 
po nadjazde.

Nuž zahraničnou kultúrou 
cestovania sa naša vládna 
strana neinšpiruje, ale keď sa 
nájde zámienka posilniť už 
bez tak policajný charakter 
Slovenska, salutujú ochotne 
zraziac päty. Vo Francúzsku 
i Bruseli prijali však už okrem 
posilnených policajných hlia-
dok v uliciach aj opatrenia 
príbuzné zákazu zhromažďo-
vania. A tým by sme sa mohli 
inšpirovať hneď. Zákazom 
podujatia v popradskej Aréne 
naplánovanom na 29. no-
vembra o 15. h. 

  Petra Vargová
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Nyíregyháza-prezentácia v Poprade

Najkrajšie mesto a obec

Medvede na cintoríne

Záchranári 
v akcii

Aj keď vo Vysokých Tatrách nastúpilo chladnejšie poča-
sie, medvede sa na zimný spánok stále neuložili a robia 
neporiadok na cintoríne v Novom Smokovci. Mackom tohto 
roku zachutili olejové sviečky, asi si potrebujú urobiť posled-
né tukové zásoby. Takzvaných penových sa nedotknú, lebo 
neobsahujú tuk. Mestská Polícia Vysoké Tatry prijala viace-
ro opatrení, ktoré žiaľ nepriniesli želané účinky a medvede 
nám stále robia na cintoríne  šarapatu, preto budú mestskí 
policiajti na cintorínoch hliadkovať celú noc.  Návštevníkom 
cintorínov vo Vysokých Tat-
rách sme odporučili, aby 
aspoň v tomto čase nepo-
užívali olejové sviečky ale 
penové, ktoré medveďom 
„zatiaľ nechutia“. Všetci 
dúfame že počasie ich už 
čoskoro vyženie na zimný 
spánok a prestanú navšte-
vovať toto pietne miesto. 

Jozef Štefaňák, 
zástupca náčelníka MsP

Národná turistická centrála Maďarska, Maďarský turiz-
mus a mesto Nyíregyháza pripravili prezentáciu obľúbenej 
východomaďarskej destinácie slovenských turistov, inves-
tičných projektov v oblasti turizmu, liečebných a zážitkových 
kúpeľov, výnimočného zveroparku, kultúrnych zážitkov, 
rodinných a školských programov a ďalších inšpirácií s ná-
zvom Turistický potenciál mesta Nyíregyháza ... zážitky pre-
kvapivo blízko.

Podujatie sa konalo v dvoch východoslovenských mes-
tách, v Košiciach a včera v Poprade, v hoteli Európa. Pre-
zentácie sa zúčastili Dr. Ferenc Kovács, primátor Nyíregyhá-
zy, Dr. Ádám Szesztay, generálny konzul Maďarska v Koši-
ciach, Ing. Silvia Renácsová – vedúca zastúpenia Maďarský 
turizmus pre Slovenskú republiku, Dr. Roland Podlovic, ge-
nerálny riaditeľ liečebných kúpeľov Nyíregyháza, László Gaj-
dos, vedúci zoologickej záhrady Nyíregyháza a ď. Priprave-
ná bola aj ochutnávka pravej maďarskej pálenky a maďars- 
kých špecialít.

Portál Slovakregion vyhlá-
sil už ôsmy rok súťaž O naj-
krajšie mesto a obec Sloven-
ska. Súťaž bola určená pre 
všetkých, ktorí mali záujem 
podporiť mestá a obce. Roz-
hodnúť sa mohol každý indi-
viduálne, teda mohol hlaso-
vať za svoje bydlisko alebo 
si vybrať mesto či obec, kde 
sa mu páči najviac. Verej-
nosť mohla odovzdávať svoj 
hlas na webovej stránke 
slovakregion.sk od 1. aprí-
la do 30. októbra. Najviac 
hlasov získala Prievidza, 
z podtatranského regiónu 
najlepšie obstála Spišská 

Nová Ves, ktorej patrí druhé 
miesto, na šiestom skonči-
la Levoča. Starú Ľubovňu 
zaradilo hlasovanie na 22. 
priečku, Popradu patrí 24. 
a Kežmarok sa umiestnil na 
dvadsiatom piatom mieste. 
Na začiatku štvrtej desiatky 
sú 32. Spišská Belá, 33. Vy-
soké Tatry a 34. Podolínec. 
Najkrajšou obcou sa sta-
lo Hlinné, Smižanom patrí  
7. miesto, dvadsiate šieste 
sú Vyšné Ružbachy.

Oficiálne odovzdávanie 
cien sa uskutoční v januári 
na výstavisku Incheby počas 
podujatia ITF Slovakiatour.

pozrú na seba a dobu, ktorú 
vytvorili teraz. 

Nech neklamú, nepodvá-
dzajú a  nehrabú pod svoje 
vlastné tučné zadky majetky, 
akoby mali žiť tisíc rokov. 

Nech si položia otázku, na 
ktorú je okamžitá odpoveď. 
Kde by tento národ sklonil 
hlavy, keby nestáli paneláky, 
zdravotne strediská, školy, 
a pod. V kontajneroch, pod-
chodoch, bránach, kríkoch? 
Ako toaletu by používali ná-
kupné centrá? 

To je tá slobodná doba, kto-
rú nám priniesli. To je tá šan-
ca, ktorá je v rukách vládcov 
sveta. Vládcov, ktorých majet-
ky sú ako rozpočty menších 
štátov. To sú tie ohromné roz-
diely, o ktorých nám v rádiách 
priložených na uchu nepove-
dali. Je to doba klamstva, pod-
vodov, zabitie duše človeka, 
zneváženia ľudskej dôstojnos-
ti. Táto doba položí na lopatky 
aj najsilnejšieho...a možno raz 
to budete aj vy!  (internet)

dôstojnosti Všeobecná nemocnica 
s  poliklinikou Levoča, člen 
skupiny AGEL, už po dvad-
siaty piatykrát usporiadala 
významné odborné podujatie 
s medzinárodnou účasťou, Le-
vočský lekársky deň (LLD), na 
ktorom sa tento rok zišlo viac 
než 550 odborníkov z radov 
lekárov, sestier a medicínsko-
-technických pracovníkov 
z  celej Slovenskej a  Českej 
republiky. Vzdelávacia akcia 
sa konala pri príležitosti 115. 
výročia založenia nemocnice. 
Tento  ročník bol venovaný 
problematike z  oblasti vnú-
torného lekárstva, pediatrie, 
rádiologie, laboratórnej diag-
nostiky, nemocničných nákaz, 
ošetrovateľstva a liečebnej re-
habilitácie. Po slávnostnom 
zahájení predsedu predsta-
venstva a riaditeľa levočskej 
nemocnice, Mgr. Miroslava 
Jašku sa účastníkom LLD pri-
hovoril primátor mesta Levo-
ča, PaedDr. Milan Majerský 
a  príhovory ukončil predse-
da predstavenstva AGEL SK, 
MUDr. Milan Leckéši.

Levoča privítala viac ako 550 odborníkov

Mgr. Miroslav Jaška, pred-
seda predstavenstva a riaditeľ 
VNsP Levoča, ocenil štyroch 
zamestnancov nemocnice 
v kategórii lekár, sestra, medi-
cínsko – technický pracovník 
a nezdravotnícky pracovník. 
Cenu za významný a dlhodo-
bý prínos v odbore urológia 
prevzal MUDr. Ladislav Haas. 
Sestra Ľudmila Koršňáková 
bola ocenená za profesionálne 
poskytovanie kvalitnej ošetro-
vateľskej starostlivosti v rôz-
nych klinických odboroch, 
v ktorých vykonávala povola-
nie sestry a jej dlhoročnú zod-
povednú prácu v  orgánoch 

regionálnej komory sestier 
a pôrodných asistentiek. Oce-
nenie prevzala aj pani Daniela 
Hudáková, ktorá pracuje na 
pozícii rádiologického techni-
ka, na úseku mamografie, kde 
dôsledne a  s  taktom pripra-
vuje pacientky na indikované 
rádiologické  vyšetrenie a ná-
sledne ho aj odborne vykoná. 
V  kategórii nezdravotnícky 
pracovník si ocenenie pre-
vzala Galina Barbuščáková, 
ktorá na ekonomickom úseku 
pracuje na pozícii referen-
ta pre styk so zdravotnými 
poisťovňami a  bola ocenená 
za odborne odvedenú prá-

cu v  prospech nemocnice. 
Program lekárskeho dňa 

tvorilo 48 odborných pred-
nášok, rozdelených na sekciu 
lekársku, sesterskú a medicín-
sko- technických pracovníkov. 
„Jednotlivým sekciám predse-
dali lekári, ktorí svojou eru-
dovanosťou patria k  najlep-
ším vo svojom odbore. Medzi 
prednášajúcimi boli napríklad 
MUDr. Juraj Podracký, CSc., 
lekár neinvazívnej kardiológie 
Východoslovenského ústavu 
srdcových a  cievnych chorôb 
v  Košiciach, MUDr. Juraj 
Smatana, zástupca primára 
úrazovej chirurgie vo FNsP 
Prešov, RNDr. Lenka Kulíš-
ková, predsedníčka preds- 
tavenstva spoločnosti Labo-
ratoře AGEL, MUDr. Mária 
Pompová, vedúca oddelenia 
epidemiológie Regionálneho 
úradu verejného zdravotníctva 
v Poprade a ďalší. Skutočnosť, 
že sa odborného seminára zú-
častnili takéto osobnosti, vypo-
vedá o jeho vysokej odbornosti 
a kvalite,“ uviedol Mgr. Miro-
slav Jaška.  (mca) 

Pri príležitosti  Svetového 
dňa kvality sa 12. -  13. no-
vembra 2015 v  Grandhoteli 
Praha v  Tatranskej Lomnici 
uskutočnil už XXII. ročník 
medzinárodnej konferencie,   
každoročne organizovanej 
Slovenskou spoločnosťou pre 
kvalitu. 

Obsahom konferencie, na 
ktorej sa zúčastnilo vyše sto 
odborníkov, boli témy, ktoré 
demonštrujú rôznorodosť po-
hľadov na manažérstvo kvali-
ty a vnášajú nové prístupy do 
tejto oblasti. Vystúpenia pred-
nášajúcich priniesli i kreatív-
ne riešenia problémov kaž-

dodennej rutiny i mimoriad-
nych situácií v  pracovnom 
živote firiem a ich manažérov. 

Počas konferencie boli 
udelené ceny osobnostiam 
slovenskej ekonomiky, pod-
nikateľskej sféry a vedy, ktoré 
svojou dlhoročnou činnosťou 
prispievajú k rozvoju kvality 
na Slovensku. Medzi šiesti-
mi ocenenými bol z  nášho 
regiónu Ing. Michal Ľach, 
predseda predstavenstva a. s. 
Finchem a dlhoročný vrcho-
lový manažér Chemosvitu vo 
Svite, ktorému bola udelená 
Cena Slovenskej spoločnosti 
pre kvalitu za mimoriadny 

prínos k  rozvoju kvality na 
Slovensku. „Vysoko si vážim 
toto ocenenie od nezávislej 
organizácie, ktoré svedčí aj 
o tom, že sa naša firma dala 
v  oblasti kvality správnou 
cestou,“ povedal nám Ing. 
Michal Ľach. „Obdobie zavá-
dzania manažérskych systé-
mov riadenia kvality v 90-tych 
rokoch bolo veľmi zložité a po-
kračujeme v nich aj naďalej. 
O  tom, že sme v Chemosvite 
zachytili svetový trend, svedčia 
dnes naše výsledky a postave-
nie celej skupiny na trhu vo 
všetkých našich komoditách.“
 (ptč)

Cena za prínos k rozvoju kvalitu

Nemám rád programy typu 
Modré z neba. Počas posled-
ných 36 rokov v zamestnaní 
som videl veľa biedy a utrpe-
nia a aj veľa „hraných nešťas-
tí”, ale ohlas, ktorý smutná 
udalosť v našom meste vy-
volala, ma posadil do kresla 
a sledoval som heroický vý-
kon moderátora. Ten zrejme 
žije v presvedčení... 

Kam sa hrabú hviezdy 
amerických programov!? Svo-
jich päť  minút slávy si užila 
aj blonďavá hviezda, ktorá 
neváhala (?) a privolala Mod-
ré z neba do Popradu. Podľa 
mňa išlo zrejme o kamufláž. 
Kde bola táto útlocitná osoba, 
keď bolo v rodine najhoršie? 
Nevychádzal som z údivu, 
ako rýchlo sa našlo nové bý-
vanie - to sa niekedy nedarí 
ani Vladovi V. v inom progra-
me na JOJ. Matka so synom 
absolvovali očistnú procedúru 
vrátane masáže, čo obzvlášť 
muselo pomôcť  mladšiemu 
dorastencovi a reklame za-
riadeniu. Pomohlo to aj matke 
nebohého, nakoľko absolútne 
zabudla na psychické ocho-
renie, pre ktoré bola hospita-
lizovaná a ešte stále je práce-
neschopná. Našli jej aj prácu! 
Spokojný môže  byť aj úrad 
práce, ktorý má v evidencii 
o jedného nezamestnaného 
menej v okrese. Úplným vy-
vrcholením bola scénka s do-
rastencom, kedy ho moderá-
tor skoro v tranze skúšal: „Čo 
teraz budeš v tom novom byte 
robiť? Budeš sa hrať s hra-
cou konzolou?“ „Nie, lebo ju 
nemám!“ „Ale už ju máš!!!“ 
Potlesk, radosť, ale poďme 
ďalej! „Budeš sa hrať s table-
tom?“ „Nie, lebo ho nemám!“ 
„Ale už ho máš!!!“ Väčší po-
tlesk, výraznejšie šťastie!

 Vyvrcholenie. „Budeš po-
zerať televíziu?“ „Nie, lebo ju 
nemám!“ „Ale už ju máš  fa-
rebnú, fantastickú!!!“ Tu som 
skončil, lebo som skoro vykrí-
kol - a kedy sa budeš učiť!?

Kedysi sme mali satirický 
týždenník Roháč. V ňom mal 
stále okienko Viktor Kubal, 
autor kreslených vtipov. Vo-
lalo sa to: Čo vŕta V. K. v hla-
ve. Mne teraz vŕta v hlave, čo 
to bolo. Tanec nad plačom, 
nepodarená morbídna komé-
dia, nepodarená trúchlohra, 
alebo čo mi najviac zodpove-
dá, ale snažím sa to zamiet-
nuť - hyenizmus. Nešťastie, 
ktoré spôsobil otec uzdravilo 
matku a urobilo šťastnými 
matku, brata, ale podľa ich 
reči aj dieťa, ktoré viac ako 
24 rokov vyžadovalo 24-ho-
dinovú starostlivosť už je 
anjelíčkom v nebíčku. Ten 
ktorý to spôsobil je väznený 
a bude súdený. Ktovie ako 
súd rozhodne?!  

Jozef Bednár

Modré z neba?!

Správa mestských komunikácií (SMK) 
v Poprade začína cez víkend s výkonom 
zimnej údržby. Pracovníci tak budú od 
soboty 21. novembra v nepretržitej 24 
hodinovej pracovnej pohotovosti. 

„Bezprostredne po ukončení letnej údržby 
sme začali s výmenou nadstavieb na jednotli-
vých mechanizmoch za radlice, pluhy a posý-
pacie korýtka. V zásobách máme viac ako 400 
ton kamennej drviny v rôznych veľkostiach, 
rovnako tak máme pripravených aj 110 ton 
priemyselnej posypovej soli, ktorú budeme 
priebežne dopĺňať,“ uviedol riaditeľ SMK Po-
prad Peter Fabian.

SMK Poprad má pre potreby zimnej údržby 
k dispozícii 4 veľké sypače s radlicami na 
pluhovanie ciest, 3 malé sypače, z toho 2 aj 
s radlicami na pluhovanie chodníkov, sedem 
traktorov na pluhovanie MK a chodníkov, šty-
ri nakladače, frézu (nadstavbu na traktor) a 2 
ručné frézy. 

Novinkou v systéme zimnej údržby je 
GPS monitoring vozidiel a strojov, kto-
rý umožňuje získať on line presný pre-
hľad o výskyte techniky, ako aj o vykona-

nej údržbe. Využitím tohto systému by 
mala byť zimná údržba efektívnejšia a ad- 
resnejšia. 

Súčasťou operačného plánu zimnej údržby 
2015/16 sú aj externí dodávatelia, ktorí sú v 
prípade potreby pripravení vypomôcť so svo-
jimi mechanizmami pri odstraňovaní mimo-
riadnych situácií. 

V prípade priaznivého počasia bude SMK 
pokračovať v čistení dažďových vpustov a ďal-
ších drobných operatívnych opravách mest-
ských komunikácií. SMK v zimnom období 
udržiava viac ako 62 km ciest a 32 km chod-
níkov.  (mga)

Nepretržitá pracovná pohotovosť

Pátranie na Orave. Zách- 
ranárov HZS požiadalo OR 
PZ v Dolnom Kubíne 17., 20. 
a 21. novembra o súčinnosť pri 
pátraní po 20-ročnom mužovi 
z Brezovice, ktorý je nezvestný 
od soboty 14. novembra. Po-
čas troch dní bolo do akcie na-
sadených 25 profesionálnych  
a 5 dobrovoľných záchranárov 
so služobnými psami. Preš- 
li rozsiahlu oblasť medzi Bre-
zovicou a Podbieľom a oblasť 
Skorušinej, avšak neúspešne. 
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Pozvánky Pozvánky

Študenti Gymnázia Kuku-
čínova Poprad sa zapojili do 
programu Euroscola 2016, 
ktorý je určený študentom 
stredných škôl vo veku 16 
– 18 rokov. Zapojiť sa do 
súťaže je možné tak, že štu-
denti usporiadajú podujatie, 
ktorého cieľom je diskusia 
o  Európskej únii, jej mož-
nom smerovaní, úspechoch 
i problémoch, o možnostiach 
a perspektívach mladých ľudí 
v EÚ. Motiváciou je cena pre 
víťaza – dvojdňové podujatie 
Euroscola, ktoré sa koná 20. 
a 21. mája 2016 v Štrasburgu 
za účasti poslancov Európske-
ho parlamentu, ako aj iných 
vplyvných osobností európ-
skej integrácie.

Projektovú prácu rozbehli 
žiaci III. B a III. C triedy, ktorí 
sa zúčastnili na besede o Eu-
rópskej únii pri príležitosti 
Európskeho informačného 
dňa. Europoslanci Vladimír 
Maňka a Ivan Štefanec so 
žiakmi diskutovali o horúcich 
témach európskej politiky – o 
migrantoch, postavení Slová-
kov v EÚ, ekonomických do-
hodách medzi USA a EÚ. 

Zaujímavým bola pred-
náška a beseda s europoslan-
kyňou pani Monikou Fla-
šíkovou Beňovou prostred-

Program Euroscola rozšíril gymnazistom vedomosti o EÚ

Stridžie dni
V levočskej mestskej 

knižnici bude dnes o 10. h 
prednášať etnologička Mgr. 
Michaela Kočišová na ne- 
tradičnú tému Stridžie dni. 
Na prednáške, určenej štu-
dentom stredných škôl, 
sa bude aj čarovať, veštiť 
a zariekať.

Beseda so spisovateľom
V Podtatranskej knižnici, 

pobočke Juh 1 dnes o 10. h 
privítajú na besede spisova-
teľa Jozefa Žarnaya.

Benefičný koncert
  V Mestskom kultúrnom stre-
disku v Kežmarku sa v stre-
du 25. novembra uskutoční 
Benefičný koncert s bohatým 
kultúrnym programom, ktorý 
pomôže dobrej veci. Moderu-
je Katarína Brychtová.

Hory a mesto
V kaviarni a čajovni U vlka 

v Starom Smokovci uvidia 
návštevníci rámci festivalu 
Hory a mesto reprízy filmov 
- vo štvrtok 26. novembra Tra-
vailen (Južná Afrika) a v so-
botu 28. novembra Metano-
ia (USA). Začiatky o 19. h, 
vstupné 1 €.

Ľadový dóm
Na Hrebienku v piatok 27. 

novembra o 9. h otvoria po 
tretíkrát Tatranský ľadový 
dóm. Navštíviť ju môžu záu-
jemcovia do 16.30 h. Bazili-
ka s bohatou výzdobou bude 
otvorená do konca marca 
2016.

Krídla pre Tadeáška
V Art clube Tatranskej galé-

rie v Poprade sa v piatok 27. 
novembra o 13. h uskutoční 
vernisáž výstavy Krídla pre 
Tadeáška. Výstava jedenásť-
ročného Tadeáša Wagnera, 
trpiaceho svalovou dystro-
fiou, ktorá zachytáva chlap-
cove výtvarné prvotiny, potrvá 
do 13. decembra.

Individuácia
Klub priateľov diela C. G. 

Junga pozýva na prednášku 
Jany Vaškovej Individuácia 
na tému hľadanie a nachá-
dzanie seba v súčasnom sve-
te. Uskutoční sa v klube Zóna 
v Dome kultúry v Poprade 
v piatok 27. novembra o 18. h. 
Vstupenky na mieste, infor-
mácia na t. č. 0905 212 388, 
0907 574 433.

Peter a Lucia 
Nesmrteľný príbeh lásky 

z vojnového Paríža roku 1918 
Peter a Lucia v podaní štu-
dentov Strednej zdravotníckej 
školy v Poprade v réžii Tatia-
ny Husárovej môžete vidieť 
v Dome kultúry v Poprade 
v piatok 27. novembra o 19. h. 
Vstupné 2 €, predpredaj MIK 
Poprad, t. č. 052/436 11 92.

Aj muži majú svoje dni
Divadelná komédia vás pre-

svedčí, že aj muži majú svoje 
dni. Uskutoční sa v Mestskom 
kultúrnom stredisku v Kež-
marku v piatok 27. novembra 
o 19. h. 

Fanúšikovia divadelných 
komédií sa môžu tešiť na 
excelentné herecké výko-
ny B. Deáka, J. Jackuliaka/ 
M.Mitaša, Gregora Hološku 
a Milana Bahúla v réžii Mar-
tina Mňahončáka. Vstupné 
12 €, predpredaj MsKS, Sta-
rý trh 47, t. č. 052/452 21 
65, 0904 496 442 a Kežmar-
ská informačná kancelária, 
Hlavné nám. 46 a na www.
mskskezmarok.sk.     (red) 

Spišské divadlo
Aj najbližší týždeň ponúka 

Spišské divadlo v Sp. Novej 
Vsi pestrú paletu predstave-
ní. Dnes o 19. h (Štúdio SD) 
uvedie hru G. B. Shawa Don 
Juan v pekle (vstupné 2 €), vo 
štvrtok 26. novembra o 19. h 
hru s pesničkami J. Moko-
ša Jánošík alebo pravda je 
len jedna (6 €) a v piatok 27. 
novembra o 19. h J. Palárik 
Zmierenie alebo Dobrodružst- 
vo pri obžinkoch (4 €). Pred-
stavenia v ostatné dni sú 
vypredané.

Tatranský ľudový víkend
V hoteli Atrium v Novom 

Smokovci sa 27. – 29. no-
vembra uskutoční Tatranský 
ľudový víkend. Návštevníkom 
ponúkne trh ľudových reme-
siel a možnosť spríjemniť si 
predvianočné chvíle, ochut-
nať zabíjačkové špeciality, či 
nakúpiť darčeky pre svojich 
najbližších.

Zóna bez peňazí
Materské centrum Bambi-

no organizuje Zónu bez pe-
ňazí. Burza, na ktorej môžete 
pre vás zbytočnými vecami 
niekoho potešiť a zároveň 
urobiť radosť sebe aj inými 
sa uskutoční v sobotu 28. no-
vembra od 11. do 18. h v ZŠ 
Jarná v Poprade. Sprievod-
ný program – háčkovanie, 
ukážka patchworku, výroba 
šperkov i papierové pletenia, 
pre deti hojdačka, šmýkačka 
a kreslenie. Počas celej doby 
Zóny bez peňazí budú orga-
nizátori, ku ktorým sa môžete 
pridať, háčkovať štvorce do 
Afriky. Viac inf. na t. č. 0905 
500 043 a www.projektzivot.
sk/zona.

Peter Bič projekt
Koncert Peter Bič pro-

jekt – Just a Tour 2015 
bude v pube Rock Fabric 
na Podtatranskej ul. v Pop- 
rade v sobotu 28. novemb- 
ra o 20. h. Vstupné 9,90 €. 
Predaj vstupeniek aj v MIK 
Poprad.

Adventný koncert
Prvý nedeľný adventný 

koncert sa v Tatranskom ľa-
dovom dóme uskutoční 29. 
novembra o 16.30 a 17. h. 
Predsviatočnú atmosféru ad-
ventného koncertu si môžu 
vychutnať o 19.30 h návštev-
níci Grand hotela Bellevue 
v Hornom Smokovci. 

Zimná rozprávka
Krásny príbeh malej prin-

ceznej – siroty, ktorú pred 
zlým osudom ukryjú do iného 
kráľovstva, Zimná rozprávka 
uvedie divadlo Hotel Mária 
z B. Bystrici v popradskom 
Dome kultúry v nedeľu 29. 
novembra o 10. h. Vstupné 
1,50 €.

Pinokio
Bábkovo–činoherné divadel-
né predstavenie na námet 
klasickej rozprávky talianske-
ho autora Carla Collodiho Pi-
nokio uvedie Divadlo zo šuflí-
ka Žilina v MsKS v Kežmarku 
v nedeľu 29. novembra o 16. h. 
    Koncert ZUŠ A. Cígera

Základná umelecká škola 
A. Cígera v Kežmarku pripra-
vuje na nedeľu 29. novembra 
o 17. h v babtistickej modli-
tebni na Toporcerovej ulici.

1. adventný koncert
Koncert spojený s rozsvie-

tením 1. adventného svetla 
sa uskutoční na Námestí sv. 
Egídia v Poprade v nedeľu 
29. novembra o 18. h.  (red)

níctvom programu Skype na 
tému Postoj Európskej únie 
k riešeniu prívalu utečencov 
z krízových oblastí, ktorá sa 
uskutočnila 6. októbra. Pos- 
lankyňa študentov najskôr  
oboznámila s fungovaním Eu-
rópskeho parlamentu a vys- 
vetlila priebeh rokovania par-
lamentu. Diskusia bola veľmi 
podnetná, študenti dostali na 
každú otázku kvalifikovanú 
odpoveď.  

Euroscola – Erasmus  – 
Študuj, cestuj, poznávaj... 
Pod týmto názvom sa stretli 
vo vedeckej kaviarni 15. ok-

tóbra študenti na prednáške 
a besede s Ing. Petrom Pajon-
kom z Ekonomickej univer-
zity Bratislava. Hlavnou té-
mou bol európsky program 
Erasmus, ktorý je zameraný 
na mobilitu študentov, pre-
dovšetkým vysokoškolákov, 
v  rámci EÚ a  aj mimo nej. 
Pomáha študentom dostať sa 
na rôzne jazykové a študijné 
pobyty v zahraničí. Stretnutie 
pokračovalo diskusiou o prí-
nosoch zahraničných mobilít. 
Inšpiratívne bolo rozprávanie 
Ing. Pajonka o  jeho študij-
ných pobytoch vo Francúz-

sku, Rusku a Mexiku.
Zaujímavé zážitky a osobné 

skúsenosti prezentovala  vo 
vedeckej kaviarni 26. októbra 
študentka gymnázia Lucia 
Lučivjanská svojim spolužia-
kom na podujatí pod názvom 
Európsky parlament mojimi 
očami. Lucia sa v rámci súťa-
že Rozhoduj o Európe prebo-
jovala na modelové zasadanie 
Rady Európskej únie a  Eu-
rópskeho parlamentu, ktoré 
sa konalo v  Trenčianskych 
Tepliciach. Počas piatich dní 
mala možnosť vyskúšať si for-
málne aj neformálne rokova-
nia. Spoznala  ambicióznych, 
múdrych a  inteligentných 
mladých ľudí. Zúčastnila sa 
aj simulácie rokovania Eu-
rópskeho parlamentu, ktoré 
sa konalo v Banskej Bystrici a 
ktoré prebiehalo vo francúz-
skom  jazyku. Bola to pre ňu 
veľká výzva, všetko však vý-
borne zvládla.  

Program Euroscola študen-
tom Gymnázia Kukučínova 
Poprad rozšíril vedomosti 
o Európskej únii, Európskom 
parlamente a  iných inštitú-
ciách. Držme im palce, aby 
boli jednou z víťazných škôl, 
ktoré sa stretnú v máji 2016 
v Štrasburgu. 

Mgr. Valéria Pajonková

Deň otvorených dverí v Tatranskej akadémii
Už po ôsmykrát mali mož-

nosť žiaci, rodičia, ale aj širo-
ká verejnosť nahliadnuť do 
priestorov Tatranskej akadé-
mie v rámci Dňa otvorených 
dverí, ktorý sa uskutočnil 13. 
novembra. 

„Keď naša Súkromná stred-
ná odborná škola na Ul. 29. au- 
gusta v Poprade začínala pí-
sať svoju históriu a  nemali 
sme ešte maturantov, ťažko 

sa nám odpovedalo na otázky 
o uplatnení našich absolven-
tov v praxi, o úspešnosti ich  
prijatia na vysoké školy  či  
o výsledkoch na maturitných 
skúškach. V  tomto školskom 
roku však budú opúšťať brá-
ny školy už naši piaty matu-
ranti a  preto odpovedať na 
tieto otázky je v  súčasnosti 
veľmi jednoduché. Veď do-
siahnuť v kategórii stredných 

odborných škôl v  SR v  ex-
ternej časti na maturitných 
skúškach 1. miesto je úcty-
hodný výsledok,“ aj toto boli 
slová Vladislava Mitického 
pre návštevníkov školy. Ako 
nám povedala riaditeľka školy 
Beáta Mitická, cieľom tohto 
výnimočného dňa bolo pre-
zentovať záujemcom o  stre-
doškolské štúdium študijné 
odbory, ktoré sú na Slovensku 
jedinečné. Študijný odbor so 
zameraním na právo, ekono-
miku a podnikanie je považo-
vaný za príspevok k reforme 
stredného školstva na Sloven-
sku, pretože  vytvára priestor 
na formovanie novej generá-
cie absolventov so špecific-
kou prípravou pre štúdium 
na  právnických a ekonomic-
kých fakulách. Návštevníci 
získali informácie o prepojení 
školy s  praxou a  podpísaní 
memoranda o  spolupráci so 
spoločnosťou AT&T Global 
Network Services Slovakia  
a s piatimi advokátskymi kan-

celáriami v regióne.
V rámci študijného odboru 

informačné a digitálne tech-
nológie sa spojením prednos-
tí gymnaziálnej matematiky 
a fyziky a odborných predme-
tov dosiahla efektívna príp- 
rava absolventov pre vysoko-
školské štúdium na fakultách 
IT, ale samozrejme aj pre 
prax. O spolupráci so školou, 
potrebách praxe a  ďalšom 
uplatnení absolventov IT sa 
mali možnosť návštevníci 
osobne porozprávať s Gabrie-
lom Galgócim, generálnym 
riaditeľom AT&T na Slovens- 
ku a  Rastislavom Milkom, 
managerom, IGA EMEA 
AT&T. Americká nadná-
rodná spoločnosť AT&T je 
lídrom na svete v oblasti IKT. 

Takmer 500 účastníkov 
Dňa otvorených dverí v Súk- 
romnej strednej odbornej 
škole v Poprade  sa presved-
čilo o prioritách školy, ktorý-
mi sú  odbornosť a jazyková 
zdatnosť absolventov.  (red)

Dokončenie z 1. strany
 „V rámci jedného projek-

tu som sa dostal k ľuďom na 
Ukrajine. Ide o rodiny, ktoré 
sa starajú o siroty z Donec-
ka a  Luhanska. Naša po-
moc spočíva v  prvom rade 
vo finančnom stabilizovaní, 
aby mohli fungovať. Nie-
ktoré rodiny majú okolo de-
sať detí a  príjem okolo 100 
–  150 dolárov, čo je veľmi 
málo a nemôžu z toho vyžiť. 
Potrebujú v prvom rade stre-
chu nad hlavou a  aby mali 
deti pokryté základné potre-
by v škole. Samozrejme, keď 
sú deti akokoľvek nadané, 
snažíme sa ich podporovať.“ 
Niektorí ľudia sa už aj v Po-
prade dozvedeli o  ich cha-
ritatívnej činnosti a podpo-

Petrom Handzušom

rujú ich nielen vecnými, ale 
i finančnými darmi. Mnoho 
ľudí sa pýta prečo Ukrajina, 
veď aj na Slovensku je veľmi 
veľa osád a rodín, kde by sa 
mohli realizovať, ale... „U 
nás v cirkvi sme mali kedysi 
projekt, zameraný na pomoc 
detskému domovu v  Latin-
skej Amerike a zistili sme, že 
je to dosť ďaleko na to, aby 
sme si mohli kontrolovať, či 
peniaze boli použité na to, na 
čo sme ich poslali. Vtedy sme 
sa obrátili na východ a zistili 
sme, že naša pomoc je aj tam 
nevyhnutná. Uvedomujem 
si, že aj na Slovensku je pot- 
rebná takáto pomoc, ale tu 
by mal časť problémov riešiť 
štát a  nemôžeme suplovať 
ešte aj štát. Na Ukrajine je to 

predsa len o niečom inom. Je 
to o vojne a pritom tí ľudia 
od nás nič nechcú. Sú šťast-

ní a vďační, ak im akokoľvek 
pomôžeme,“ vysvetlil Peter 
Handzuš.  (pks)
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dovoľte mi, aby som sa 
k vám prihovoril po necelom 
roku v úrade.

Nástup do funkcie starostu 
obce Gerlachov bol plný oča-
kávania, ale zároveň aj veľkej 
zodpovednosti, aby naša obec 
napredovala. Som si vedomý, 
že som preberal úrad, ktorý je 
vysoko zadĺžený, spláca úver, 
ktorý sa bude splácať ešte dve 
volebné obdobia.

V  jarných mesiacoch nás 
čakala kolaudácia kanalizá-
cie, ktorá má prepojiť Lúčnu 
a  Družstevnú ulicu. Stavba 
sa realizovala a  preberala 
ešte v  minulom volebnom 
období. Pri kolaudácii sme 
zistili, že stavba diela je ne-
vyhovujúca aj napriek tomu, 
že bola prevzatá bez chýb.
Situáciu sme prioritne riešili. 
Nakoniec sme museli prepo-
jenie týchto ulíc kanalizáciou 
zrealizovať odznova, keďže 
realizátor týchto prác nebol 
schopný nápravu uskutoč-
niť. Kanalizáciu sme zrea- 
lizovali s  firmou, ktorá je 
na tento typ stavieb odbor-
ne spôsobilá a stavba bola 
úspešne skolaudovaná. Obec 
to stálo nemalé finančné 
prostriedky. 

Následne nás čakala ko-
laudácia čističky odpadových 
vôd, ktorá bola rekonšt- 
ruovaná v  roku 2013. ČOV 
bola a ešte stále je v skúšobnej 
prevádzke, ale nefunguje tak, 
ako by mala a preto vynakla-
dáme maximálne úsilie, aby 
prevádzkovateľ čističky vyko-
nal nápravu, ktorá bude viesť 
k bezproblémovej prevádzke. 

Žiadali sme aj o podporu 
formou dotácie z eurofondov. 
V  rámci tejto podpory sme 
chceli zrealizovať kamerový 
systém v našej obci. Projekt 
bol neúspešný, ale nevzdáva-
me sa. Pôjdeme aj do ďalšej 
výzvy na získanie financií. 
Pokiaľ nie, budem sa snažiť 
zabezpečiť kamerový sys-
tém z vlastných prostriedkov 
z rozpočtu obce. 

Ďalší projekt, ktorý sme 
žiadali z Envirofondu na lik-
vidáciu čiernej skládky v blíz-

Vážení spoluobčania, 
kosti cintorína, bol úspešný. 
Zároveň boli uskutočnené aj 
terénne úpravy brehu a vod-
ného toku. Aj týmto spôso-
bom prosím všetkých spolu-
občanov, aby boli nápomocní 
pri dodržiavaní čistoty v obci 
a jej okolí. O úspešnosti pro-
jektu – Zníženie spotreby 
energie v budove Obecného 
úradu Gerlachov (zateple-
nie budovy, rekonštrukcia 
kúrenia) sa dozvieme v naj-
bližších dňoch. Ďalší prob-
lém, ktorý sa snažíme riešiť, 
je nedostatočný signál mo-
bilných operátorov v  obci. 

Podarilo sa nám vymeniť 
vstupnú bránu na cintoríne. 
Opravili sme lávku pre pe-
ších pri autobusovej zastáv-
ke, ktorá bola zrealizovaná 
pri Revitalizácií centrálnej 
zóny obce Gerlachov. Lávka 
bola nevyhovujúca, pretože 
zasahovala do cesty 3. triedy 
a nevyhovovala ani chodcom.

Dokončujeme PHSR (plán 
hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja), ktorý mohli pri-
pomienkovať občania ano-
nymným dotazníkom. Ich 
požiadavky budú zapracova-
né v dokumente a pomocou 
ich názorov a  pripomienok 
budeme vedieť aké majú po-
žiadavky a potreby, týkajúcej 
sa fungovania našej obce. 

Chcem sa poďakovať všet-
kým poslancom a pracovní-
kom obecného úradu, ktorí 
sú nápomocní. Aj vďaka ním 
sa nám darí našu obec zve-
ľaďovať. Samozrejme, nemô-
žem zabudnúť na  všetkých 
občanov, ktorí tiež veľkou 
mierou prispievajú k zlep-
šovaniu podmienok života 
v Gerlachove.

Pre mňa bola a vždy bude 
dôležitá komunikácia me-
dzi ľuďmi, ktorá sa posledné 
roky v obci vytrácala. Budem 
veľmi rád, keď budeme spo-
lu prispievať k zveľaďovaniu 
našej malebnej podtatranskej 
obce. 

Samozrejme, čaká nás veľa 
práce, ale keď sa nebudeme 
báť vyhrnúť si rukávy, bude-
me úspešní.             

Mgr. Ján Hroboň, starosta obce

Separovaný zber komunál-
neho odpadu je jediným 
predpokladom a riešením zní- 
ženia jeho množsva.

Pri separovanom zbere sa 
nepotrebná vec nepovažu-
je za odpad, ale za surovinu, 
ktorá môže znova vstúpiť do 
výrobného procesu. Šetrí sa 
tým množstvo prírodných 
zdrojov, znižujú sa negatívne 
vplyvy na zdravie ľudí a  ži-
votné prostredie, a  to nie- 
len vo výrobných proce-
soch, ale aj na skládkach 
komunálnych odpadov, kde 
neseparovaný komunálny 
odpad môže vytvárať nekont- 
rolovateľné procesy. Pokiaľ 
sa občan rozhodne zodpo-
vedne separovať komunálny 
odpad, mal by na to myslieť 
nielen pri kúpe výrobkov, ale 
aj počas spotreby. Mal by si 

Separovaný zber
uvedomiť, či po kúpe výrobku 
bude môcť nepotrebné časti 
(vo väčšine prípadov sa jedná 
o obal) dôkladne vyseparovať.

Pri používaní by mal tak 
isto myslieť na to, aby činnos-
ťou nespôsobil nemožnosť 
separovania daného ma- 
teriálu, keď sa stane nepotreb-
ným, pretože separovať odpad 
je možné len čistý a zbavený 
iných materiálov (napr. zvy-
škov potravín, oddeľovanie 
skla od kovov a pod.).

 Vyseparovaný komunál-
ny odpad sa umiestňuje 
do zberných nádob, ktoré 
sú farebné odlíšené. Treba 
dbať aj na to, že správnym 
stlačením (napr. plasto-
vých fliaš) zmenší zbytoč-
né zaplnenie nádoby, ktoré 
vzniká často z dôvodu ľuds- 
kej lenivosti. Z pohľadu ob-

čana nie je správne, keď ne-
umiestňuje separované zlož-
ky komunálneho odpadu do 
zodpovedajúcich zberných 
nádob, pretože sa tým stráca 
zmysel separácie komunál-
neho odpadu.

Separovať by sme mali elek- 
trický a elektronický odpad, 

pneumatiky, oleje, svetelné 
zdroje s obsahom ortuti, aku-
mulátory a batérie. 

V obciach je možné tento 
odpad odovzdať do mobil-
ného EKO skladu. Miesto 
pristavenia a doba bude v na-
šej obci vyhlásená miestnym 
rozhlasom.

Gerlachovský
informátor
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5. decembra  o 17.30 h
príchod Mikuláša a  roz-

svietenie vianočnej výzdoby 
v obci
19. decembra o 17. h
Vianočná kapustnica obce 

Gerlachov
29. a 30. decembra 
 58. ročník Memoriálu 24 

padlých hrdinov SNP. Tieto 
preteky budú tento rok za-
radené do medzinárodné-
ho kalendára FIS a zároveň 
30. 12. budeme organizovať  
1. kolo Slovenského pohára 
žiactva a  veteránov a  kva-
lifikáciu na medzinárodné 
školské majstrovstvá ISF 
v behu na lyžiach. 

29. decembra je na prog- 
rame šprint klasicky.

30. decembra 5 km voľne 
pre ženy a juniorky, 10 km 
voľne pre mužov a juniorov.

10. januára 2016 v  spo-
lupráci s  hotelom Sliezsky 
dom organizujeme verej-
né skialpinistické preteky 
a preteky v behu na lyžiach 
z  Tatranskej Polianky na 
Sliezsky dom. 

Pripravili 
sme pre vás

Jeseň, ktorej obdobím mo-
mentálne prechádzame, je až 
poeticky krásna. Nádherný 
čas, kedy sú stromy okolitých 
lesov odeté do pestrofareb-
ných šiat, v diaľave už belejú 
končiare vrchov a v jednom 
zo svojich mesiacov, ktorý 
sme nedávno začali, nám 
pripomína jednu z najvzác-
nejších cností, ktorá môže 
byť zrodená v duši človeka. 
Je ňou úcta k starším. Úcta 
k tým, ktorí tvrdo pracovali, 
aby sa nám žilo lepšie. Úcta  
k tým, ktorí sa každý deň 
vzdávali radostí, ktoré im 
život ponúkal, aby urobili 
šťastnými nás, ich deti. Úcta 
k našim otcom a k našim ma-
mám. K našim prarodičom. 
Ku všetkým, ktorí si zodrali 
svoje ruky, aby naše zostali 
hladké a nepoškvrnené. 

Starší ľudia si úctu zaslúžia, 
pretože vekom nadobud-

Príjemné popoludnie 

v kruhu seniorov našej obce

li rôzne skúsenosti, ktoré 
odovzdávajú nám, mladším. 
Nemali by sme zabúdať na 
pozdrav, ktorý je prejavom 
priateľstva, zdvorilosti, úcty  
a rešpektu k druhému člove-
ku - bez rozdielu veku. 

V zasadačke obecného úra- 
du sa 6. októbra uskutočni-
lo posedenie pri príležitos-
ti Mesiaca úcty k  starším. 
Z celkového počtu 94 obča-
nov nad 65 rokov sa  zišla 
asi polovica seniorov, kto-
rých privítal starosta obce 
milým prejavom. Každý 
z  prítomných dostal z  rúk 
pána starostu malú pozor-
nosť a tí, ktorí v tomto roku 
mali okrúhle výročie, boli 
obdarení knihou o  Gerla-
chove. S  pestrým progra-
mom sa predstavili deti  
z tunajšej materskej a základ-
nej školy a o príjemnú atmos- 
féru s ľudovými piesňami sa 

postaral detský folklórny sú-
bor z Batizoviec. Bolo milé 
vidieť, ako sa seniori pri ká-
vičke a koláčiku bavia medzi 
sebou, rozoberajú zážitky 
možno zo svojich mladých 
liet. Pri prezeraní fotografii 
si zaspomínali na svoju mla-
dosť a možno aj kontrolovali 
koľko ich ešte je medzi živý-
mi a koľkí už od nás odišli.  
V mene všetkých seniorov sa 
pánu starostovi  a organizá-
torom podujatia poďakovala 
pani Emka Gánovská za to, 
že po dlhých rokoch sme si 
konečne spomenuli aj na se-
niorov, ktorí tiež žijú a sú ne-
oddeliteľnou súčasťou našej 
malebnej  obce.  Dúfajme, že 
aj v budúcom roku sa všetci 
stretnú, možno ešte vo väč-
šom počte, a  zaspomínajú 
si na toto príjemne strávené 
popoludnie. 

  Alena Kičinová

Veselé
Vianoce
a šťastný

nový rok 2016
všetkým 
občanom
prajú starosta

a poslanci obecného 
zastupiteľstva

Občania pri likvidácii čiernej skládky.
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Už 22. ročník Horského 
krosu Gerlach, ktorý bol zá-
roveň 12. kolom Slovenského 
pohára  v behu do vrchu, sa 
uskutočnil 29. augusta. Tra-
dičnými spoluorganizátormi 
boli obec Gerlachov, mesto 
Vysoké Tatry, Slovenský at-
letický zväz, Únia behov do 
vrchu a Štátne lesy Tanapu. 

Na náročnú trať sa vydalo  
204 pretekárov  zo Slovenska, 
Poľska a Česka. Žiaci a žiač-
ky mali cieľ pri hoteli Hu-
bert, dorastenci a dorastenky  
v 3 650 m vzdialenej Tatrans- 
kej Polianke. Na juniorov, 
juniorky a  všetky seniorské 
kategórie čakalo náročných 
8,4 kilometra s  prevýšením 
879 metrov až na Sliezsky 
dom.  V hlavnej kategórií vy-
hral Poliak Andrej Dlugosz 
a u  žien Klára Moravcová 
z  Českej republiky. Vysoké 
teploty, ktoré vládli počas 
pretekov, boli pre divákov 

Koniec prázdnin v Gerlachove patril Horskému krosu

ideálne, ale pre pretekárov 
,atakujúcich traťový rekord  
,veľmi náročné. V  takomto 
počasí boli doslova bez šance 
a tak aj o rok bude ako drži-
teľ traťového rekordu vedený 
Miroslav Vanko, ktorý v roku 
2001 dosiahol čas 40:34 min. 

Aj tento rok sa Horského 
krosu zúčastnili aj pretekári 

Zahral aj na harmoni-
ke,  heligónke, na tombó-
ne,  ba dokonca aj na tru-
bici  od vysávača. Keď za-
hral prvú pieseň, všetci sme 
počúvali a pozerali s úža-
som. Neskôr nás čakali i zná- 
me  pesničky, ktoré sme si 
s ním aj zaspievali. 

Pretože pán Budinský je   
veľmi veselý človek, postaral 
sa aj o tanečnú  zábavu. Do 

tanca pozval  štyroch chala-
nov – Jánošíkov a štyri krás-
ne grófky, čiže naše pani uči-
teľky a kuchárku. 

Všetkým sa toto vystúpe-
nie páčilo a keďže sme videli, 
aká je jednoduchá hra na tru-
bici  od vysávača, možno to 
už niektorí doma aj vyskúšali 
a nabudúce nás prekvapia. 

Ďakujeme za krásny ume-
lecký zážitok.

z  Gerlachova a ich výsledky 
si môžete detailnejšie pozrieť 
na stránke www.horskykros-
gerlach.sk, kde sú zverejnené 
kompletné výsledky.

Tento ročník bol poznače-
ný natáčaním zahraničného 
výpravného seriálu na Sliez-
skom dome, čo síce sťažilo or-
ganizátorom prácu a prípravu 

pretekov,  zároveň to však bo- 
lo spestrením pre pretekárov 
a  divákov. Samotné prete-
ky neboli filmovým štábom 
ovplyvnené, problematickej-
šia bola doprava a parkovanie 
pri horskom hoteli Sliezsky 
dom. To sa nakoniec po do-
hode a viacerých rokovaniach  
oboch strán vyriešilo.

Na organizácií pretekov sa 
už dlhodobo podieľa cca 50-
60 dobrovoľných organizáto-
rov, za čo im patrí poďakova-
nie, lebo bez ich pomoci  a bez 
pomoci sponzorov, by nebolo 
možné zorganizovať preteky 
v takomto rozsahu a na takej 
úrovni. 

Momentálne už pracujeme 
na príprave 23. ročníka, ktorý 
sa uskutoční 27. 8. 2016. K ešte 
vyššej kvalite tohto náročného 
behu do vrchu by mali prispieť 
aj viaceré novinky, ktoré v bu-
dúcom ročníku chystáme.

 Ing. Martin Mlynár

Radi by sme vás informova-
li o dianí v našej škole. Prázd-
niny sa skončili rýchlejšie, ako 
sme predpokladali. Škola však 
neoddychovala, pripravovala 
sa na začiatok školského roka 
vo všetkých oblastiach. 

Všetko sa to začalo malý-
mi úpravami tried, kance-
lárskych priestorov a škol- 
skej jedálne. Na učiteľov i žia-
kov  čakajú vynovené priesto-
ry, v ktorých sa nám bude učiť 
a pracovať lepšie. Veríme, že 
sa pri návšteve našej školy 
budete cítiť príjemne aj vy. 
Veľkú pozornosť sme veno-
vali príprave výchovno-vzde-
lávacieho procesu. V tomto 
školskom roku budú žiaci 
prvého ročníka postupovať 
podľa inovovaného školské-

ho vzdelávacieho programu, 
ktorý sme vypracovali na zák- 
lade Štátneho vzdelávacieho 
programu. Žiaci ostatných 
ročníkov budú postupovať 
podľa doterajšieho Školského 
vzdelávacieho programu. 

Nezabudli sme ani na osob-
nostný rozvoj našich a va-
šich detí. Zapojili sme sa do 
množstva projektov, v rám- 
ci ktorých by sme radi získali 
didaktické balíčky. Veríme, že 
ich používanie bude pozitívne 
vplývať na rozvoj dieťaťa. Na 
našich žiakov už netrpezlivo 
čakáme a tešíme sa, aby sme 
im postupne mohli odovzdať 
to, čo sme si pre nich pripra-
vili. 

Mgr. Daniela Zeleňáková, 
riaditeľka školy

Deti 1. – 4. ročníka základnej školy sa 29. mája rozhodli, že si 
krásne vymaľujú chodník pred školou. Námetom bolo leto, slnko, 
kvety, vtáky, deti… Počasie nám prialo a žiaci vytvorili skutočne 
krásne obrázky. Všetci sme mali radosť z vydarenej akcie.

SLNKO SVIETILO, LÁKALO DETI 
A MY? … SME MAĽOVALI

Vážení priatelia!

Do našej obce zavítal začiatkom mája hudobník, pán An-
ton Budinský z Očovej, ktorý hral na  fujare, gajdách a 
píšťalke.

57. ročník Memoriálu 24 padlých hrdinov SNP sme organi-
zovali 28. - 29. decembra 2014. Preteky boli súčasťou Sloven-
ského pohára v behoch na lyžiach a zároveň ako kvalifikačné 
preteky dorastencov a dorastenie na EYOWF. 27. júna 2015 
sa uskutočnil VII. ročník turnaja v malom futbale Memoriál 
Ing. Pavla Mlynára, ktorého sa pravidelne zúčastňuje 8 mužs- 
tiev z celého Slovenska. V októbri sme pripravili na počesť 
nášho občana a jedného zo zakladateľov pretekov bežeckého 
lyžovania na Slovensku XIV. ročník Memoriálu MUDr. Micha-
la Guhra v behu na lyžiach z Gerlachova na Tatranskú Polianku. 
Tieto preteky sú zároveň posledným testom reprezentantov SR 
v behu na lyžiach pred zimnou sezónou. Pravidelne tiež  or-
ganizujeme turnaj v stolnom tenise. Tohto roku sme zorgani-
zovali v spolupráci s obcou Batizovce spoločné preteky v behu 
na lyžiach pre našich občanov. V zime sa snažíme pripravovať 
trate v okolí obce pre záujemcov o bežecké lyžovanie.  Viac in-
formácii získate na: www.tjtatrangerlachov.sk

Aktivity TJ Tatran Gerlachov

Len prednedávnom za-
vítala do našej obce vítaná 
návšteva. Robert Kaliňák, 
podpredseda vlády a minister 
vnútra spolu s  prezidentom 
HaZZ Alexandrom Nejedlým 
a  najvyššími predstaviteľmii 
hasičských zborov a  dobro-
voľných hasičov odovzdali 
nášmu veliteľovi DHZ Ondre-
jovi Žužovi kľúče od hasičskej 
Tatry 148. „Pre nás toto auto 
znamená radosť. Prvýkrát 
sme pocítili radosť, keď sme 
sa dozvedeli, že dostaneme 
hasičské auto, druhýkrát te-
raz, keď ho vidíme na vlast-
né oči a  tretíkrát, keď nám 
bude nápomocné pri rôznych 
životných situáciách, pri kto-
rých budeme chrániť životy 

a majetok občanov. Ďakuje-
me ministrovi vnútra a pod-
predsedovi vlády SR za tento 
dar, z ktorého sa veľmi tešíme 
a  ktorý nám bude dlho po-
máhať pri hasení požiarov,“ 
povedal starosta obce na úvod 
odovzdávania novej techniky. 

Pán minister si pozrel aj  
požiarnu zbrojnicu s mnohý-
mi oceneniami našich hasičov 
a zapísal sa do pamätnej kni-
hy. Neskôr osobne  hasičom 
predviedol novinky, ktorými 
Tatra 148 disponuje a oboz-
námil ich s  obsluhou. K  pr-
vovýjazdovému zásahovému 
vozidlu Iveco Daily tak pri-
budla ďalšia technika, ktorá 
hasičom umožní chrániť živo-
ty a majetok našich občanov.

Našim hasičom pribudla zrekonštruovaná Tatra 148

Využite aj vy bezplatne 
prijímanie obecných oznamov.

Chceli by ste dostávať oznamy z nášho 
obecného úradu priamo do vášho mobilného 
telefónu vo forme SMS alebo na váš e-mail?

Prihláste sa na stránke: 
www.smsspravodaj.info 
alebo na obecnom úrade.

SMS SPRAVODAJ 
Informácie priamo z obecného úradu
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Pozvánky
Najkrajšie Vianoce

Na koncerte Najkrajšie Via-
noce v DK v Poprade v stredu 
2. decembra o 18. h zaznejú 
najznámejšie koledy a tran-
skripcie diel z opernej a ope-
retnej tvorby v podaní sólistov 
orchestra Lúčnice pod vede-
ním primáša Martina Smol-
ku a v osobitnej interpretácii 
opernej hviezdy a sólistu ope-
ry SND Jána Babjaka. Vstup-
né 6 €, predaj vstupeniek 
v MIK Poprad.

Deň otvorených dverí
Obchodná akadémia v Pop- 
rade pozýva v stredu 2. de-
cembra na Deň otvorených 
dverí. Záujemcov o štúdium 
odborov obchodná akadémia 
a služby v odbore cestovné-
ho ruchu privíta od 8.30 do 
13.30 h.

Galakoncert 
Kandráčovcov

Vianočný galakoncert 
Kandráčovcov sa uskutoční 
v Dome kultúry v Starej Ľu-
bovni v piatok 4. decembra 
o 18. h. Hosťami známej sku-
piny bude orchester Jula Sel-
čana, Monika Kandráčová, 
Anna Poráčová a Veronika 
Šoltýsová Rabadová. Vstup-
né 15/16 € (lístky môžete 
zakúpiť aj v MIK Poprad). Vý-
ťažok z koncertu bude veno-
vaný deťom z Domu sv. Anny.

Vianočná pieseň
Vianočný koncert v tónoch 

ľudovej muziky sa bude ko-
nať v Nestvillparku v piatok 
4. decembra od 19. h. V cene 
vstupného (vstupenky sú 
v predpredaji) je zahrnu-
tá prehliadka, občerstvenie 
a welcome drink. Pre každé-
ho návštevníka je pripravený 
aj darček. Počet vstupeniek je 
limitovaný.

Vianočné trhy
V Malom Slavkov sa v so-

botu 5. decembra uskutoč-
nia Vianočné trhy. Spojené 
budú s 2. ročníkom súťaže 
vo varení vianočnej kapust-
nice. Pre návštevníkov budú 
pripravené aj zabíjačkové 
špeciality,  predajné stánky 
s vianočnou tematikou a za-
znejú koledy. Vstupné 2 € 
(v cene kapustnica a zabí- 
jačkové špeciality), začiatok 
o 10. h.

Koncert vo Svite
V Rímsko-katolíckom kos-

tole sv. Jozefa vo Svite sa 13. 
decembra o 17. h uskutoční 
Vianočný koncert Martina 
Babjaka a prof. Daniela Bu-
ranovského. Vstupné 10 € 
(pred začiatkom koncertu).

Deti deťom
Výstavu výtvarných prác 

a priestorových návrhov 
detí a žiakov MŠ, ZŠ, ŠZŠ, 
ZUŠ z okresu Kežmarok  
a DD Sp. Belá, ktorú vyhlá-
sil Okresný úrad v Kežmar-
ku v spolupráci s MV SR 
k blížiacemu sa Národnému 
dňu tiesňového volania 112, 
pripadajúceho na 1. decem-
bra, otvorili v priestoroch OÚ 
23. novembra a potrvá do 
konca mesiaca. Vyhodno-
tenie a ocenenie prác sa 
uskutoční 1. 12. v priestoroch 
okresného úradu. Novinkou 
súťaže je hodnotenie prác 
detskými návštevníkmi, kto-
rí si sami vyberú najlepšiu, 
najzaujímavejšiu a najkrajšiu 
tvorbu v tejto súťaži. Vyhod-
notenie sa bude niesť v du-
chu kréda Deti deťom.  (red)

Skupina dvanástich žia-
kov Strednej umeleckej školy 
v Kežmarku, z odborov pro-
pagačné výtvarníctvo a kon-
zervátorstvo a reštaurátorstvo 
drevorezieb, bola od 11. ok-
tóbra do 1. novembra v rám-
ci medzinárodného projek-
tu ERASMUS+ na Cypre. 
Kežmarčania boli ubytovaní 
v študentskom dome v dedin-
ke Pano Lefkara. „Počas stáže 
študenti vytvárali mozaiku, 
pracovali s  hlinou, vyrábali 
cyperský plot, rezbu, výšiv-
ku - lefkaritiku, šperky z kože 
a  reštaurovali tiež tradičné 
cyperské stoličky s  výpletom. 

Mali aj možnosť navštíviť an-
tické vykopávky v  Kurione, 
hlavné mesto Nikóziu, firmu, 
špecializujúcu sa na mozaiky, 
múzeá v  Kato Drys, pravo-
slávne chrámy, ale i mešity a 
mužský kláštor. Veľkým obo-
hatením bolo stretnutie žiakov 
so slovenskou ambasádorkou 
na Cypre Oksanou Tomovou, 
ktorá vyzdvihla ich práce, 
zhotovené na stáži. Na konci 
pobytu si kežmarskí študenti 
prevzali certifikáty Europas 
Mobility z rúk manažéra pro-
jektu na Cypre Martina Clar-
ka,“ uviedla riaditeľka SUŠ 
Marta Perignáthová.

Kežmarčania na Cypre

Dokončenie 
z 1. strany

„Ministerstvo 
vnútra pripravilo 
projekt Aktívne pro-
tipovodňové opatre-
nia, ktorého cieľom 
je zlepšiť priprave-
nosť Slovenska na 
zvládnutie povodní. 
Mestá a obce tak do-
stanú spolu až 621 
protipovodňových 
vozíkov, z  ktorých 
400 už bolo odo-
vzdaných a dnes to 
bude ďalších 70. Pri 
rozhodovaní, komu vozíky 
prideliť, sme prihliadali na ri-
zikovosť daných oblastí za os-
tatných desať rokov, počet zá-
sahov a ďalšie kritéria. Okrem 
toho vybavujeme Dobrovoľný 
požiarny zbor novými zása-
hovými vozidlami Iveco Daily, 
repasovanými vozidlami Tatra 
815 a Tatra 148, ktoré má sa-
mospráva vo vlastníctve alebo 
dopĺňame DHZ technikou od 
profesionálnych hasičov. Pri-
pravenosť dobrovoľných ha-
sičských zborov je tak na oveľa 
vyššej úrovni. Dôležité je hlav-
ne to, že v prípade akejkoľvek 
živelnej pohromy akčnosť na-
rastá a dobrovoľní hasiči spolu 
s profesionálmi môžu reagovať 
rýchlejšie a prvotný zásah na-
stane oveľa skôr,“ povedal na 
úvod Marián Saloň.

V Prešovskom kraji  budú 
protipovodňové vozíky k dis-
pozícii mestám a  obciam 
v okresoch  Levoča, Stará Ľu-
bovňa, Poprad a Kežmarok. 
Technika sa tak dostáva do 
lokalít s najväčším povodňo-
vým rizikom. Aj keď sa obce 
a mestá môžu na prívaly vody 
pripraviť, často nedokážu 
rozbúrené hladiny riek elimi-
novať úplne. Len za obdobie 
desiatich rokov 2004 - 2013 
povodne spôsobili škody na 
majetku v  hodnote 707 mi-
liónov eur, nehovoriac o obe-
tiach na životoch. 

Protipovodňové vozíky pre dobrovoľných...

Celková hodnota projek-
tu Aktívne protipovodňové 
opatrenia je 63 miliónov eur 
a vďaka nemu Slovensko zís-
kava aj ďalšie špeciálne kusy 
techniky, určené na boj proti 
rozsiahlejším povodniam.

„Tento vozík využijeme 
všestranne a je len škoda, že 
sme ho nemali pred pár rok-
mi, keď u nás bola veľká po-
vodeň. Medzitým sme urobili 
niekoľko opatrení, aby sme 
zamedzili škodám na majek-
tu občanov, ale človek nikdy 
nevie. Veď aj teraz v lete sme 
mali s vodou opäť problémy 
a  ako naschvál, v  iných ob-
lastiach obce,“ povedal Ing. 
Valadimír Šavel, starosta 
Vikartoviec.

Výhoda každého vozíka 
spočíva v jeho relatívne ma-
lom rozmere, ktorý mu do-
voľuje rýchly presun z miesta 
uskladnenia na miesto prí-
rodnej katastrofy. Jeho pre-
nos môže zabezpečiť každé 
bežné osobné vozidlo a šofér 
so štandardným vodičským 
oprávnením. Napriek tomu 
sa do vnútra tohto špeciálne-
ho prívesu zmestilo viacero 
kusov nenahraditeľnej proti-
povodňovej techniky, ktoré 
výrazne uľahčia prácu hasi-
čov a  znížia celkový rozsah 
škôd. Výbava vozíka zahŕňa 
kalové čerpadlo, generátor 
elektrickej energie, osvetľo-

vacie vybavenie, povodňové 
bariéry, elektrické kalové čer-
padlo s vybavením, plávajúce 
čerpadlo a ďalšie náradie pot- 
rebné pre promptný zásah 
zložiek. „Verím, že nová výba-
va bude na mnohých miestach 
iba pripravená k okamžitému 
zásahu, keďže každé priame 
využitie techniky je spojené so 
škodami a nešťastím druhých. 
Avšak tam, kde bude jej pou-
žitie nutné, bude určite veľ-
kou posilou pre dobrovoľných 
hasičov, ktorí podobné stroje 
nemali doposiaľ k dispozícii,“ 
povedal Saloň.

Medzi mestami v  okrese 
Poprad, ktoré protipovod-
ňový vozík získali, patrí aj 
samotné mesto Poprad. „Ofi-
ciálne oznámenie o pridelení 
protipovodňového vozíka pri-
šlo prekvapivo, takže zatiaľ 
nie je definitívne rozhodnuté, 
ktorému z našich troch Dob-
rovoľných hasičských zborov 
bude pridelený. Okrem prav-
depodobnosti výskytu povod-
ne je potrebné zvážiť aj ďal-
šie technické detaily, aby sme 
v prípade nutnosti zásahu do-
kázali z tejto techniky vyťažiť 
maximum. Želám si však, 
aby sme ho nikdy nemuseli 
použiť,“ povedal Pavol Gaš-
per, viceprimátor mesta, 
ktorý ako jediný prišiel pro-
tipovodňový vozík za mesto 
prevziať.  (red)

Na snímke Marián Saloň odovzdáva kľúče od protipovodňo-
vého vozíka Pavlovi Gašperovi, v pozadí člen snemu Dobro-
voľnej požiarnej ochrany SR a predseda Krajského výboru 
Dobrovoľnej požiarnej ochrany Prešov Marián Rušín.

Únia žien Slovenska v mestskej časti  Svitu Pod skalkou 
pripravila už tretí ročník tradičnej Vianočnej výstavy. Minulý 
piatok a sobotu  v priestoroch nad poštou vo Svite dvadsaťdva 
vystavovateliek predviedlo svoje ručné práce s tematikou Via- 
noc. „Teší nás vzrastajúci záujem o podujatie. Z roka na rok je 
nás viac. Ľudia majú záujem nielen niečo pekné rukami vyrobiť, 
ale prichádzajú sa na nás pozrieť spoluobčania. Naše ženy a 
dievčatá majú zlaté ruky a privítali sme medzi nami aj jedného 
pána, ktorý pekne háčkuje,“ uviedla Magdaléna Friedmanová, 
podpredsedníčka Únie žien Slovenska v mestskej časti Pod 
skalkou. Návštevníci mohli na výstave obdivovať prekrásne 
výšivky, vlastnoručne zhotovenú keramiku, bábky, zvieratká, 
adventné vence, vianočné dekorácie a rôzne drobnôstky, ktoré 
v každej domácnosti navodzujú tu správnu vianočnú atmos-
féru. „Je to úžasné, tešíme sa na výstavu, pretože každá príde 
s niečím novým, čo nás inšpiruje. Máme rady nové nápady a 
trendy. Vidieť niečo pekné, nás posúva ďalej, pretože sa po-
tom snažíme, aby sme sa nové techniky naučili,“ s úsmevom 
dodala Magdaléna Friedmanová.  (pks)

Atmosféra Vianoc vo Svite
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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.

K zmluve od Slovanetu získate na Vianoce aj 
jedinečný stierací žreb, vyhráva každý ôsmy

Telekomunikačný operátor Slovanet s blížiacim sa vianoč-
ným obdobím dopĺňa novú ponuku služieb aj o originálnu 
vianočnú súťaž so stovkami okamžitých výhier a záverečným 
žrebovaním o ďalšie vecné ceny.

Okrem novej akciovej 
ponuky Slovanet odteraz 
ku každej novej podpísanej 
zmluve alebo dodatku zákaz-
níkom pribalí originálny stie-
rací žreb. Šanca získať okam-
žitú výhru je pritom vysoká – 
obsahuje ju každý ôsmy žreb. 
Zákazník tak môže vyhrať 
zľavu zo služieb v  hodnote 
5  až 120  €, vybrané dopln-
kové služby zadarmo alebo 
poukážku do jazykovej školy 
v hodnote až 50 €. Všetci zá-

kazníci navyše automaticky 
postupujú do záverečného 
žrebovania o ďalšie hodnotné 
vecné ceny, napríklad tablet, 
smartfón, monitor, značkové 
reproduktory či externý pev-
ný disk. Informácie o  tejto 
súťaži sú dostupné na webo-
vej stránke www.slovanet.sk/
info/zreb.

Okrem novej vianočnej 
spotrebiteľskej hry Slova-
net pokračuje v  nedávno 
ohlásenej akciovej ponuke, 

v ktorej znížil cenu optické-
ho internetu s  maximálnou 
rýchlosťou 60 Mbit/s na 14 € 
a ešte výraznejšie znížil cenu 
stomegabitového progra-
mu, ktorý najnovšie stojí len 
18 € mesačne. Túto ponuku 
môžu využiť zákazníci op-
tických a  káblových sietí v 
Bratislave, Poprade, Prešove, 
Brezne, Dunajskej Strede, 
Šamoríne, Veľkom Mederi, 
Banskej Štiavnici, Zlatých 
Moravciach, Turanoch, Tur-
čianskych Tepliciach, Krupi-
ne, Kežmarku a  Ľubici. Pre 
zákazníkov v ostatných mes-
tách a obciach aj naďalej platí 
ponuka internetu už od vý-
hodnej ceny 10 € a v niekto-
rých lokalitách dokonca od 
6 € mesačne. Zákazníci optic-
kej siete v Dunajskej Strede 
môžu využiť špeciálnu akciu, 
kde operátor za 6 € ponúka 
15-megabitový internet. 

Novú ponuku Slovanetu 
záujemcovia získajú na mieru 
podľa svojej adresy jej uve-
dením na webstránke www.
slovanet.sk, návštevou ktoré-
hokoľvek predajného miesta, 
alebo zavolaním na bezplatné 
číslo 0800 608 608. Uvedené 
ceny sú s DPH.

Koľko ľudí ešte musí 
zomrieť, aby si účastníci 
cestnej premávky uvedomili, 
že hazardovať so životom sa 
nevypláca? Pomôže viac pre-
vencia alebo represia? Do-
okola sa opakujúce preven-
tívne rady polície, státisíce 
rozdaných reflexných prvkov, 
prednášky v školách, upozor-
nenia, dohováranie či pokuty, 
nič z toho nepadá na úrodnú 
pôdu. Veď posúďte sami. 

Predchádzajúci týždeň 
zomrelo na slovenských ces-
tách deväť osôb. Týždeň pred- 
tým sedem. Rekordný bol 
42. týždeň s 15 vyhasnutými 
životmi. Od začiatku roka do 
nedele 15. novembra je to cel-
kom 231 mŕtvych! Napriek 
zmene legislatívy, zvýšeným 
policajným kontrolám, pre-
vencii i represii, rapídne stú-
pol počet usmrtených chod-
cov (64). Zomrelo tiež 26 
motocyklistov, 15 cyklistov 
a 126 vodičov a spolujazdcov.

Nesprávne prechádzanie 
cez cestu, náhly vstup na vo-
zovku, nepoužívanie reflex-
ných prvkov, to je len niekoľ-

ko chýb chodcov, ktoré vedú 
k  tragédii. Rýchla či  nebez-
pečná jazda, telefonovanie 
za volantom, čistý hazard so 
životom. Ani cyklisti či mo-
tocyklisti nezaostávajú v po-
rušovaní predpisov. Ľahko 
obviňovať, ťažko súdiť. Život 
ale už nič nevráti...

Pri výkone služby nato-
čili policajti krátke videá, 
ktoré zachytávajú realitu na 
slovenských cestách. Sta-
čí si ich pozrieť, komentár 
k tomu ani netreba. Chodci, 
prechádzajúci cez štvorprú-
dovú cestu, keď nad ich hla-
vami je nadchod. Cyklisti 
vedľa seba v  jednom pruhu. 
Seniori, skracujúci si cestu 
z nákupu krížom cez križo-
vatku. Chodci na červenú 
(aj deti!). A  to zďaleka nie 
je všetko! Tma, neosvetlené 
cesty, potácajúci sa cyklista 
bez označenia. Týmto sa nič 
nestalo. Mali šťastie? Bola to 
predvídavosť vodičov či anjel 
strážny? A  bude tam vždy? 
Zamyslia sa a  budú si svoj 
život viac vážiť? Bodaj by! 
 (dbg)  

Hazard so životom
Klavírny recitál

V Dome kultúry vo Svite 
sa v piatok 27. novembra o 
17. h uskutoční klavírny re-
citál výnimočného talianske-
ho klaviristu Marca Clavora´ 
Braulina. Odznejú na ňom 
skladby hudobných velikánov 
ako Schumana, Beethovena, 
Brahmsa, Hrušovského.

Groteska pozýva
Koncert skupiny podtatran-

ského básnika a hudobníka 
J. Martona Melancholic Pop 
Underground môžete navští-
viť v sobotu 28. novembra 
v Groteske Art Caffe v Pop- 
rade. Kapela hrá v zložení 
Lubo Perunko – gitara, spev, 
Michal Spišák – basgitara 
a Jano Marton – spev.

Renoir
V Kinoklube Film Europe 

v Tatranskej galérii v Poprade 
premietnu v stredu 3. decemb- 
ra o 19. h francúzsky film  Re-
noir (do 15 rokov nevhodné). 
Vstupné 3 €.

The Beatles show 2015
Skupina The Backwards si 

v sobotu 5. decembra o 18. h 
v kine Mier v Sp. Novej Vsi  
v programe The Beatles show 
2015  pripomenie 35 rokov od 
úmrtia Johna Lennona. Hos-
ťom bude skladateľ, gitarista 
a spevák Dave Goodman (Ka-
nada). V tombole môžu náv-
števníci získať gitaru s pod-
pismi účinkujúcich. Vstupné 
13 €. Predpredaj vstupeniek: 
MKC - Reduta, t. č. 053/44 
632 49, 053/429 92 51, kino 
Mier, t. č. 053/442 87 66 
a TIC Letná 49, 053/442 82 
92.

Kaviareň Petra Stašáka
Obec Batizovce pozýva do 

Kaviarne Petra Stašáka. Po-
pulárny program bude v kul-
túrnom dome v nedeľu 6. de- 
cembra o 18. h. Vstupné 5 €, 
predpredaj vstupeniek OcÚ 
Batizovce a MIK Poprad.

S dychovkou Tatramatu
V kine Mier v Spišskej No-

vej Vsi sa uskutoční 12. de- 
cembra o 20. h  vianočný 
akustický koncert Smola 
a Hrušky. Špeciálnym hos-
ťom bude dychovka Tatrama-
tu Poprad. Vstupné 4 €, pred-
predaj kino Mier, t. č. 053/442 
87 66 a ticketportal.sk

Exkluzívny 
vianočný koncert

Charizmatická speváč-
ka Natascha Wright (GER) 
a Alfred McCrary (USA), 
spevák, klavirita a skladateľ 
(klavírny sprievod) vystúpia 
na exkluzívnom vianočnom 
koncerte v Dome kultúry vo 
Svite 17. decembra o 18. h. 
Diváci sa môžu tešiť na sve-
tové hity, vianočné piesne a 
koledy, svetoznáme balady 
i gospelové piesne. Vstupné 
12 €, predpredaj vstupeniek 
MsÚ, č. dv. 116, t. č. 052/787 
51 14, 0908 406 147, DK Svit, 
t. č. 052/775 52 01a MIK Pop- 
rad, t. č. 052/161 86.

Tůma a Pocisková 
v Teniscentre

Vianočný koncert exclusi-
ve, na ktorom budú účinkovať 
Filip Tůma, Nela Pocisková, 
40-členný orchester Ope-
ry Štátneho divadla Košice, 
detský spevácky zbor a ďalší 
hostia sa uskutoční v Tenis-
centre v Tatranskej Lomnici 
19. decembra o 18. h. Rezer-
vácia vstupeniek v Teniscen-
tre, t. č. 052/446 72 66.  (red)

Pozvánky

Na pracovisko Národnej 
transfúznej služby (NTS) 
v nemocnici v Poprade pri-
šlo 11 zamestnancov ob-
chodných domov Kaufland 
z Popradu, Spišskej novej Vsi 
a  Starej Ľubovne, z  ktorých 
napokon 9 darovalo viac ako 
4  litre krvi. Z  toho siedmi 
darovali drahocennú tekuti-
nu po prvý raz. Ide o pravi-
delnú aktivitu zamestnancov 
Kauflandu v rámci dlhodobej 
spolupráce so Slovenským 
Červeným krížom.

Podpora bezpríspevkové-
ho darovania krvi je jednou 
z hlavných aktivít SČK. Spo-
ločnosť Kaufland sa dobro-
voľne zaviazala podporovať 
a  organizovať dobrovoľné 
darcovstvo krvi medzi svoji-
mi zamestnancami. „Oceňu-
jeme prístup spoločnosti Kauf-
land, keďže s podobnými ini-
ciatívami sa zo strany zamest-

Dobrovoľníci darovali krv
návateľov stretávame skutočne 
zriedka. Samozrejme rád by 
som ocenil aj ochotu zamest-
nancov, dobrovoľne darovať 
krv a veľmi ma teší prítomnosť 
prvodarcov,“ uviedol MUDr. 
Pavel Repovský, vedúci lekár 
NTS v Poprade.

Kaufland spolupracuje na 
hromadnom dobrovoľnom 
darovaní krvi s  SČK druhý 
rok. „Celkovo sa na odberoch 
zúčastnilo 215 našich kolegov, 
z toho mnohí prvý raz. Preto 
sme radi, že ich môžeme pod-
poriť v dobročinnej iniciatíve, 
o  ktorú majú veľký záujem 
a  byť tak príkladom aj pre 
iných zamestnávateľov,“ po-
znamenal Martin Gärtner, 
hovorca spoločnosti. V rám-
ci tohtoročnej jesennej vlny 
odberov už darovali krv ich 
zamestnanci v Topoľčanoch, 
Lučenci, Trenčíne Bratislave 
a v Košiciach.  (red)

Psy v Poprade budú mať svoj prvý vlastný verejný pisoár. 
Popradská samospráva pripravuje 3-mesačnú testovaciu pre-
vádzku zariadenia, o ktorého umiestnení rozhodla verejnosť 
prostredníctvom ankety na webovom sídle mesta. V čase od 
10. do 15. novembra v nej vyjadrilo svoj názor 106 osôb a svoje 
hlasy rozdelili takto: starý JUH - 35 hlasov, JUH III – 27, Cen-
trum – 16, Západ – 16,  Veľká – 6, Spišská Sobota – 5 a Mate-
jovce – 1. Na základe výsledkov ankety bude testovací pisoár 
inštalovaný vo víťaznej lokalite. Presnejšie miesto vybral jeden 
z hlasujúcich - pôjde o okolie tzv. Južného parku. K samotnej 
inštalácii dôjde v priebehu budúceho týždňa.  (mga)

Verejný pisoár pre psov

Lietadlo pristálo na Kráľovej holi 
K núdzovému pristátiu utra-

ľahkého lietadla boli v pon- 
delok dopoludnia privolané 
dve posádky VZZS ATE. Lieta-
dlo núdzovo pristálo asi 150 m 
pod vysielačom na Kráľovej 
holi. Na jeho palube sa na-
chádzali muž a žena. Obaja 
boli pri vedomí a komunikova-
li. Vrtuľníku z Popradu, ktorý 
vzlietol prvý, sa pre nepriaz-
nivé poveternostné podmien-
ky nepodarilo vysadiť lekára 
priamo k lietadlu. Pilot pristál 
v Telgárte a lekára previezli 

k miestu nehody zasahujúci 
hasiči. Medzičasom pristál v 
Telgárte aj vrtuľník VZZS z 
Banskej Bystrice a druhého 
lekára previezla k miestu Hor-
ská záchranná služba. Zá-
chranári poskytli obom oso-
bám neodkladné ošetrenie. 
Žena utrpela poranenie chrb-
tice a dolnej končatiny, muž 
bol podchladený. Po ošetrení 
záchranári oboch pacientov 
previezli k vrtuľníkom, ktorí 
ich transportovali do poprad-
skej nemocnice.

Kontroly na cestách
Na cestách Prešovského 

kraja bola v pondelok celo-
krajská dopravná akcia. Poli-
cajti sa zamerali na kontrolu 
dodržiavania zákazu požíva-
nia alkoholu alebo iných ná-
vykových látok vodičmi pred 
alebo počas vedenia vozidla 
a pravidiel cestnej premávky 
nemotorovými účastníkmi. 
Od 5. do 9. h zistili celkovo 
171 priestupkov, z ktorých  
142 vyriešili v blokovom ko-
naní, 24 napomenutím a na 
príslušné okresné doprav-
né inšpektoráty oznámili 
5 priestupkov. Požitie alko-
holu bolo zistené u 5 vodičov 
motorových vozidiel (v dvoch 
prípadoch išlo o trestný čin 
ohrozenia pod vplyvom návy-
kovej látky) a u 1 nemotoro-
vého účastníka cestnej pre-
mávky. Porušenia pravidiel 
cestnej premávky sa dopus-
tilo 6 chodcov. Zadržaných 
bolo 9 vodičských preukazov, 
z toho 5 pre alkohol a 4 za 
insolventnosť, 5 osvedčení 
o evidencii vozidla a jedna 
tabuľka s evidenčným číslom 
vozidla. Policajti vypátrali aj 
jednu hľadanú osobu. 

Dopravná akcia sa kona-
la aj 13. novembra. Policajti 
zistili 228 priestupkov, z kto-
rých 195 vyriešili v blokovom 
konaní, 28 napomenutím 
a na príslušné okresné do-
pravné inšpektoráty oznámili 
5 priestupkov.   (red)
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01:30  Odložený prípad
02:25  Bostonské vraždy
03:15  Dva a pol chlapa
03:35  Teória veľkého tresku
03:50  Komisár Rex

04:25  Súdna sieň
04:55  Top star
05:20  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
08:40  Súdna sieň
09:40  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  Príbehy na dobrú noc
22:40  Prepadnutie v Pacifiku
00:55  Diabolská hora
02:45  Krimi
03:15  Noviny TV JOJ

05:25  Jazdi Hlavou
05:30  Správy RTVS
06:15  Sarka Farka
06:25  Máša a medveď II.
06:30  Včielka Maja 
06:40  Alica v krajine zázrakov
07:10  Pikkuli
07:15  Požiarnik Sam IX.
07:25  Franklin a priatelia
07:40  Veselá farma IV.
07:55  Lilly, malá čarodejnica
08:20  Fidlibumove rozprávky
08:45  Trpaslíci
09:20  Daj si čas
09:50  Lekári z ostrovov
10:35  Hudba - Made in Slovakia
11:05  On air
11:35  Toskánska vášeň
13:05  Jazdi Hlavou
13:15  MacKennovo zlato
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  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
22:40  Hudba - Made in Slovakia
23:10  MacKennovo zlato
01:15  Elisa z Rivombrosy

06:35  Národnostné správy
06:45  Správy - Hírek
06:55  Správy RTVS z regiónov
07:10  Autosalón
07:35  Jazdi Hlavou
07:40  Profesionál
08:00  Živá panoráma
08:30  Extrémne v horách
08:55  History
09:00  Noc v archíve
10:00  GENERÁCIA 
 - zlaté roky života
10:25  Televízny klub 
 nepočujúcich
10:55  Kvarteto - špeciál

20:55  V zajatí odpadu
21:40  Gen.sk
22:00  Správy a komentáre
22:20  Start up
22:30  GBS+
22:45  Od veci
23:15  Festivaly 2015
23:45  Ostrov pod vodou
00:10  Správy RTVS
01:00  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:40  Búrlivé víno
09:55  Kukučka
11:00  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  CHART SHOW
22:35  Kredenc
23:10  Superstar
02:00  Superstar - Rozhodnutie
02:30  Dva a pol chlapa
03:00  NCIS: New Orleans
03:45  Komisár Rex

04:05  Áno, šéfe! 
04:55  Súdna sieň
05:30  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
06:45  Noviny TV JOJ
07:40  Súdna sieň
09:50  Divoké kone
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci 
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
18:55  Štedrá noc - žrebovanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Česko Slovensko 
 má talent - to NAJ...
22:00  Svet podľa Evelyn
22:40  Áno, šéfe! 
23:50  Hawaii 5.0
00:50  Ochrana svedkov
01:50  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:45  Krimi
03:05  Noviny TV JOJ

04:45  Správy RTVS
05:35  Góly - body - sekundy
05:50  Asijina voľba
06:35  Úžasné krajiny
07:00  TV šanca
07:30  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Doktor z hôr 

04:15  Zomierajú postojačky
04:35  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
07:00  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
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Postav dom, 
 zasaď strom
15:10  Slovensko v obrazoch
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Jazdi Hlavou
17:05  Doktor z hôr 
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  Liga majstrov
22:50  Liga majstrov - zostrihy
00:10  Medicopter 117
01:00  Autosalón
01:25  Jazdi Hlavou
01:30  Komisár Montalbano
03:15  Dámsky klub

05:15  Správy a komentáre
05:35  Správy - Hírek
05:45  Správy RTVS z regiónov
06:00  Fokus zdravie
06:45  Mám rád školu
07:00  Včielka Maja
07:10  Máša a medveď
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Do toho,do toho
07:50  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Keby som ja mala 
 zo zlata hrabličky
08:55  Rozvedená
10:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
10:30  Ukrajinský magazín
11:00  Jeden deň
11:25  Senior klub
12:00  Živá panoráma
12:35  Deň, kedy zomrel 
 Kennedy
13:30  Madame Mao
14:30  Umenie
14:45  Umenie
15:00  Po nežnej
15:25  ArtSpektrum
15:35  Maďarský magazín
16:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
16:35  ME v nohejbale
17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to !
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 
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Divoká Amerika
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Štvrtok
26. 11. 2015

09:10  Asijina voľba
10:10  Medicopter 117
10:55  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:45  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:30  Slovensko chutí
15:05  Taxík
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Jazdi Hlavou
16:30  Úžasné krajiny
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  Tisícročná včela
21:20  Matka, pomôž mi
23:00  Reportéri
23:35  Murdochove záhady
00:20  Medicopter 117
01:10  Matka, pomôž mi

05:10  Správy a komentáre
05:35  Správy - Hírek
05:45  Správy RTVS z regiónov
06:00  Fokus spotrebiteľ
06:45  Mám rád školu
07:00  Včielka Maja 
07:10  Máša a medveď
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Sarka Farka
07:50  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Na návšteve v Cíferi
09:00  Jediná
10:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
10:30  Maďarský magazín
11:00  Jeden deň
11:30  Cesta
12:00  Živá panoráma
12:35  Divoká Amerika
13:20  V zajatí odpadu
14:25  Od veci
14:55  ArtSpektrum
15:00  Po nežnej
15:30  Rómska beseda
16:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
16:25  Profesionál
16:40  Tempo
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 
19:10  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Mám rád školu
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Tradičná medicína 
 vo svete I.
20:35  Start up
20:45  Futbal - Európska liga
23:00  Polícia
23:15  Jazdi Hlavou
23:20  Profesionál
23:35  Vat
00:00  Pred rokmi...
00:25  Filmová kronika 
 „17. november“ 1989
00:35  Filmová kronika: 
 Reflexie 1989

05:00  Televízne noviny

06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
11:00  Rodinné prípady
11:55  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  Rodinné prípady
00:10  NCIS: New Orleans
01:10  Lovec zločincov
02:05  Odložený prípad
03:05  NCIS: New Orleans
03:45  Komisár Rex

04:35  Súdna sieň
05:10  Top star
05:35  Noviny TV JOJ
06:25  Krimi
07:50  Súdna sieň
10:05  Divoké kone II
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  Motív
23:40  Hawaii 5.0
00:40  Ochrana svedkov
01:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:35  Krimi
03:00  Noviny TV JOJ
03:45  Motív

04:20  Správy RTVS
05:10  Góly - body - sekundy
05:25  Počasie
05:35  Asijina voľba
06:20  Úžasné krajiny
06:50  Tv šanca
07:20  Jazdi Hlavou
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
10:50  Duel
11:20  5 proti 5
12:00  Správy RTVS
12:20  Dámsky klub
13:55  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
14:35  Nečakané stretnutia
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:55  Doktor z hôr 
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5

Piatok
27. 11. 2015

19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Milujem Slovensko
21:50  Cestou necestou
22:25  Večerné správy RTVS
22:35  Harry Brown
00:15  Nikto nie je dokonalý
01:25  Medicopter 117
02:15  Harry Brown
03:50  Dámsky klub

05:20  Polícia
05:35  Správy - Hírek
05:45  Správy RTVS z regiónov
06:00  Fokus právo
06:45  Mám rád školu
07:00  Včielka Maja 
07:10  Máša a medveď
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Sarka Farka
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Lazovné nôty
09:05  Jediná
10:05  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
10:30  Rómska beseda
11:00  Jeden deň
11:30  Televízny posol
12:00  Živá panoráma
12:35  Tradičná medicína 
 vo svete I.
13:00  Geo report
13:55  Mestá a tváre
14:20  Magazín FIFA
15:00  Po nežnej
15:30  ArtSpektrum
15:35  Tvárou v tvár
16:00  Extrémne v horách
16:30  Anjeli strážni
17:00  Jeden deň
17:30  Správy - Hírek
17:40  Jazdi Hlavou
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus rodina
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď II.
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:10  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:40  Moji zvierací priatelia 
 - dobrodružstvá 
 pod hladinou
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Anička Jurkovičová
21:20  Família
21:50  Start up
22:00  Hlboko
23:30  Správy RTVS
00:20  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Kukučka
10:55  Rodinné prípady
11:50  Mentalista
12:50  Odložený prípad
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa
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  Bostonské vraždy
00:35  NCIS: New Orleans

Sobota
28. 11. 2015
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11:20  Piloti
11:50  Vat
12:15  5 minút po dvanástej
13:15  Od veci
13:45  Festivaly 2015
14:25  Európska liga - zostrihy
14:50  Magazín Ligy majstrov
15:15  Kapurka
16:00  Farmárska revue
16:20  Ryby, rybky, rybičky
16:45  Test magazín
17:00  Herecké legendy
17:10  Súboj
18:25  Gen.sk
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď II.
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja
19:10  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:45  Moji zvierací priatelia - 
 dobrodružstvá 
 pod hladinou
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Umenie pre život
21:20  Anjeli strážni
21:50  Kongo: Čierne srdce, 
 bieli muži (2/3)
22:45  Amatér
00:30  Správy RTVS
01:20  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:50  Zajac Bugs 
 a káčer Duffy II.
07:15  Z nuly hviezdou
09:20  Superstar
13:15  Jeho foter, to je lotor!
15:50  Miss špeciálny agent 2: 
 Krásna a nebezpečná
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  G. Joe 2: Odveta I
22:45  Lovec policajtov
01:00  Matrix Revolutions
03:25  Lovec zločincov

04:40  Súdna sieň
05:10  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:35  Rozprávková jazda
08:30  Spy Kids 2: 
 Ostrov stratených snov
10:40  Česko Slovensko 
 má talent - finále
13:45  Zasa doma
15:30  Liga výnimočných
17:45  Česko Slovensko 
 má talent - to NAJ...
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Dvojičky
21:20  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál
22:50  Vražedná opatrovateľka
00:40  Kód Navajo

04:40  Víkend
05:10  Správy RTVS
05:55  Góly - body - sekundy
06:15  Počasie
06:25  Sarka Farka
06:30  Máša a medveď II.
06:35  Včielka Maja 
06:50  Alica v krajine zázrakov
07:15  Pikkuli
07:20  Požiarnik Sam IX.
07:35  Franklin a priatelia
07:45  Veselá farma IV.

08:05  Lilly, malá čarodejnica
08:30  Zázračný ateliér
08:55  60 zabijakov divočiny II.
09:25  Autosalón
09:50  Jazdi Hlavou
10:05  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  Hádaj, kto príde 
 na večeru
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
21:20  Domov, sladký domov
22:15  Laura
23:35  Agatha Christie : Poirot
01:10  O 5 minút 12
02:15  Laura

06:25  Geo report
07:20  Extrémne v horách
07:45  Test magazín
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapurka
09:05  Farmárska revue
09:30  Ryby, rybky, rybičky
10:00  Služby Božie 
 na 1. adventnú nedeľu
11:30  Fedor Fridrich Ruppeldt 
 - Hlas nepotlačeného 
 svedomia
12:05  Jablonka
13:10  Orientácie
13:50  Futbal - Fortuna liga
16:10  Jazdi Hlavou
16:20  Hokej - Tipsport Liga
18:55  Večerníček
19:00  Máša a medveď II.
19:10  Trpaslíci
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:35  Moji zvierací priatelia 
 - dobrodružstvá 
 pod hladinou
19:50  Slovo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dielo z depozitára 2015
20:15  Pán Selfridge
21:45  Divadlo nás baví
22:00  Prorok Štúr a jeho tiene
00:10  Kinorama
00:35  On air
01:00  Správy RTVS

04:05  Bostonské vraždy
05:00  Televízne noviny
06:00  Kobra 11
06:50  Zajac Bugs 
07:20  Kung Fu Panda III.
07:50  Scooby-Doo 
 na ostrove Zombiov
09:25  Dostaňte agenta 
 Smarta!
11:45  CHART SHOW
14:15  Captain America: 
 Prvý Avenger
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  Captain America: 
 Prvý Avenger
02:25  G. Joe 2: Odveta I.

05:05  Krimi
06:20  Spy Kids 2: 
 Ostrov stratených snov
08:40  Rozprávková jazda
10:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja - špeciál

11:20  Vtierka Castle
13:30  Snežné psy
15:40  Príbehy na dobrú noc
17:50  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Ja, Frankenstein
22:40  Žena zabijak
01:05  Scary Movie 5
03:00  Žena zabijak

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

05:55  Jazdi Hlavou
06:00  Fokus rodina
06:45  Moji zvierací priatelia 
07:00  Včielka Maja 
07:10  Máša a medveď II.
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Sarka Farka
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Pán Selfridge
10:00  Jeden deň
10:30  Tvárou v tvár
10:55  Mestá a tváre
11:20  Jazyky
11:55  Živá panoráma
12:25  Geo report
13:20  Reportér
14:00  5 minút po dvanástej
15:00  Po nežnej
15:25  ArtSpektrum
15:35  Národnostný magazín
16:00  Observatória 
16:30  Autosalón
17:00  Jeden deň
17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to: 
 Proti veľkým šelmám
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus práca
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď II.
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
20:55  Divoký muž - príbeh 
 Philippa Ribiéra

21:50  History
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:40  Vivaldiano
23:40  Správy RTVS
00:30  ArtSpektrum

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:30  Kukučka
11:40  Monk
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  Susedské prípady
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
21:50  Kredenc
22:20  Farma
23:40  Partička
00:30  NCIS: New Orleans
01:25  Doktorka mafie
02:20  Monk
03:10  NCIS: New Orleans

04:40  Krimi
05:05  Noviny TV JOJ
07:25  Súdna sieň
09:40  Bučkovci
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  Motive
00:30  Hawaii 5.0
01:30  Ochrana svedkov
02:20  Moja mama varí lepšie 
03:10  Krimi

04:35  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:50  Asijina voľba

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

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus práca
07:00  Včielka Maja
07:10  Máša a medveď II
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Vianočné rozprávanie
07:50  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:25  Za tucet pjesničiek,
 za dvje hrsci smíchu
08:50  Deti
10:05  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
10:30  Národnostný magazín
11:00  Jeden deň
11:25  Família
12:00  Živá panoráma
12:30  Slovensko Advent 2015
13:25  Divoký muž 
14:30  Kinorama
15:00  Prechádzky prírodou
15:25  ArtSpektrum
15:35  Jubilejný koncert 
 Márie Macoškovej
16:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
16:30  Vat
17:00  Jeden deň
17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to: 
 Nechajte auto doma
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus zdravie
18:45  Večerníček

18:50  Máša a medveď II.
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
21:00  Berlínsky pacient 
 - vyliečený z AIDS
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Večera s Havranom
23:55  Festivaly 2014
00:10  Správy RTVS

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:50  Susedské prípady
10:50  Rodinné prípady
11:50  Mentalista
12:50  Monk
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  Susedské 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  Doktorka mafie
02:05  Monk
03:05  NCIS: New Orleans

04:55  Top star
05:20  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
07:30  Súdna sieň
09:50  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  Divoké kone
22:50  Motive
23:50  Hawaii 5.0
00:50  Ochrana svedkov
01:50  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
02:50  Krimi
03:15  Noviny TV JOJ

Pondelok
30. 11. 2015

Utorok
1. 12. 2015

Nedeľa
29. 11. 2015
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Po sérii troch prehier pot- 
rebovali hokejbalisti MŠK 
Kežmarok v dvoch víkendo-
vých  zápasoch naplno bo-
dovať. V  sobotu na svojom 
domácom ihrisku privítali 
posledný tím tabuľky D.S.C.I 
Diaková (okr. Martin) a v ne-
deľu mali odohrať odložený 
zápas 2. kola proti Pruské-
mu. To ale nedokázalo pre 
nedostatok hráčov zložiť tím, 
s  ktorým by mohli odohrať 
majstrovské stretnutie. Kež-
marok v  posledných kolách 
posilnil brankár Vladislav 
Kalis, ktorý pochádza zo Sp. 
Novej Vsi, ale 9  sezón odo-
hral za bratislavský Dopras-
tav (teraz LG). Hoci pracuje 
v hlavnom meste, rozhodol sa 
pre odchod a po dohode s ve-
dením MŠK Kežmarok dohrá 
sezónu pod Tatrami. 

V zápase proti Diakovej sa 
podtatranci rýchlo dostali do 
dvojgólového vedenia, ale už 
o tri minúty bolo vyrovnané. 
Hosťom sa v  druhej tretine 
podarilo vsietiť aj tretí gól. 
Minútu pred druhou siré-
nou sa po peknej kombinač-
nej akcii podarilo Kežmarku 
vyrovnať z  hokejky Majera. 
V poslednej časti hry to bola 
opäť Diaková, ktorá sa rado-
vala z gólu, ale iba niekoľko 
sekúnd. Rozhodcovia pre 
ofsajd gól neuznali. Víťazst- 
vo Kežmarku zabezpečil troj-
bodový hráč stretnutia Boris 
Oravec, ktorý doslova pre-
tlačil hosťujúceho brankára 
aj s  loptičkou za bránkovú 
čiaru. 

Podtatranská žiacka hokej-
balová liga U10, ktorá je celo-
sezónnym projektom OZ Zo-
ber loptu, nie drogy, v spolu-
práci s mládežníckym hokej-
balovým klubom Lords Ball 
Svit, pokračovala v piatok 13. 
novembra druhým súťažným 
kolom. Na hokejbalovom ih-
risku vo Svite (vedľa bývalého 

hotela Mladosť) sa zišli štyri 
družstvá, ZŠ Komenského 
Svit, ZŠ Mierová Svit, ZŠ Ba-
tizovce a MhbK Worms Kež-
marok. Ďalšie dva zapojené 
tímy, HBK Medokýš Martin 
a THK Juniors Spišské Vla-
chy, mali po prvom októbro-
vom odohratom kole voľno.

Úvodný zápas druhého 

Kežmarok bojuje o play off

Podtatranská hokejbalová liga žiakov

Účastníci Podtatranskej žiackej hokejbalovej ligy kategórie U10, 
družstvo ZŠ Komenského Svit.

kola bol v podaní svitského 
derby, hokejbalových nováči-
kov, medzi mladšími žiakmi 
družstiev ZŠ Mierová a  ZŠ 
Komenského. Celý zápas sa 
niesol vo vyrovnanom du-
chu, v ktorom si obaja gólma-
ni držali čisté konto takmer 
až do konca. Rozhodujúcim 
momentom bol únik hráča 
Mierovej Adama Pažického, 
ktorý svojmu tímu v posled-
nej minúte zápasu (19:26) 
zabezpečil prvé ligové ví-
ťazstvo. V ďalších dvoch zá-
pasoch MhbK Worms Kež-
marok zdolalo ZŠ Batizovce 
4:1 (góly: Kristián Harabín 
2, Martin Hrivík 2  - Bruno 
Hudák) a  Mierovú Svit 3:0 
(Ničpanová, Martin Hrivík, 
Simon Kopkáš). Na rad po-
tom prišli zápasy žiakov ZŠ 
Batizovce s oboma svitskými 
základnými školami. V nich 
Batizovčania prekvapivo 
hladko a vysoko zdolali obe 
družstvá, ZŠ Komenského 8:0 
(Rasťo Tančák 4, Jozef Pačaj 

2, Bruno Hudák, Dušan Čon-
ka) a ZŠ Mierovú 9:0 (Rasťo 
Tančák 3  Bruno Hudák 2, 
Jozef Pačaj 2, Vlado Papánek 
2). Všetky zápasy rozhodoval 
opäť Matúš Buc, ktorý ten-
toraz zasahoval i dvoma vy-
lúčeniami, jedným menším 
a jedným osobným trestom. 

V  priebežnom hodnotení 
Podtatranskej žiackej ligy U10 
si po 2. kole HBK Medokýš 
Martin naďalej udržuje prvú 
pozíciu so šiestimi bodmi. 
O  druhú priečku sa zatiaľ 
bijú až tri družstvá so ziskom 
štyroch bodov, ZŠ Batizovce, 
THK Juniors Spišské Vlachy 
a  MhbK Worms Kežmarok, 
nasleduje ZŠ Mierová Svit s 2 
bodmi a ZŠ Komenského. Tre-
tie ligové kolo je naplánované 
až na 16. marca 2016. Hráčov 
v  tomto roku čaká ešte pre-
kvapenie v podobe Vianočné-
ho hokejbalového turnaja vo 
Svite s medailami, individuál-
nymi oceneniami a sladkými 
maškrtami.  Ladislav Kalasz

Kežmarské volejbalist-
ky minulý  utorok podvečer 
v  10. kole najvyššej volej-
balovej súťaže privítali na 
svojej palubovke v mestskej 
športovej hale (MŠH) V. Jan-
čeka, družstvo volejbalových 
nádejí Centra olympijskej 
prípravy (COP) Nitra. Pos- 
tavenie v  tabuľke hovorilo 
jasne v prospech domáceho 
tímu. Kežmarok figuroval na 
3. mieste so šiestimi výhrami 
a dvoma prehrami, Nitra na 
siedmom s  bilanciou 2 - 6. 
Úvodný set mali od samého 
začiatku pod kontrolou Kež-
marčanky a  výborný výkon 
predvádzali aj v druhom, ale 
na jeho konci už začali Nit-
ranky hrýzť. Ich zlepšenú 
hru, resp. poľavenie Kežmar-
ku, využili naplno v  treťom 
sete, ktorý vyhrali dievčatá 
spod Zobora. Tréner Kež-
marku Jozef Bréda, musel do 
hry zapojiť aj skúsené hráč-
ky Moniku Smák a  Tatianu 
Dragašekovú a aj vďaka nim 
sa nakoniec zo zisku troch 

bodov radovalo kežmarské 
publikum. Za zmienku stojí 
26 bodov hráčky Nitry Karin 
Šunderlíkovej. 

KV Oktan Kežmarok – 
COP Nitra 3:1 (19, 23, -23, 
23).

Zostava a  body Kežmar-
ku: Jakušová 16, Harčárová 
7, Vrabcová 3, Labudová 8, 
Dragašeková 5, Becková 10, 
Zátrochová 7, Smák 2, Šura-
bová 1, Jagodzinska – libero.

Marek Maličký, tréner 
COP Nitra: „Videli sme cel-
kom zaujímavý zápas, aj keď 
domáce mali prvé dva setu 
pod kontrolou. Robili sme veľa 
chýb. V treťom a štvrtom sete 
sme sa dostali ku koncovkám 
a  začali sme bodovať. Divá-
kom sa takýto volejbal musel 
páčiť. Na začiatku stretnutia 
sme si povedali, že musíme 
predviesť dobrú hru, aby sme 
z Kežmarku odchádzali s dob-
rým pocitom po výkone, aký 
sme počas víkendu podali na 
Slávii. Naše mladé družstvo 
sa stále učí a množstvo chýb 

Zdolali olympijské nádeje aj vysokoškoláčky z Nitry

v ich podaní je pochopiteľné.“    
Jozef Bréda, tréner Kež-

marku: „Po dvoch vyhratých 
setoch sme poľavili, nastal 
útlm. Dievčatá z Nitry išli na 
podaní do rizika, čo bolo vi-
dieť pri množstve pokazených 
podaní, ale tými čo im vyšli, 
získavali body. Pri takomto 
stave treba niečo s družstvom 
urobiť, tak sme sa rozhodli 

prestriedať a  zapojiť do hry 
novú nahrávačku a smečiar-
ku. Štvrtý set bol festivalom 
pokazených podaní. Pokazili 
sme asi sedem a Nitra dokon-
ca jedenásť. Po poslednej lopte 
sme si vydýchli, že máme tri 
body doma. Musíme priznať 
aj silu súpera. Majú vyso-
ké, silné a  dobre trénované 
hráčky.“

V extralige žien bolo v so-
botu na programe kompletné 
11. kolo. Majstrovská Slávia 
EU Bratislava vyhrala v Se-
nici podľa očakávania 3:0 
a tešila sa z 10. trojbodového 
triumfu od začiatku sezóny 
za sebou. V boji o 2. miesto 
vyhral Kežmarok na palu-
bovke UKF Nitra 3:2, hoci 
prehrával 0:2 a posunul sa na 
druhú priečku. Štvrté víťaz-
stvo v sezóne dosiahol Pezi-
nok, keď zdolal doma Prešov 
3:1, rovnako štvrtýkrát vy-
hral aj nováčik TU Zvolen, 
keď zdolal doma COP Nitra 
3:1.

Volley project UKF Nitra 
-  KV MŠK Oktan Kežma-
rok 2:3 (19, 19, -24, -17, -12).  
Kežmarok: Smák 8, Dra-
gašeková 6, Labudová 12, 
Jakušová 7, Zátrochová 
13, Becková 6, libero Ja-
godzinska (Harčárová 10, 
Šurabová 4, Kaplanová 0).  
Ladislav Popeláš, tréner Nit-
ry: „V úvodných dvoch setoch 
sme dominovali, či už útočne 

alebo na sieti. Nezachytili sme 
však úvod tretieho, súper za-
čal neuveriteľne dobre brániť, 
chytil všetko možné aj nemož-
né a  prakticky až do konca 
zápasu sme mali problémy 
zložiť loptu na zem. Škoda 
koncovky. Na to, aby tím vy-
hral, musí vyhrať minimálne 
tri kvalitné sety. Vyhrali sme 
len dva a to na víťazstvo ne-
stačí. Je to hlavne v  hlavách 
hráčok, nie som spokojný s vý-
konom v  dnešnom zápase.“ 
Jozef Bréda, tréner Kežmar-
ku: „Podľa mňa boli prvé dva 
sety z oboch strán veľmi slabé. 
Počiatočný útlm z našej strany 
možno pripísať aj cestovaniu. 
Dievčatá sa potom rozohrali, 
tri sety po sebe hrali koncen-
trovane a  prinieslo to svoje 
ovocie. Ďakujem im a gratu-
lujem za otočenie zápasu. Od 
Nitry som dnes čakal viac.“ 

Najbližšie stretnutie odo-
hrajú Kežmarčanky doma, 
28. novembra o  17. hodine, 
kedy privítajú nováčika zo 
Zvolena.  (sps)

MŠK Kežmarok - D.S.C.I 
Diaková 4:3 (2:2, 1:1, 1:0), 
góly: 2. Pisarčík (Oravec), 9. 
Oravec (Havíra), 29. Majer 
(Lipták, P.), 42. Oravec (Haví-
ra, Majer) – 9. Kohút (Rechto-
rík), 12. Ličko (Kohút, Rechto-
rík), 25. Cerjan (Reľovský).

Kežmarok: Pristáš (Kalis) 
– Pisarčík, P. Kromka, Kna-
pik, Bednár, Tóth, Kovalčík, 
Šlachtič, Kundľa, Majer, Ha-
víra, Lipták, B. Kromka, Dej-
neka, Čarnogurský, Oravec.

Boris Oravec, hráč Kež-
marku: „Začiatok stretnutia 
sme mali pod kontrolou, ale 
potom sme dostali lacný gól 
a druhý počas našej presilov-
ky. Súper začal hrýzť. Diaková 
má mladý káder, dobiedza-
li do nás a  strieľali z  každej 
pozície. Našťastie sa nám na 
konci druhej tretiny podarilo 
vyrovnať. Kameň mi spadol zo 
srdca, keď rozhodca neuznal 
Diakovej štvrtý gól, pretože 
mojou chybou sa dostal súpe-
rov hráč k loptičke a zakončil. 
K poslednému diskutabilnému 
gólu môžem povedať len toľko, 
že ho rozhodcovia správne 
uznali. Bránka sa posunula, 
až keď bola loptička za brán-
kovou čiarou.“  (sps)

Seniori odohrali v piatok 20. novembra 
v herni Citybowling v Poprade 9. ročník 
Veterán Cupu. V piatok absolvovalo 16 
hráčov prevažne z Popradu 1. rundu. Vy-
soké tempo od začiatku nasadili Vladimír 
Pavlikovský a Pavol Kečkeš. Vo výbor-
nom výkone pokračoval Pavlikovský, na 
ktorého sa doťahoval Ján Debnár. Nako-
niec rundu suverénne vyhral V. Pavlikov-
ský výkonom 1 305 a s priemerom 217,5, 
keď ako jediný prekonal hranicu 200 
bodov, za čo bol odmenený kazetou čes-
kých pív. Druhý skončil v runde J. Deb-
nár výkonom 1 249 a priemerom 199,17 
a tretí, do pôvodnej formy sa vracajúci, 
Rudolf Zoričák výkonom 1 194 a prieme-
rom 191. Najvyšší výkon, 244 dosiahol 
Pavlikovský. 

Turnaj pokračoval v sobotu 21. novemb- 
ra ďalšími dvoma rundami. V  druhej 
štartovalo 19 hráčov, z toho šesť hralo už 
reentry. Ako sa ukázalo, opakovať hru sa 
oplatí, pretože František Kuziel od začiat-
ku nasadil vysoké tempo a už v prvej hre 
hodil 244 bodov. To po nevydarenej hre 
Antona Zoričáka podnietilo k perfekt-
nému výkonu a druhú rundu vyhral vý-
konom 1 281 a s priemerom 213,5. Bolo 
dôležité nahrať čo najviac, pretože hráči 

si z kvalifikácie prenášali 30 % priemeru. 
Viacero si v reentry vylepšilo svoje výko-
ny. Druhý v runde skončil F. Kuziel a tretí 
Ondrej Šovčík. V tretej runde štartovalo 
24 hráčov, čo znamenalo, že so súhlasom 
štartujúcich hralo na podávačoch po šesť 
hráčov kvôli záujmu o reentry. Viacero 
hráčov si znova svoj výkon zlepšilo, vďa-
ka čomu postúpili do semifinále. Víťazom 
rundy sa stal Igor Lendácky s výkonom 
1 189 a priemerom 193,17. Druhý skončil 
Peter Pargáč a tretí najstarší hráč turnaja 
Ladislav Gut, ktorý vo veku 73 rokov po-
dával pekné výkony a dostal sa do semi-
finále. Od postupu do finále ho delilo len 
sedem kolkov. Gratulujeme mu k takým-
to skvelým výkonom.

Víťazom kvalifikácie výkonom 1 305 
a priemerom 217,5 sa stal V. Pavlikov-
ský. Do semifinále postupovalo pr-
vých dvadsať  hráčov, ktorí si prenášali  
30 %  svojho priemeru z  kvalifikácie. 
Posledným postupujúcim bol  Marián 
Klimko s výkonom 1 063. Rozdiel preno-
su medzi prvým a posledným postupu-
júcim bol 12 bodov, čo dávalo možnosť 
aj poslednému postupujúcemu bojovať 
o  popredné umiestnenia. Po skončení 
kvalifikácie sa losovala tombola o 5 ex-

centrických gúl. Víťazmi sa stali Gabriela 
Králiková, Eva Mešťanová, Rudolf Wit-
kovský, Ján Jánoš a Vojtech Kary. 

Semifinále sa hralo na tri hry, v ktorých 
sa ukázalo, kto mal pevné nervy a pokra-
čoval v dobrom výkone. V semifinále sa 
na prvých troch miestach umiestnili R. 
Zoričák, P. Pargáč a A. Zoričák. Do finále 
postupovalo šestnásť  hráčov s najlepším 
výkonom, vrátane handicapu. Súboj me-
dzi jednotlivými finalistami bol napínavý 
do posledného hodu a viackrát o poradí 
rozhodlo len pár kolkov. Organizátor tur-
naja vyhodnotil prvých šiestich hráčov. 
Víťazom sa stal Jaroslav Kaduk výkonom 
724 s celodenným priemerom198, druhý 
skončil A. Zoričák, ktorý dosiahol vo fi-
nále výkon 712 a  celkový priemer 210 
a tretí J. Debnár s výkonom 704 a prie-
merom 192,78. Len o tri kolky sa na 4. 
mieste umiestnil I. Lendácky výkonom 
701 a celkovým priemerom187,56, pia-
te patrilo R. Zoričákovi za výkon 678 
a  priemer 196,78, šieste G. Králikovej 
-  653 a  celkový priemer 179,78, ktorá 
bola vyhodnotená ako najlepšia hráčka. 
A. Zoričák napriek druhému miestu na 
turnaji podával veľmi vyrovnané výkony 
a dosiahol najlepší výkon - 254.  (ily)

Veterán Cup 2015 v bowlingu
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Hokejisti HK Poprad zvíťa-
zili v domácom stretnutí 23. 
kola Tipsport ligy nad muž-
stvom HC ´05 iClinic Banská 
Bystrica 2:1 po samostatných 
nájazdoch. V  tabuľke šiesty 
Poprad sa priblížil B. Bystrici 
na rozdiel troch bodov. 

HK Poprad -  HC Banská 
Bystrica 2:1 sn (0:0, 1:1, 0:0 
- 0:0, 1:0). Góly: 38. L. Pau-
kovček (Dinda, Paločko), 
rozh. sam. nájazd Bajaruns 

- 32. Majdan,    vylúčení: 6:7 
na 2 min., presilovky a oslabe-
nia: 0:0, rozhodovali: Lokšík 
-  Gajan, Holienka, 1 225 
divákov. 

Poprad: Poprad: Kostúr 
- Dinda, R. Suchý, Š. Fabian, 
Ťavoda, Kasík, Malina, D. 
Šterbák, Gáborčík -  Paloč-
ko, L. Paukovček, Bartečko 
-  Hvila, O. Rusnák, Kroták 
- B. Rapáč, Heizer, R. Rapáč 
- Števuliak, Bajaruns, Štrauch.  

Poprad zdolal B. Bystricu po nájazdoch
Prvú veľkú možnosť zapísať 
sa do listiny strelcov mal do-
máci útočník Ľuboš Barteč-
ko. Po vhadzovaní sa ocitol 
sám pred brankárom Banskej 
Bystrice, ale na Corbeila jeho 
zakončenie neplatilo. Hostia 
boli nebezpeční v  presilov-
kách. Po vylúčení B. Rapáča 
hrali dokonca krátko 5 proti 
3, Popradčania sa však bez 
väčších problémov ubráni-
li. Diváci čakali na prvý gól 
do 32. minúty. Ručnú brzdu 
pred unikajúcim  Majdanom 
zatiahol obranca „kamzíkov“ 
Ťavoda a  rozhodca Lokšík 
nariadil trestné strieľanie. 
Faulovaný hráč ho pretavil 
strelou pomedzi Kostúrove 
betóny a „barani“ viedli 1:0. 
Od tohto momentu sa domá-
ci začali tlačiť do bránky B. 
Bystrice, ale z viacerých prí-
ležitosti nedokázali vyrovnať. 
Popradu nevychádzali ani 
časté presilové hry. Vyrovna-
nie prišlo až v 38. minúte, keď 
sa tvrdou strelou od mod-
rej čiary presadil Paukovček 
- 1:1.

Tretiu tretinu začali lepšie 
hokejisti Popradu. Pri strele 
Rusnáka už tribúny kričali 

gól, keď Corbeila na bránko-
vej čiare zastúpil obranca. To, 
že puk neprešiel do bránky, 
musel potvrdiť videorozhod-
ca. Strhnúť víťazstvo na svoju 
stranu mohli Popradčania až 
dvakrát počas jedného osla-
benia. V samostatnom úniku 
najprv neuspel Paukovček 
a po ňom ani Kroták s Hvi-
lom. Záverečný tlak hostí gól 
nepriniesol a zápas sa predl-
žoval. Na rad napokon prišli 
až nájazdy a v nich rozhodol 
o zisku dvoch bodov pre Pop- 
rad Lauris Bajaruns. 

Juraj Halaj, asistent tré-
nera Popradu: „Bol to vyrov-
naný zápas. Mužstvo Banskej 
Bystrice je vynikajúco fyzicky 
pripravené. Body po zápase sú 
pre oba tímy spravodlivé. Bola 
to gólová mizéria. Nájazdy sú 
lotéria, čo môžem potvrdiť.“ 
Vladimír Országh, tréner 
Banskej Bystrice: „Videli 
sme bojovné stretnutie. Na 
oboch stranách prevláda-
li dobré obrany. Po chybách 
si obe mužstvá vypracovali 
šance, ale zápas skončil 1:1. 
Nájazdy sú lotéria, pred zá-
pasom sme určite chceli viac 
ako bod.“  (sps)

Slovenské basketbalistky 
vstúpili v  sobotu do kvalifi-
kácie majstrovstiev Európy 
2017.  Proti Portugalsku na-
stúpil v Poprade výber, zlože-
ný výlučne z hráčok najvyššej 
domácej súťaže. Do dvanásť-
členného reprezentačného 
družstva stačilo trénerskému 
štábu povolať hráčky zo šty-
roch extraligových tímov. Je 
to dobrá vizitka pre samotnú 
súťaž a pre trénerov je záro-
veň jednoduchšie nomino-
vať hráčky, ktoré prakticky 
stretávajú denne. Až osem 
z dvanástich nominovaných 
hráčok reprezentovalo Slo-
vensko na uplynulých ME 
v Maďarsku. Práve zohratosť 
by preto mohla byť jednou zo 
silných stránok slovenského 
družstva. Slovenské repre-
zentantky  proti súperovi nie 
príliš zvučného basketbalo-
vého mena potvrdili výhodu 
domáceho prostredia a zdo-
lali Portugalsko o 13 bodov.

Slovensko  –  Portugalsko 
56:43 (28:15). 

Zostava a body SR: M. Pá-
leníková 13, Jurčenková 11, 
Bálintová 9, Hruščáková 6, 
Baburová 0 (Kiššová 6, Krč-
-Turbová 5, Moravčíková 3, 
Tetemondová 3, Kmeťová 0). 
TH: 15/7  –  16/13, troj-
ky: 7:2, os. chyby: 22:17, 
1 920 divákov.

Slovenky mali ideálny 
vstup do zápasu, keď po pres-
nom pokuse kapitánky Jur-
čenkovej a trojkách Marty Pá-
leníkovej a Bálintovej viedli 
8:0. Hostky krátko na to zní-
žili a po ďalšej trojke Kiššovej 
(15:5) siahol tréner Portu-
galska po oddychovom čase. 
Domáce basketbalistky  si 
strážili priestor pod vlastným 
košom a tak sa hráčky Portu-
galska museli pokúšať o streľ-
bu z väčšej diaľky. Tá im však 
príliš nevychádzala a  skó-
re narastalo najmä v  pros- 
pech slovenského družst- 

Slovensko na úvod kvalifikácie s víťazstvom

va. Po prvej štvrtine bol 
náskok SR dvanásťbodo-
vý  –  18:6. Hostky v  druhej 
štvrtine zlepšili pohyb aj 
kombináciu. Tetemondová 
v  19.  minúte trojkou upra-
vila na 28:13, slovenský tím 
však druhú štvrtinu vyhral 

iba rozdielom jediného bo- 
du  –  10:9. Trinásťbodový 
náskok po prvom polčase 
vyzeral pre slovenský tím 
nádejne, avšak hostky sa ne-
vzdávali. V zlepšenom výko-
ne z druhej štvrtiny pokračo-
vali aj v tretej a v 27. minúte 

znížili na rozdiel piatich bo-
dov – 32:27. Na slovenských 
hráčkach bola viditeľná ner-
vozita, čo sa prejavovalo v za-
končení, aj pri trestných ho-
doch. M. Páleníková štyrmi 
bodmi v  28.  minúte zvýšila 
náskok Slovenska na 36:27. 
Hráčky Portugalska zacítili 
šancu a v 33. minúte prehrá-
vali po prieniku Da Silvovej 
o  sedem bodov 39:32. Troj-
ky Bálintovej a Moravčíkovej 
však opäť upokojili domácich 
divákov a  zvýšili náskok na 
jedenásť bodov – 45:34. Slo-
venky napokon nenechali nič 
na náhodu a v poslednej päť-
minútovke kontrolovali vý-
sledok. Krč-Turbová trojkou 
v 37. minúte upravila už na 
54:36 a  Portugalsko  zdolali 
56:43.

Maroš Kováčik, tréner 
SR: „V  prvom rade gratulu-
jem našim hráčkam k  cen-
nému víťazstvu. Do zápasu 
sme vstúpili veľmi dobre, ale 

súper v druhom polčase zvý-
šil agresivitu v obrane a mali 
sme s tým problém. Hostky sa 
vrátili do zápasu a hoci sme si 
vytvorili mnoho otvorených 
striel, neboli sme príliš úspeš-
ní. Chcem však dievčatám 
poďakovať za nasadenie počas 
celého zápasu.“

Anna Jurčenková, ka-
pitánka SR: „Som rada, že 
sme do kvalifikácie vstúpili 
výhrou. Stratili sme veľa lôpt 
a tým sme súperkám dovolili 
vrátiť sa do zápasu. Teší ma 
však víťazstvo, ktoré je cenné.“

Ricardo Vasconcelos, tré-
ner Portugalska: „Vedeli sme, 
že budeme hrať proti súperovi, 
ktorý je dobre fyzicky pripra-
vený. Museli sme sa spoľahnúť 
na streľbu trojok, vyšli nám 
ale iba tri. Slovenský tím mal 
veľa doskočených lôpt, čo bol 
pre nás problém.“

Ďalší výsledok E-skupi-
ny: Maďarsko – Island 72:50 
(41:25).  (sps)

Volejbalistky VK Junior 
Poprad majú za sebou 
ďa lš í  úsp ešný  v í kend. 
V sobotu 14. novembra 
sa staršie žiačky stret- 
li so súperkami, ktorých silu 
doteraz nemali možnosť 
spoznať. Do Popradu pri-
cestovali hráčky z Prešova. 
Zverenkyne trénera Lukáša 
Javorského v prvom zápase 
poľahky získali prvé dva sety 
jednoznačným výsledkom. 
Prešovčanky si nevedeli po-
radiť na prihrávke a kopili 
veľké množstvo chýb. V tre-
ťom sete zlepšili príjem a hra 
sa vyrovnala, ale i  tak sa z 
víťazstva v sete i   zápase ra-
dovali domáce dievčatá. Aj 
druhý zápas skončil rovnako 
3:0 v  prospech Popradu. Je 
potešujúce, že šancu dostali 
aj hráčky z lavičky Vaščuro-
vá a Kušniraková, ktoré hrali 
veľmi dobre. Staršie žiačky 
Popradu natiahli víťaznú 
šnúru už na 7 zápasov v rade. 

Popr ad:  Hanzelyová , 
Mrkvicová, Bezáková, Išto-
ková, Dobrovičová, Bačová, 
Kušniraková, Konevalová, 
Vaščurová, liberá: Justhová a 
Kredatusová.

O deň neskôr odohrali svoj 
druhý turnaj mladšie žiačky 
(na snímke). Tentoraz bol ich 
hostiteľom Vranov nad Top-
ľou, kde ich čakali súperky zo 
Svidníka, Sp. Novej Vsi a Vra-
nova. So Svidníkom odohrali 
vyrovnaný zápas, v  ktorom 
o  víťazovi rozhodol až tretí 
set. Popradčanky ho vyhrali 
15:13 a zápas 2:1 na sety. Proti 
Vranovu dostali šancu všetky 
dievčatá. Hrali naozaj výbor-
ne a zvíťazili 2:0. Nakoniec 
ich čakal favorit turnaja Sp. 
Nová Ves, ktorá si uchmatla 
prvý set. V druhom, po spres-
není hry, zvíťazili zverenkyne 
Ondreja Spišáka a  o  víťazo-
vi turnaja sa rozhodovalo až 
v treťom. V ňom už Spišiačky 
vyhrávali 14:9, ale Poprad-
čanky vyrovnali na 14:14 
a v dramatickom závere na-
koniec zvíťazili 18:16. 

Poďakovanie patrí hráč-
kam Márii Čečotovej, Zuza-
ne Justhovej, Márii Sýkoro-
vej, Michaele Bezákovej, Žo-
fii Trgiňovej, Karolíne Bec-
kovej, Grétke Ištokovej, An-
drei Vrábelovej, Márii Vaš- 
čurovej a Alexandre Števče-
kovej.  (sps)

Víťazstvá popradských 
volejbalistiek

MŠK Kežmarok hostil v sobotu 
podvečer na svojej palubovke v 
mestskej športovej hale dvojičku 
zo súťaže, družstvo Žiliny. Kež-
marčania po štyroch odohraných 
dueloch nezískali ani bod, ale na 
Žilinu si verili. Ich odhodlanie 
sa prejavovalo od samého začiat-
ku stretnutia. V prvej štvrtine si 
vybudovali dvojciferný náskok, 
ktorý Žilina do polčasovej pres- 
távky stiahla na rozdiel 4 bodov 
(45:41). Ešte tri minúty pred kon-
com stretnutia viedli, ale v závere sa 
ukázala skúsenosť žilinských hrá-
čov, ktorí zaznamenali 10 bodov 
a spod Tatier si odniesli cenné ví-

ťazstvo. V kežmarskom drese zau- 
jal 22 bodmi pivot Michal Kiska, 
odchovanec svitského basketbalu.

BK MŠK Kežmarok - MBK Ži-
lina 87:94. Kežmarok: Marhefka, 
Slezák, Kiska, Glodžák, Zavacký, 
Bertani, Tybor, Šmalik, Harabín, 
Kašela.

Miroslav Marhefka, tréner 
Kežmarku: „Vyhrávali sme od  
úvodného hvizdu do 37 minúty. 
Nedokázali sme ale ubrániť akcie 
skúsených hráčov, dali 10 bodov a 
my 3. O týždeň začína druhá časť 
súťaže. V Lučenci nás čaká ťaž-
ký duel, ale v Žiari by sme mohli 
uspieť.“     (sps)

Blízko k prvému víťazstvu


