
Nezávislý spoločensko - ekonomický týždenník

Streda: 9. 12. 2015
Ročník V, číslo 50
Cena 0,40 €
www.podtatransky-kurier.sk

Nyíregyháza láka
turistov

Ochranárik očami 
deti vyhodnotený

Gymnastky
o Vianočnú

guľu

strana 12

Adam Jurák „zlatý“

Jozefom Švagerkom, primátorom Popradu
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Vianočný
kamión

Spoločnosť Coca-Cola prináša 
každoročne počas zimného obdo-
bia čarovnú atmosféru Vianoc do 
slovenských miest prostredníctvom 
žiarivého vianočného kamiónu. Za 
jednu zo svojich trinástich zastávok 
naprieč Slovenskom si zvolila tohto 
roku aj Svit. 

Vo štvrtok 10. decembra sa na Ná-
mestí Jána Antonína Baťu pred kul-
túrnym domom môžete stretnúť so 
Santa Clausom a jeho pomocníkmi, 
ktorí si pre malých aj veľkých návš- 
tevníkov pripravia zaujímavý pred-
vianočný program a  stánok s  via-
nočnými prekvapeniami. Program 
začne o 16. h a príchod 16 metrov  
dlhého vysvieteného kamiónu je 
plánovaný o 16.30 h.

 Kamión so Santa Clausom 
však nepríchádza do našich miest 
len preto, aby potešil našich naj-
menších a mohli sme „ochutnať“ 
pravú vianočnú atmosféru. Jeho 
úlohou, okrem radosti, je po-
môcť neziskovým organizáciám 
a preto má aj benefičný rozmer.
Časť výťažku z  predaja darčekov 
a nápojov, ktoré si ľudia zakúpia,  
bude v  spolupráci s  mestom ešte 
pred odchodom kamiónu odovz- 
daná tomu, kto našu pomoc najviac 
potrebuje. Zásluhou tohto jedineč-
ného projektu občania podporia 
lokálnu aktivitu. 

Škriatkovia prisľúbili, že žiadny 
záujemca o stretnutie a fotografiu so 
Santom neodíde naprázdno.

Vianočná kvapka
Miestny spolok Slovenského Červe-

ného kríža vo Svite pripravil na 12. de- 
cembra od 9. do 12. h Vianočnú 
kvapku. Mobilná jednotka NTS Pop- 
rad príde za darcami do budovy 
Mestského úradu vo Svite. Zúčastniť 
sa jej môžu darcovia, ale aj občania  
a mládež z mesta a okolia, ktorí sa 
rozhodli po prvýkrát darovať krv 
tým, ktorí ju najviac potrebujú. Člen-
ky SČK upozorňujú darcov, aby pred 
odberom krvi konzumovali len ľah-
ké jedlá a neužívali alkohol. Súčasne 
vyzývajú darcov, aby prišli podporiť 
túto predvianočnú akciu, pretože 
darcov krvi nie je nikdy dosť.

Vedenie mesta Poprad hodnotilo 
uplynulý rok, keď sa primátorom 
stal Jozef Švagerko, ktorý vystrie-
dal na primátorskej stoličke Anto-
na Danka. Počas roka úradovania 
primátora, viceprimátorov a pos- 
lancov Joze Švagerko konštatoval: 
„Myslím si, že niektoré veci, ktoré 
sme si naplánovali, sa nám podarili 
a na ďalších pracujeme. Plánované 
investičné akcie Hviezdoslavova uli-
ca, Xenón, školy, ktoré sme rekonšt- 
ruovali, sme zrealizovali.“ 

Od začiatku funkčného obdobia 
sa konalo viacero spoločenských 
alebo športových podujatí, kto-
ré prispeli k návštevnosti nielen 
Popradu, ale i regiónu. Najväčšiu 
radosť Popradčanom urobil Turis-
tický vláčik, ktorý povozil viac ako 
6 500 domácich i turistov. „Okrem 
vláčika, ktorý nás milo prekvapil, 
bolo zorganizovaných aj veľa špor-
tových akcií. Pekný tenisový tur-
naj či Podtatranský polmaratón.
Zo športových podujatí som hrdý 
na tenisový Tatry Challenger Tour. 
Ďalšie minimálne dva ročníky by sa 

mali opäť konať u nás, 
pod Tatrami. Rovnako 
veľký úspech zožal aj 
Podtatranský polma-
ratón za účasti takmer 
500 bežcov. Budúci rok 
plánujeme pokoriť hra-
nicu 1 000 účastníkov.  
Myslím si, že tento rok 
bol úspešný.“ 

Za jednu z najvy-
darenejších spoločen-
ských udalostí sa v meste považuje 
oceňovanie Najlepších pedagógov 
v meste, ktorá sa tento rok usku-
točnila po prvýkrát. Medzi úspechy 
radnica zaradila aj naštartovanie 
spolupráce s Mládežníckym parla-
mentom mesta Poprad. Medzi vý-
znamné projekty sa dá považovať aj 
vybudovanie InfoPointu na želez-
ničnej stanici, ktorý mal pozitívne 
ohlasy. „Od 1. januára 2016 by sme 
chceli prevádzku spustiť celoročne, 
nielen v rámci letnej sezóny.“

Mesto už dlhšiu dobu uvažuje 
nad rekonštrukciou Námestia sv. 
Egídia. Rekonštrukcia by sa mala 

týkať celého námes-
tia, teda skončiť by 
sa malo až pri Pod-
tatranskom múzeu. 
„Začiatkom budúceho 
roka chceme vypísať 
architektonickú sú-
ťaž na tvorbu nového 
námestia, ktorá bude 
medzinárodná. V prie-
behu roka sa uskutoč-
ní samotná súťaž a 

o rok neskôr by malo dôjsť  
k realizácií. Situácia sa bude odví-
jať od množstva finančných pros-
triedkov. Zatiaľ to však vyzerá tak, 
že mesto funguje v norme a šetrí 
finančné prostriedky, čo je dobrým 
znamením“. Za zmienku stojí aj  
znovu obnovená spolupráca s poľ-
ským mestom Zakopane. 

Vrásky na čele primátora spôso-
buje byrokratické zaťaženie. „Za-
skočia ma také veci, ako je napríklad 
verejné obstarávanie. Nevravím, že 
ide o zlú vec, ale mnoho vecí, ktoré by 
sme chceli realizovať, to spomaľuje“. 
Vedenie mesta celý rok intenzívne 

pracovalo na príprave a vypracovaní 
projektov, ktorými by chceli čerpať 
eurofondy. „Dnes máme priprave-
ných okolo 70 projektových zámerov, 
ktorými chceme v budúcnosti zabojo-
vať.  V tomto sú zahrnuté napríklad 
aj vnútrobloky v celom meste, ktoré 
zlepšia klímu pre obyvateľov, ktorí 
tam žijú. Veľká orientácia je na ener-
getiku, ale vylepšiť chceme technický 
stav mestských budov, hlavne škôl a 
začať pracovať na jeho koncepcii. 

Uplynulé obdobie sa nieslo v du-
chu nového plánu rozvoja mesta s 
víziou do roku 2040. Tento koncept 
chce mesto postaviť ako Smart City, 
teda inteligentné mesto. Ide o ná-
stroj, ktorý riadi verejný priestor a 
vnútorné mestské procesy. Cieľom je 
zefektívniť tieto procesy, aby občan 
získal viac času na rozvoj, vzdeláva-
nie, kultúru a šport. Vnútorný cieľ 
je ten, aby sa obyvateľom mesta žilo 
lepšie. Začiatkom budúceho roku 
bude tento projekt predstavený so 
všetkými hlavnými bodmi, cieľmi 
a v súčasnosti je hotový na 90 per-
cent.   (pks)

Všetkým dobrým deťom rozdával ostatný víkend darčeky Mikuláš so svojou družinou.

Minulý  týždeň v   ponde-
lok navštívil žiakov Obchodnej 
akadémie v  Poprade minister 
zahraničných vecí SR Miro-
slav Lajčák. Škola je zapojená 
do programu Euroscola a v rámci 
tohto projektu žiaci oslovili minis-
tra a požiadali ho o návštevu.  Str. 2

1. 12., pri príležitosti národného 
dňa tiesňového volania 112, ktorý 
je venovaný aj integrovanému zá-
chrannému systému, vyhodnotili 
výtvarnú súťaž za prítomnosti detí 
a  pedagógov z okresu Kežmarok. 
 Str. 3

Koncom novembra Národná tu-
ristická centrála Maďarska –  Ma-
ďarský turizmus a mesto Nyíregy-
háza predstavili v Poprade výcho-
domaďarskú destináciu slovenským 
turistom.  Str. 4

V 2. kole Slovenského pohára 
v karate získal zlato 13-ročný Adam 
Jurák zo Starej Ľubovne v kategórii  
nad 55 kg.  Str. 11
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V Starej Ľubovni 
odmenili darcov krvi

Program pripravil Zbor 
pre občianske záležitosti Člo-
vek Človeku pri MsÚ. Plake-
tami MUDr. Jána Janského 
odmenil Slovenský červený 
kríž, územný spolok v  St. 
Ľubovni 121 darcov krvi. 
Primátor mesta Ľuboš Tom-
ko sa v príhovore  poďako-
val za ľudskosť a  obetavosť, 
za nezištnú záchranu života 
a zdravia ľudí. 

Najcennejšou je Diaman-
tová plaketa MUDr. Jána Jan-
ského, ktorá patrí ženám za 
80 a mužom za 100 odberov. 
Získali ju Peter Folvarčík zo 
St. Ľubovne, Pavol Pečarka 
z  Novej Ľubovne, Ladislav 
Urban z Plavnice a Mária Ka-
raffová z Ľubotína. Šestnásť 

darcov zo Staroľubovnian-
skeho okresu bolo ocenených 
Zlatou plaketou MUDr. Jans- 
kého (ženy za 30 a muži za 
40 odberov) -  Ing. Marián 
Fedák, Jozef Lesník, Jozef 
Michna a Peter Virostko zo 
St. Ľubovne, Ján Alexovič 
a Pavol Rusiňák z Novej Ľu-
bovne, Jozef Compeľ a Marta 
Pethöová z  Podolínca, Du-
šan Janický, Marián Sekelský 
a  Veronika Sčensná z  Vyš-
ných Ružbách, Marián Fusch 
z  Orlova, Bc. Peter Hricko 
a Jana Rybovičová z Hromo-
ša, Juraj Mojcher z Plavnice 
a Bc. Andrej Plavčan z Čir-
ča. Striebornou plaketou 
MUDr. Janského SČK odme-
nil 27 darcov a bronzovou 74.  

Zaz, Fragile
a Vianoce Dievčaťu zaťal do päty. 

Neznámy páchateľ v apríli 
tohto roku v Šarišskom Jas-
trabí, na panelovej ceste 
v rómskej osade, fyzicky na-
padol 14-ročnú Michaelu. Se-
kerou jej zaťal do pravej nohy 
v oblasti päty a achilovej šľa-
chy a spôsobil zranenie, ktoré 
si vyžiadalo dobu liečenia až 
štyri mesiace. Vyšetrovateľ 
Okresného riaditeľstva PZ 
v Starej Ľubovni začal trestné 
stíhanie pre prečin ublíženia 
na zdraví a páchateľovi hrozí 
trest odňatia slobody na dva 
až päť rokov 

Pozor na otvorené okná. 
Levočskí policajti vyšetrujú 
krádež v jednom z levoč-
ských bytov, do ktorého sa 
zlodej dostal minulý ponde-
lok cez otvorené balkónové 
okno. Zlodejovi neprekáža-
lo kradnúť ani počas dňa, 
okolo obeda. Z balkóna sa 
dostal do bytu, nachádzajú-
ceho sa na 1. poschodí na 
Bottovej ulici a cez otvorené 
okno vošiel do detskej izby. 
Z police ukradol červenú 
krabičku, v ktorej bol graví-
rovaný prsteň zo žltého kovu 
a prsteň zo žltého kovu s bie-
lym očkom. Spôsobená ško-
da bola vyčíslená na 200 €. 
 Polícia upozorňuje, že 
v rámci minimalizovania 
možnosti zlodejských návš- 
tev je potrebné mať zabezpe-
čené nielen vstupné dvere, 
ale myslieť aj na okná, zvlášť 
pri bytoch na najnižších po-
schodiach. Netreba zabúdať 
ani na podkrovie, poschodie, 
malé strešné okná a pivnič-
né okná. Zlodej je schopný 
dostať sa dovnútra každým 
otvorom väčším ako ľudská 
hlava a uprednostňuje prí-
stup, maskovaný kríkmi či 
stromami, pretože sa cíti byť 
dobre krytý. 

Smrteľná nehoda v Kež-
marku. Pri dopravnej nehode 
v Kežmarkv piatok ráno  pred 
siedmou hodinou vyhasol na 
ceste život 75-ročnej chod-
kyne. Ženu zrazil autobus v 
blízkosti nemocnice. Okol-
nosti a príčinu smrteľnej ne-
hody vyšetruje polícia.

Darovať krv na premiérovú 
Primátorskú vianočnú kvap-
ku krvi v Poprade prišlo 50 
darcov. Podujatie pripravilo 
mesto v spolupráci so Slo-
venským Červeným krížom, 
územným spolkom Poprad a 
Národnou transfúznou služ-
bou (NRS) SR. „Primátor-
ská kvapka bola tradíciou na 
Svetový deň darcov krvi, teraz 
sme sa po prvýkrát dohodli s 
primátorom, že to vyskúšame 
aj pred Vianocami,“ informo-
val Pavel Repovský, vedúci le-
kár NTS Poprad. „Darovanie 
krvi je humánny čin a keďže 
vianočný čas je obdobím, kedy 
myslíme viac na iných, tak 
sme sa rozhodli takýmto spô-
sobom pomôcť ľuďom, ktorý to 
potrebujú,“ vysvetlil primátor 
Jozef Švagerko.  

Účasť darcov na predvia-
nočnej akcii príjemne prek- 
vapila. „Som veľmi spokojný. 
Ľudia cítia, že treba pomáhať 
aj v tomto predvianočnom 
čase, nielen kupovať darčeky 

po hypermarketoch,“ doplnil 
Pavel Repovský. Medzi tými, 
ktorí  urobili dobrý skutok, 
nechýbali prvodarcovia ani 
viacnásobní darcovia krvi. 
Výnimkou neboli ani zástup-
covia mesta. „Krv darujem 
pravidelne niekoľko rokov, 
začal som už počas základnej 
vojenskej služby. Dnes je to 
môj 19. odber,“ povedal 1.vi-
ceprimátor Igor Wzoš. „Za 

každým darovaním krvi sa dá 
vidieť ľudský život alebo po-
moc. Navyše je to veľmi moti-
vujúce, keď transfúzna stanica 
príde priamo za vami,“ uzav-
rel ďalší darca, 2.viceprimátor 
Pavol Gašper (na snímke). 

Výjazdové odbery preds- 
tavujú tretinu všetkých odbe-
rov, ktoré NTS Poprad v prie-
behu roka realizuje.

 (mga)

Vianočná kvapka krvi sa vydarila

V stredu sa v  obchodnej 
akadémii otvorili dvere aj 
pre verejnosť a žiaci návštevy 
vítali originálne. Počas Dňa 
otvorených dverí do školy 
prišli hlavne žiaci deviatych 
ročníkov základných škôl, ale 
o školu sa zaujímali aj rodičia. 
Počas tohto dňa sa návštevní-
ci dozvedeli, čo sa v škole vy-
učuje, v akých priestoroch sa 

„Nech je kvapka krvi symbolom ná-
deje, šťastia a  porozumenia medzi 
ľuďmi,“ odznelo na slávnostnom 
odovzdávaní plakiet dobrovoľným 
darcom krvi v Starej Ľubovni.

Minulý týždeň v  pondelok navštívil 
žiakov Obchodnej akadémie v  Pop- 
rade minister zahraničných vecí SR 
Miroslav Lajčák. Škola je zapojená 
do programu Euroscola a v rámci tohto 
projektu žiaci oslovili ministra a požia-
dali ho o návštevu. „Tento rok je venova-
ný utečencom a iným aktuálnym témam 
a preto sa sami žiaci rozhodli kontaktovať 
ministra. Bola to myšlienka žiakov tretie-
ho ročníka. Myslím si, že už stredoškoláci 
sa zaujímajú o to, čo sa deje doma i vo 
svete. Osobne si myslím, že pán minister 

žiakom adekvátne zodpovedal na všetky 
otázky, na ktoré sa pýtali. Je nám cťou, že 
v rámci svojho programu navštívil našu 
školu,“ uviedla Magdaléna Zavacká, 
zástupkyňa riaditeľky obchodnej aka-
démie. Žiakov najviac zaujímala téma 
migrantov a postoj Nemecka, rovnako 
ako rozhodnutia ich premiérky. Minis-
ter Lajčák sa na otázky študentov snažil 
odpovedať vtipne, výstižne a hlavne tak, 
aby mu porozumeli. Živá diskusia pre-
biehala aj na tému zostrelenia ruskej stí-
hačky Tureckom, aký je postoj Slovens- 

ka ku kvótam a neobišli ani bezpečnosť 
v EÚ, s dopadom na cestovanie a turiz-
mus. Zaujímali sa aj o  postoj Grécka. 
„Minister začal tým, že žiakom predstavil 
diplomatickú štruktúru a dá sa povedať, 
že to bol zaujímavý a  poučný výklad, 
ktorí si žiaci určite zapamätajú. Niekto-
ré témy nás prekvapili, napríklad vzťahy 
Japonska so Slovenskom aj preto, že dip-
lomatická kariéra ministra zahraničných 
vecí Miroslava Lajčáka začínala práve 
v Japonsku,“ hovorí riaditeľka Iveta Ra-
čeková.   (pks)

Minister Lajčák navštívil  obchodnú akadémiu

Deň otvorených dverí najmä pre deviatakov
žiaci učia, ale veľa poznatkov 
získali aj o živote v škole. Žiaci 
malými projektami predstavi-
li nielen samotné predmety, 
ale i to, o čo sa zaujímajú. 

Podľa uverejneného aktuál- 
neho rebríčka hodnotenia 
stredných odborných škôl 
z utorka minulého týždňa sa 
Obchodná akadémia v Pop- 
rade umiestnila na desiatej 

priečke v  celoslovenskom 
meradle a  na treťom mieste 
v Prešovskom samosprávnom 
kraji. „Hodnotenie spoloč-
nosťou Ineko sa robí dvakrát 
do roka. Jednými z kritérií sú 
externé výsledky z  maturit-
nej skúšky, ale aj umiestnenie 
žiakov v  rôznych súťažiach, 
odbornosť učiteľov, finančná 
stránka, počet tried a  iné,“ 
uviedla riaditeľka obchodnej 
akadémie Iveta Račeková. 

Obchodná akadémia patrí 
za ostatné roky v hodnotení 
škôl medzi najlepšie v  Pre-
šovskom kraji a v Poprade sú 
najlepší. Medzi žiakmi sú aj 
športovci a preto sme sa opý-
tali, či záujem o ich školu me-
dzi športovcami neovplyvni 
pripravované zriadenie Špor-
tového gymnázia v Poprade. 
Podľa riaditeľky sa ich nijako 
nedotkne, pretože dlhodo-
bo škola poskytuje športov-
com individuálne štúdium 

a vytvára im podmienky pre 
ich športovú kariéru. Medzi 
najznámejších absolventov, 
športovcov obchodnej aka-
démie patrí napríklad zjaz-
dár, slovenský reprezentant 
Martin Bendík, basketbalist-
ky Katarína Tetemondová, 
Alena Kováčová či dievčatá 
Baburove. „Máme študenta, 
ktorý hrá hokej v Liptovskom 
Mikuláši, hokejista Danielčák 
celý štvrtý ročník hral hokej 
v Amerike a aj oni majú in-
dividuálny plán a  prídu na 
maturity alebo komisionálne 
skúšky. Mnoho študentov dl-
hodobo pôsobí s rodičmi v zah- 
raničí a aj im sme umožnili in-
dividuálne študovať. Tešia nás 
úspechy našich žiakov a snaží-
me sa im prispôsobiť, pretože 
oni nereprezentujú len mesto, 
okres či Slovensko, ale hlavne 
našu školu,“ povedala Mag-
daléna Zavacká, zástupkyňa 
riaditeľky.  (pks)

Vianoce sú aj o hudbe 
a tento víkend veru bolo 
z čoho vyberať. V Bratisla-
ve v piatok večer s kapelou 
spievala temperamentná 
Francúzska ZAZ. Nezvyčaj-
ne dlhý, vyše dvojhodinový 
koncert bol silným zážitkom. 
Osobitý hlas a príval energie 
tejto bezstarostne pôsobia-
cej umelkyne poslucháčov 
preniesol do Paríža. V jednej 
chvíli ste verili, že tancuje-
te tango v miestnom klube, 
o pár sekúnd džemovali na 
punkové rytmy niekde v boč-
nej uličke s náhodne zozbie-
ranými muzikantmi a o chvíľu 
akoby v koncertnej sále hral 
aj Jean Michel Jarre a jeho 
vesmírna hudba. Legendárny 
americký hudobník a sklada-
teľ Quincy Jones, ktorý ZAZ 
produkoval album Paris, z nej 
bol ohromený. „ZAZ má v hla-
se taký bluesový pôvod, že by 
ste prisahali, že prišla priamo 
z geta.“ Áno, dvojhodinové 
nasadenie na nej vôbec nevi-
dieť, akoby si len s priateľmi 
pre radosť pospevovala niek- 
de na pláži. V jej piesňach 
sa snúbi tradícia cigánske-
ho jazzu, francúzskeho šan-
sónu, melodického popu, 
swingu, pouličného šramlu 
a príchuť latino a flamen-
ca. A keď vám z papiera na 
zemi lámanou slovenčinou 
prečíta legendu o kolibrí-
kovi, ktorý sa snaží uhasiť 
požiar v lese, má vás. ZAZ 
je spontánna, tancuje, ská-
če, robí grimasy, kričí, prez- 
lieka sa, hrá. A keď sa toto 
dokonalé divadelné predsta-
venie skončí, ľuďom sa ešte 
dlho nechce odísť domov. 

Ale aj pod Tatrami je vese-
lo. Šnúru koncertov tu v tom-
to magickom predvianočnom 
čase odspieva vokálna skupi-
na Fragile. V nedeľu ich počuli 
fanúšikovia v Spišskej Novej 
Vsi a pre veľký záujem hneď 
dvakrát vystúpia aj v Batizov-
ciach. Fragile, ktorá je jedinou 
kapelou svojho druhu na Slo-
vensku, však nie je len o hud-
be. Braňo Kostka za výdatnej 
podpory Vila Csontosa, Kami-
la Mikulčíka i ostatných členov 
kapely vtipne kĺže od jednej 
skladby k druhej a je to naozaj 
zábava. Kým vo vás doznieva 
smiech z poslednej pódiovej 
diskusie o tvrdnutí pečene 
a iných orgánov, táto a cappel-
la už dojímavo spieva koledu 
o jezuliatku. A kým si uvedo-
míte zmysel ďalšieho bonmo-
tu o spiacej miss/myš Spiša, 
už vám naservírujú Mercuryho 
Bohemian Rhapsody vo verzii 
Fragile. Nič len hlasy a predsa 
počuť trúbku, basgitaru, opice, 
papagáje, reč sa zvrtne aj na 
politiku.

Vianoce v Poprade sme 
teda odpálili vo veľkom štý-
le. Mikuláš prišiel, ohňostroj 
tento rok nikoho nepopálil, 
námestie praskalo vo šví-
koch. Tak to má byť. Mož-
no len malé osie žihadielko 
v predvečer Vianoc na záver. 
Nezaspime na vavrínoch. Od 
susedov v Spišskej Novej Vsi 
sa môžeme inšpirovať nielen 
krásnym adventným vencom 
vytvoreným okolo mestskej 
fontány, ale i počtom rôzno-
rodých kultúrnych podujatí 
v meste. Ich počet bol v de-
cembri dokopy až 23. 

 Petra Vargová 
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Na podporu bývania

Záchranári 
v akcii

Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje rozhodnu-
tie o navýšenie dotácie na podporu bývania na tento rok 
o čiastku 15 miliónov eur. „Navýšenie finančného objemu 
o 15 miliónov do konca tohto roka je dobrý signál pre mestá 
a obce, ktoré vďaka tejto dotácii dokážu vytvárať ďalšie ná-
jomné byty. Pridanú hodnotu vidíme aj v podpore miestnej 
a regionálnej ekonomiky z hľadiska pracovných príležitostí 
a v celkovej podpore stavebného priemyslu,“ konštatoval 
predseda ZMOS Michal Sýkora. Podľa jeho slov je dobré, 
ak príslušné ministerstvá akceptovali požiadavky ZMO-
Su, ktoré vychádzali z reálnych skúseností a potrieb miest 
a obcí. „Je dobré ak pozorne sledujeme trendy v samosprá-
ve, vďaka čomu dokážeme argumentovať a tak získavať 
podporu pre veci, ktoré mestá a obce potrebujú. Tak ako 
v tomto prípade, ktorý dokazuje, že naše rokovania boli 
úspešné,“ dodal predseda. 

V nedávno schválenom štátnom rozpočte pre nasledujú-
ci rok je na tento účel vyčlenených 10 miliónov eur. ZMOS 
predpokladá, že priaznivý ekonomický vývoj umožní v prie-
behu budúceho roka ďalšie navýšenie objemu financií, čo 
by znamenalo pokračovanie v trende podpory nájomného 
bývania pre obyvateľov miest a obcí. Okrem financií, urče-
ných na podporu nájomného bývania, štátny rozpočet počíta 
aj s ďalším objemom zdrojov a to napríklad na zatepľovanie. 
To sa tiež pozitívne prejaví nielen na investičných aktivitách 
či podpore lokálnej zamestnanosti, ale aj na energetických 
a finančných úsporách nájomcov.  (red, mka)

Predaj stromčekov a kaprov
Ako už tradične, symboly 

Vianoc si môžete aj tohto 
roku zakúpiť na Námestí sv. 
Egídia v Poprade. Od 18. 
do 23. decembra budú na 

námestí predávať vianočné 
stromčeky, kapre a taktiež 
vianočné ozdoby a dobroty, 
ktoré nemôžu chýbať na 
štedrovečernom stole.

Bibiana - medzinárodný 
dom umenia pre deti je or-
ganizátorom súťaže Najkraj-
šie knihy Slovenska, ktorá 
je pokračovateľom tradície, 
založenej v roku 1965. Tá 
od svojho vzniku sleduje zá-
mer zvyšovať výtvarnú úro-
veň a kvalitu polygrafického 
spracovania kníh. Výtvarná 
porota súťaže, zostavená 

jej organizátormi – Bibia-
nou a slovenskou sekciou 
IBBY, vybrala ako najkrajšie 
detské knihy leta štyri tituly. 
Medzi ocenenými je aj kni-
ha zamagurských rozprá-
vok z vydavateľskej dielne 
Goralinga Viktora Majerika 
a Petra Glocka Kráľ hadov 
strážca pokladov, ktorú ilu-
stroval Martin Kellenberger.

Ocenili zamagurské rozprávky
Smrť našiel v lavíne. Mi-

nulý štvrtok boli záchranári 
HZS z Vysokých Tatier po-
žiadaní o pomoc prostredníc-
tvom linky tiesňového vola-
nia 112 pre dvojicu poľských 
horolezcov, ktorých zasypala 
lavína.  Volajúci oznámil, že 
ich spolu s kolegom strhla 
lavína. Hlavu našťastie ne-
mal pod snehom  a podarilo 
sa mu vyhrabať jednu ruku 
a mobilný telefón, ktorým 
zavolal pomoc. Z lavíny sa 
nedokázal samostatne vy-
hrabať a uviedol, že má prav-
depodobne zlomenú nohu. 
Nachádzali sa v Rumanovej 
doline a liezli na Západný 
štít nad Železnou bránou. 
Záchranári HZS okamžite po-
žiadali o súčinnosť leteckých 
záchranárov, ktorí na palubu 
vrtuľníka zobrali z heliportu 
v Starom Smokovci záchra-
nára s lavínovým psom. Po-
veternostné podmienky boli 
natoľko nepriaznivé, že sa 
posádka musela otočiť a vrá-
tiť späť do Starého Smokov-
ca. Záchranári postupovali 
po zemi v dvoch skupinách. 
Po príchode na miesto vy-
hrabali prvého horolezca, 
ktorého zateplili a zároveň 
začali hladať druhého. Ten 
bol  približne 1,5 metra hlbo-
ko pod snehom. Aj napriek 
všetkej snahe záchranárov 
oživiť sa ho už nepodarilo. 
Zraneného transportovali po-
mocou nosidiel na Popradské 
Pleso a odtiaľ do nemocnice 
v Poprade.

Tyčové značenie obno-
vené a osadené. V októbri 
a novembri príslušníci HZS 
pripravili a doplnili pred zim-
nou sezónou tyčové značenia 
v hrebeňových úsekoch tu-
ristických trás. V pohorí Níz-
kych Tatier bolo obnovených 
a osadených približne 550 ku-
sov tyčového značenia, v Ma-
lej Fatre 200 kusov a vo Veľ-
kej Fatre približne 250 kusov 
tyčového značenia. Súčasne 
boli osadené aj smerovníky.

Úrazy na začiatku ly-
žiarskej sezóny. V niekto-
rých lyžiarskych strediskách  
4. decembra oficiálne začala 
lyžiarska sezóna. Záchranári 
HZS počas troch dní ošet-
rili spolu 11 úrazov, z toho  
9 v Jasnej a 2 na južnej stra-
ne Chopku. Išlo zväčša o úra-
zy horných a dolných konča-
tín. V jednom prípade si lyžiar 
pri páde spôsobil pravdepo-
dobne poranenie chrbtice. 
O súčinnosť bola požiadaná 
VZZS, ktorá postihnutého 
letecky transportovala do 
nemocnice.

Nočná záchranná akcia. 
Dvojica 23-ročných Slovákov 
požiadala v sobotu o 22.05 h 
o pomoc záchranárov. Mali 
naplánovanú túru z Donovál 
do Útulne pod Ďurkovou, ale 
v oblasti pod Veľkou Hoľou, 
po celodennom brodení sa 
v snehu a za zlej viditeľnosti, 
im už nestačili sily. Turisti ne-
disponovali vybavením, vhod-
ným do zimných podmienok, 
ktoré vládnu na hrebeni N. 
Tatier. Na pomoc im odišli 
traja záchranári HZS, mla-
díkov zateplili a odprevadili 
k terénnemu vozidlu, ktorým 
boli transportovaní do Domu 
HZS, kde prečkali zvyšok 
noci. Akcia bola ukončená 
ráno o 4. h.  (red)

Sekcia krízového riade-
nia Ministerstva vnútra SR 
v  spolupráci s  okresnými 
úradmi vyhlásili celosloven-
skú výtvarnú súťaž Ochra-
nárik  očami detí. „Úlohou 
detí bolo stvárniť maskota 
integrovaného záchranného 
systému a civilnej ochrany, 
ktorý by bol „ochrancom“ tejto 
našej súťaže,“ povedal Marián 
Trembáč z  odd. krízového 
riadenia OÚ Kežmarok. 

V okrese Kežmarok sa do 
súťaže prihlásilo 15 škôl a inš- 
titúcií s viac ako 600 výtvar-
nými prácami a priestorový-
mi návrhmi. Porota vybrala 
80 dielok žiakov, ktoré boli 
predminulý týždeň vystavené 
v zasadačke okresného úradu 
a za najkrajšie návrhy mohli 
hlasovať aj samotní návštev-
níci výstavy.

1. 12., pri príležitosti ná-
rodného dňa tiesňového vo-
lania 112, ktorý je venovaný 
aj integrovanému záchran-
nému systému, súťaž za prí-
tomnosti detí a  pedagógov 
vyhodnotili a  vyhlásili ví-
ťazov. Slávnostného aktu sa 
zúčastnili i  zástupcovia zá-
chranných zložiek z  okresu 
Kežmarok – Tomáš Jančík zo 
Záchrannej zdravotnej služ-

Ochranárik očami deti vyhodnotený
by, Dušan Znanec, zástupca 
HaZZ a  Slavomír Česánek 
a  Vladimír Trulík, riaditeľ 
a  zástupca riaditeľa OR PZ. 
Všetkých na pôde okres-
ného úradu privítala jeho 
prednostka Anna Tkáčiko-
vá. „Číslo 112 nepotrebujem 
vtedy, keď nám nič nie je. Ale 
je  veľmi dôležité, aby sme si 
ho zapamätali a keď je niečo 
zlé, aby  sme číslo 112 zavola-
li. Práve to číslo dokáže spojiť 
človeka s  niektorou zo zá-
chranných zložiek, ktoré pos- 
kytnú pomoc,“ prihovorila sa 
žiakom A. Tkáčiková a oce-
nila kreativitu, nápaditosť 
a prácu všetkých žiakov, ktorí 
sa do súťaže zapojili. „Tieto 
práce sú vlastne prierezom 
všetkých činnosti, ktoré zách- 
ranári vykonávajú, aj tých, 
ktorí tu medzi nami nie sú,“ 
povedala prednostka. Poďa-
kovala všetkým záchranárom 
a odovzdala diplomy zástup-
com, ktorí na vyhodnotení 
boli prítomní. 

A  potom sa už prikročilo 
k  vyhodnoteniu samotnej 
súťaže. Diplomy a pekné vý-
hry si z  tohto ročníka súťa-
že Ochranárik očami deti 
odniesli: 

V  kategórii materských 
škôl za 1. miesto Soňa Dža-
doňová z  MŠ Cintorínska 
Kežmarok s  výtvarnou prá-
cou Záchranársky vrtuľník, 2. 
miesto Eva Ferenčáková, Krí-
žová Ves, 3. miesto Peter Gur-
ka, Cintorínska, Kežmarok.

V  kategórii základných 
škôl 1. miesto Alexander 
Horváth, Lukáš Horváth 
a Ladislav Mišalko z 3. A ZŠ 
s  MŠ Jurské za priestoro-
vý návrh Ďateľ záchranár, 
2. miesto Nina Čarnogur-
ská a  Michaela Kuchtová, 
Matiašovce, 3. miesto Karin 
Makovská a  Vladímra Gil-
deinová, Slovenská Ves, 4. 
miesto Faustína Nebusová, 
Lendak a 5. miesto Veronika 

Horváthová z Jurského.
V kategórii špeciálne zák- 

ladné školy a základné ume-
lecké školy – 1. miesto Pavlí-
na Hangurbadžová zo Sp. Be-
lej s priestorovým návrhom 
Anjelik z moduritu, 2. miesto 
Igor Čonka z  Veľkej Lom-
nice a 3. miesto Igor Polhoš 
z Rakús. 

V kategórii detské domo-
vy (DD) obsadili 1. miesto 
Veronika, Marko a  Richard 
Rehákovci s  priestorovým 
návrhom Anjelik z  papie-
ra, 2. miesto spoločná práca 
detí  a 3. miesto Marek Mirga, 
všetci z DD Spišská Belá.

V kategórii najangažova-
nejší vychovávateľ si cenu 
prevzali Mária Veselovská, 
Slavomíra Baková a Daniela 
Baksová, všetky z DD Spišská 
Belá. 

Okrem týchto ocenení si 
symbolické poďakovania pre- 
vzali aj zástupcovia všetkých 
škôl, ktoré sa súťaže zúčast-
nili. Víťazi jednotlivých ka-
tegórií sa so svojimi prácami 
zapoja do národného kola 
súťaže Ochranárik očami 
detí, ktorá sa uskutoční 10. 
decembra v okrese Vranov. 

 (pkr)

Peter Gurka s ocenením.

Karin Maková a Vladimíra Gildeinová zo 
ZŠ Slovenská Ves získali vo svojej kategórii 3. 
miesto.

Veľmi peknými prácami sa prezentovali aj 
deti z detského domova. Na snímke Igor Pol-
hoš, ktorý obsadil 3. miesto.

... a ešte foto na pamiatku.

Pre technicko-organizačné dôvody uzavrú počas vianoč-
ných sviatkov na desať dní Múzeum TANAPu v Tatranskej 
Lomnici. Od pondelka 14. decembra do piatka 25. decem-
bra (vrátane) nebude možné nahliadnuť do jeho expozícií. 
Vystavené exponáty budú môcť návštevníci Tatier opätovne 
vidieť v sobotu 26. decembra. Múzeum bude zatvorené aj 
počas Silvestra, od 31. decembra 2015 do 1. januára 2016. 
Otvorené  a verejnosti prístupné bude od 2. januára  v čase 
otváracích hodín.

Múzeum TANAPu bude zatvorené

Štátne lesy TANAPu aj 
v  tomto roku pripravia na 
predvianočný trh približne 
dvesto kusov vianočných 
stromčekov. Hoci tatranskí 
lesníci nie sú pestovateľmi 
tohto „vianočného“ druhu 
ihličnatých drevín, umož-
ňujú im to zásahy v  rámci 
starostlivosti o  mladé lesné 
porasty, ktorými upravujú 
početnosť a druhovú štruktú-
ru porastov, čím zabezpečujú 
druhovú pestrosť a  stabilitu 
budúcich lesov v Tatranskom 
národnom parku. 

Stromčeky ponúknu pre-
dovšetkým vlastným zamest-
nancom, dodávateľom prác, 
obyvateľom Vysokých Ta-
tier a hotelierom. Ide najmä 
o smrek a borovicu, jedličku 
v tomto čase už neponúkajú, 
pretože v nimi obhospodaro-
vanom území sa jedľové po-
rasty takmer nenachádzajú. 
Cena stromčekov sa pohy-
buje v závislosti od výšky od 
1,60 po 15,80 eur. Záujem-

covia si môžu vybrať z  po-
nuky v  ochrannom obvode 
Podbanské, Štrbské Pleso, 
Vyšné Hágy, Smokovce, Tat-
ranské Matliare a Tatranská 
Javorina.

Už v týchto dňoch rozpisu-
jú lesníci medzi sebou strážne 
služby a spoločne so štátnou 
a  Mestskou políciou miest 
Kežmarok a  Spišská Belá 
budú strážiť lesné porasty tak, 
aby nelegálnemu výrubu via-
nočných stromčekov zabrá-
nili. Páchateľ, prichytený so 
stromčekom bez potrebných 
dokladov, zaplatí na mieste 
pokutu vo výške 66 eur.

Štátne lesy TANAPu ponú-
kajú na predvianočný trh aj 
pstruhy, chované v stredisku 
genofondu rýb (SGR) vo Vý-
chodnej. Cenu rýb ovplyvňu-
je ich hmotnosť, jej výška je 
4,30 eur za kilogram. Predá-
vajú sa v SGR vo Východnej 
(v blízkosti železničnej stani-
ce) v pracovných dňoch od 8. 
do 14. hodiny.  (lbd)

Ponúkajú vianočné 
stromčeky i pstruhy
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Maďarsko sa za ostatné 
roky stalo obľúbenou oddy-
chovou destináciou aj pre 
Slovákov, ktorí vyhľadáva-
jú nové možnosti oddychu 
a relaxu. Už aj podtatranci si 
našli cestu do Maďarska, kde 
navštevujú predovšetkým 
termálne aquaparky. Koncom 
novembra Národná turistická 
centrála Maďarska – Maďar-
ský turizmus a mesto Nyíre-
gyháza predstavili v Poprade 
východomaďarskú destiná-
ciu slovenským turistom. Na 
stretnutí odznelo niekoľko 

Nyíregyháza láka turistov

príspevkov v podaní maďar-
ských predstaviteľov o turis-
tickom potenciále východo-
maďarskej oblasti a mesta Ny-
írregyháza z rôznych oblastí 
turizmu. Či už išlo o liečebné 
a zážitkové kúpele, výnimoč-
ný zveropark, rodinné a škol-
ské programy, ktoré mesto 
svojim návštevníkom ponú-
ka. V úvode stretnutia prišiel 
maďarských hostí pozdraviť 
primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko, ktorý s Dr. Feren-
com Kovácsom, primátorom 
mesta Nyíregyháza hovorili 
aj o bližšej spolupráci oboch 
miest. „Nyíregyháza má part-
nerské mesto Prešov, ale chceli 
by sme mať užšie vzťahy aj 
s  mestom Poprad, preto sme 
sa dnes stretli aj s primátorom 
Popradu a dohodli sa na ďalšej 
spolupráci. Primátor Nyíregy-
házy pozval Jozefa Švagerka 
na návštevu Maďarska, aby 
videl, čo môžeme ponúknuť 

a v čom môžeme spolupraco-
vať v prospech oboch miest,“ 
uviedla Silvia Renácsová, re-
ferentka turizmu z maďarské-
ho veľvyslanectva. 

Nyíregyháza, mesto ležiace 
v  severovýchodnej časti Ma-
ďarska, láka svojich návštev-
níkov príjemnou atmosférou, 
čulým životom centra, množst- 
vom umeleckých pamiatok, 
bohatým kultúrnym životom 
a  v neposlednom rade svo-
jou pohostinnosťou. „Prišli 
sme do Popradu aj preto, že 
tu ešte nepoznajú náš kraj tak, 
ako v nižšie položených mes-
tách Slovenska. Vidíme, že je 
o našu oblasť záujem, nakoľko 
sú aj tu ľudia naklonení tu-
ristickému ruchu a čoraz viac 
nás vyhľadávajú,“ povedal 
primátor Ferenc Kovács.  Tu-
ristický potenciál mesta Nyí- 
regyháza ponúka zážitky  
blízko a pre našinca za prek- 
vapivo prijateľné ceny. Pr-
voradým turistickým lákad-
lom je známa liečivá voda, 
ktorá sa nachádza v príjem-
nej rekreačnej oblasti mes-
ta, zvanej Sóstógyógyfürdő. 
Jej najväčšou atrakciou je 
kúpeľný komplex, ktorý sa 
skladá z  kúpeľného domu, 
prírodných jazier, termál-
neho kúpaliska a  aquapar-
ku Aquarius. „Zloženie vody 
má mimoriadne blahodárne 
účinky pri liečbe pohybového 
aparátu, kĺbov, reumatických 
ochorení či gynekologických 
problémov. A okrem termál-

nych kúpeľov by som spome-
nul aj ďalšiu raritu, ktorá 
našu oblasť preslávila po ce-
lom svete. Je to najvzrušujú-
cejší ZOO park v Maďarsku, 
v ktorom môžete precestovať 
celý svet. V  parku nájdete 
najzaujímavejšie druhy zvie-
rat. Na ploche 30 hektárov 
sa v dubovom lese nachádza 
viac než 5 000 jedincov z 500 
druhov,“ predstavil ponuku 
Kovács. V roku 2010 otvorila 
svoje brány Zelená pyramí-
da, ide o  ojedinelý komplex 
v celej strednej a východnej 
Európe. V jeho spodnej časti 
dostalo priestor ocenárium. 
„V priehľadnom tuneli si návš- 
tevník môže pozrieť živý svet 
Indického oceánu. Nad ním 
sa rozkladá trojposchodová, 
15 metrov vysoká indonézska 
tropická džungľa a v nej vara-
ny komodské, orangutany, 
slony, tropické rastliny. Okrem 

toho je pre návštevníkov prip- 
ravená tulenia show, čo je oje-
dinelým zážitkom,“ povedal 
primátor. 

Prednedávnom bola ve-
rejnosti sprístupnená i ďalšia 
atrakcia, Viktoriánsky dom, 
kde sa na ploche väčšej než 
2 000 m2 predstavia zvláštne 
a zriedka videné druhy zvie-
rat, respektíve také botanické 
ojedinelosti, ako napr. victoria 
amazonica, vanilka, kakaov- 
ník alebo čierne korenie.  

„Náš kraj ponúka množs- 
tvo atrakcií nielen pre rodiny 
s deťmi, ale i pre staršiu gene-

ráciu. Pre mládež tu postavili 
Svet zážitkov, kde na odváž-
livcov čaká obrovská kĺzačka, 
bazén s  morskými vlnami  
a  s vodnou clonou, bazén 
s divokou vodou a s jaskyňou. 
Nezabudnuteľný zážitok a vý-
zva pre tých najmenších je 
Detský svet v podobe džungle. 
Návštevníkov, ktorí upred-
nostňujú prírodné vody, tu 

Všetkým ľuďom 
dobrej vôle

Vianočný program v Ľu-
bovnianskej knižnici organi-
zuje Český spolok v Starej 
Ľubovni v Ľubovnianskej 
knižnici. Dnes a zajtra od 8. h 
bude výstava vianočných 
ozdôb a ľudovo-umeleckých 
výrobkov, spojená s ukáž-
kami ich výroby. Od 17. h sa 
tvorivé dielne zamerajú na 
výrobu medovníkov a ozdôb 
zo slaného cesta. Čarovný 
čas je názov dnešného rozp- 
rávania o zvykoch a tradí-
ciách Vianoc pre školy. Vo 
štvrtok 10. decembra o 17. h 
bude moderovaný program 
Naše Vianoce so zástupcami 
národnostných menšín a via-
nočné vinše v podaní umelec-
kého súboru.

Vianočné aranžovanie
V galérii Provinčný dom 

v Starej Ľubovni sa dnes od 9. h 
uskutoční súťaž pre žiakov vo 
vianočnom aranžovaní.

Ver(ej)ný milenec
Divadelné predstavenie 

Ver(ej)ný milenec s Karin 
Haydu, Mirkou Partlovou, 
Slávkou Daubnerovou a Igo-
rom Adamcom môžete vidieť 
v Dome kultúry v Poprade 
dnes 9. decembra o 19. h. 
Vstupné 14 €, predaj DK Pop- 
rad, t. č. 052/772 22 55 MIK 
Poprad 052/436 11 92.

Pozvánka do divadla
Spišské divadlo uvedie 

dnes o 19. h (Štúdio SD) hru 
S. Mrožeka Karol (vstupné 
2 €), vo štvrtok 10. decem-
bra o 19. h komédiu D. Ko-
vačeviča Zberné stredisko 
(6 €), v piatok 11. decembra 
o 19. h slovenskú komédiu 
J. Palárika Zmierenie alebo 
dobrodružstvo pri obžinkoch 
(4 €), v nedeľu 13. decembra 
o 16. h rozprávku s pesnička-
mi J. Milčáka Jakub s veľkými 
ušami (2 €) a v stredu 16. de-
cembra o 19. h  (Štúdio SD) 
Valčík náhody V. Haima (2 €). 

Radostná novina
Pásmo vianočných zvy-

kov, vinšov, kolied v podaní 
speváckej skupiny Slovenka 
pod názvom Radostná novi-
na organizuje Podtatranská 
knižnica v Poprade vo štvrtok 
10. decembra o 17. h. O zvy-
koch v minulosti a súčasnosti 
v obci Batizovce porozprá-
va v pobočke centrum Oľga 
Pastrnáková.

Jenica & Perla
Dokumentárny film o dvoch 

dospievajúcich dievčatách, 
vylúčených z rómskych 
komunít - osady vo Veľkej 
Lomnici a predmestia Paríža, 
Jenica & Perla premietnu vo 
štvrtok 10. decembra o 19. h 
v kine Iskra (filmový klub) 
v Kežmarku. Uvedie ho osob-
ne česká režisérka Rozálie 
Kohoutová. Pred premietaním 
vystúpi tanečný súbor Kesaj 
Tchave z Kežmarku pod ve-
dením Ivana Akimova. Jedna 
z predstaviteliek filmu je zá-
roveň aj členkou Detí Kesaj, 
ktoré majú v dokumente tiež 
svoje nezastupiteľné miesto.

Zvon z konopí
V Galérii ÚĽUV v Tatranskej 

Lomnici je výstava zvoncov 
a konopných prikrývok Zvon 
z konopí, vytvorená súčasný-
mi majstrami ľudovej umelec-
kej tvorby. Otvorená je počas 
decembra v utorok – piatok od 
10. do 16. h a v sobotu od 9. 
do 15. h. Vstup voľný.

Ministerstvo dopravy, vý-
stavby a regionálneho rozvoja 
SR vyhlásilo v apríli výzvu na 
podanie žiadostí o poskytnu-
tie dotácie na projekt, ktorý je 
zameraný na podporu regio-
nálneho rozvoja pre subjekty 
územnej spolupráce na rok 
2015. 

Združenie Euroregión 
Tatry bolo úspešné a získalo 
podporu pre projekt Výstav-
ba cyklistických komunikácií 
v Euroregióne Tatry. V part-
nerstve so Zväzkom Euro-
región Tatry, Európskym 
zoskupením územnej spolu-
práce Tatry, Prešovským sa-
mosprávnym krajom, mesta-
mi Kežmarok, Poprad, Lip-
tovský Mikuláš a obcou Dlhá 
nad Oravou začal Euroregión 
Tatry s  realizáciou projektu 
v novembri. Kompletný stra-
tegický cezhraničný projekt 
historicko-kultúrno-prírod-
ná Cesta okolo Tatier zahŕňa 
realizáciu viac ako 250 km 
cyklistických, bežeckých, tu-
ristických a  náučných trás, 
spájajúcich regióny Spiš, 

Rozvoj cyklistiky v Euroregióne Tatry

Podhalie, Orava a  Liptov.
V  predchádzajúcich ro-

koch boli v rámci viacerých 
výziev a projektov prostred-
níctvom Euroregiónu Tatry 
a  jeho členov vypracované 
štúdie a  projektové doku-
mentácie, nevyhnutné pre 
samotné budovanie jednot-

livých úsekov cyklistického 
chodníka. Okrem tohto boli 
už vybudované úseky, ktoré 
sa nachádzajú na hlavnej tra-
se Cesty okolo Tatier, alebo 
sú jej odbočkami. Existujúce 
cyklistické chodníky preuká-
zali vysokú životaschopnosť 
a  sú nepretržite využívané 

turistami a miestnymi obyva-
teľmi. Keďže medzi návštev-
níkmi euroregiónu evidentne 
dochádza k vzostupu cyklo-
turistiky, bolo rozhodnuté, 
že v rámci podporeného pro-
jektu Združenia Euroregión 
Tatry pod názvom Výstavba 
cyklistických komunikácií 
v  Euroregióne Tatry budú 
vypracované jednostupňo-
vá projektová dokumentácia 
okolo historického centra 
mesta Kežmarok, dokumen-
tácia na územné rozhodnu-
tie Poprad–Matejovce, jed-
nostupňová projektová doku-
mentácia Liptovský Mikuláš 
–Okoličné a  dvojstupňová 
dokumentácia v  Dlhej nad 
Oravou. Cieľom je postupne 
poprepájať jednotlivé úseky 
cyklistického chodníka na 
slovenskej a  poľskej strane 
Euroregiónu Tatry. Celková 
výška rozpočtu projektu činí 
47 173,70 €, z  toho spolu-
financovanie z  rozpočtovej 
kapitoly MDVaRR SR je vo 
výške 40 000 € a vlastné zdro-
je 7 173,70 €.  (zet)

Pozvánky
Tradičný vianočný jarmok

Ďalší ročník tradičného 
vianočného jarmoku ľudovo-
-umeleckej výroby, spojený 
s pečením tradičných oplátok 
a výrobou modrotlačových 
vianočných programov sa 
uskutoční v Poprade 11. – 13. 
decembra. V bohatom sprie-
vodom programe vystúpia 
Starmania originál, FS Ma-
guráčik, Ľubovňan a Šarišan, 
ĽH Š. Cínu, Alimah Fusion 
a divadlo Alchýmie, M. Jaku-
bec, Gregy, Dominika, skupi-
na Traky a ď.

Vianočný koncert 
V Rímsko-katolíckom kos-

tole sv. Jozefa vo Svite sa 
v nedeľu 13. decembra o 17. h 
uskutoční Vianočný koncert 
Martina Babjaka a prof. Da-
niela Buranovského. Vstup-
né 10 € (pred začiatkom 
koncertu). 
Spišsko-nemecké Vianoce

Karpatskonemecký spolok 
na Slovensku, región Hor-
ný Spiš pozýva na Spišsko-
-nemecké Vianoce, ktoré sa 
uskutočnia 12. decembra o 
16. hodine v evanjelickom 
kostole vo Svite.

očakáva pláž na kraji prírod-
ného jazera Tófürdő. V tejto 
rekreačnej oblasti Sóstógyó- 
gyfürdő sa oplatí navštíviť 
i  tunajší skanzen,“ pozna-
menal Ferenc Kovács. Ro-
dičia a  deti môžu spoločne 
otestovať svoju šikovnosť 
a  odvahu v  tunajšom Par-
ku dobrodružstiev, kde ich 
čaká lanová dráha so 100 
stanicami. Kúpalisko Park-
fürdő ponúka na svojej 
10-hektárovej ploche, ktorá 
je osadená tunajšími druhmi 
stromov, dokonalé možnosti 
zábavy pre všetky generácie 
návštevníkov. 

Mesto Nyíregyháza má pre 
svojich návštevníkov širokú 
škálu ubytovacích možností, 
od kempingu, cez penzió-
ny a  súkromné domky, až 
po štvorhviezdičkový hotel. 
Bližšie informácie nájdete na 
stránke mesta, prezentované 
aj v slovenskom jazyku.

 Ingrid Sarnovská
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Učňovské školstvo prešlo 
od svojho založenia niekoľ-
kými školskými reformami, 
ktoré si nielen na Sloven-
sku, ale i vo svete vynucovali 
rozvoj priemyslu, technické 
a  technologické zmeny vý-
roby, čo malo za následok 
ekonomický rast. Školstvo sa 
muselo počas celých desať-
ročí vyvíjať a prispôsobovať 
týmto zmenám. 

V roku 1880 založili Spo-
lok pre domáci spišský prie-
mysel, Obchodná komora 
Košice a  mesto Kežmarok 
Odbornú tkáčsku školu 
v Kežmarku, v ktorej sa prip- 
ravovali odborníci a  maj-
stri pre textilný priemysel. 
Už pred 135 rokmi odbor-
níci pochopili, že cesta žia-
kov k presadeniu sa na trhu 
práce vedie cez rozvoj ich 
praktických zručností. Už 
v  tom čase sa kládol dôraz 
na ich praktický výcvik. Te-
oretické vyučovanie bolo na 
nižšej úrovni. Vyučovacím 
jazykom bola maďarčina. Na 
veľmi dobrú odbornú úroveň 
sa škola dostala po dostava-
ní novej budovy na Troch 
mostoch v roku 1898. Tkáč-
sku školu v  tom čase navš- 
tevovali do roku 1948 žiaci 
z  celého Slovenska, pretože 
táto škola bola jedinou tkáčs- 
kou školou v Hornom Uhor-
sku. Študovali tu žiaci aj z Ru-
munska, Ukrajiny, Poľska, ba 
i Turecka. 

Škola sa postupne pretrans-
formovala na dvojročnú a ne-
skôr na trojročnú. Pri škole 
boli zriadené aj abiturientské 
jednoročné kurzy. V Kežmar-
ku bola pri odbornej tkáčskej 
škole v roku 1884 založená aj 
Živnostenská škola pokračo-
vacia. Roku 1918 vnikla ČSR 
a učňovské školstvo podlie-
halo Ministerstvu školstva 
a národnej osvety. V 1933 sa 
v  okrese rušili živnostenské 
školy pokračovacie a v roku 
1935 sa vytvorila Okresná 
živnostenská škola. Po rozbi-
tí ČSR a vzniku Slovenského 

135. výročie Strednej odbornej školy v Kežmarku
Významné jubilejné výročie oslavuje v tomto roku 
Stredná odborná škola na Garbiarkej ulici v Kežmar-
ku. Počas 135 rokov svojej existencie opustilo brány 
školy tisíce a tisíce študentov, ktorí našli svoje uplat-
nenie predovšetkým v remeselných a robotníckych 
povolaniach, ktoré v súčasnosti nachádzajú svoje 
znovuuplatnenie.

štátu nedošlo v  učňovskom 
školstve k podstatným zme-
nám. Od roku 1940 v  škole 
vznikli dve oddelenia –  ne-
mecké a slovenské. 

Rokmi sa názvy školy me-
nili a v roku 1954 to bola Uč-
ňovská škola miestneho hos-
podárstva. V  roku 1979/80 
opäť došlo k zmene v učňov-
skom školstve a vzniká Stred-
né odborné učilište miest-
neho hospodárstva. V  roku 
1986 dostala škola nový ná-
zov Stredné odborné učilište 
služieb. 

V  školskom roku 1999/ 
2000 sa stala riaditeľkou 
Stredného odborného uči-
lištia služieb Marta Sabolová  
a s jej nástupom sa začínajú 
písať aj nové porevolučné 
dejiny školy. „Mám tiež také 
malé jubileum. Je to totiž prá-
ve 35 rokov, čo učím v tejto 
škole a  z toho 15 rokov som 
jej riaditeľkou. Práve obdobie, 
kedy som nastupovala na  post 
riaditeľky, bolo obdobím, keď 
sa škola ocitla na prahu zá-
niku. Po 17. novembri 1989 
sa totiž opäť transformovalo 
učňovské školstvo a naša ško-
la bola konglomerátom troch 
škôl, ktoré som riadila (Stred-
né odborné učilište služieb, 
Učilište služieb a Dievčenská 
odborná škola). Bolo to veľ-
mi komplikované, preto som 
riešila transformáciu troch 
škôl zlúčením do jednej a tak 
vznikla v roku 2003 Združená 
stredná škola obchodu a slu-
žieb, ktorá dnes nesie názov 
Stredná odborná škola,“ spo-
mína na svoje začiatky riadi-
teľka Marta Sabolová. 

Vzhľadom na to, že škola 
má široké spektrum učebných 
odborov, nedá sa špecifiko-
vať napríklad ako technická 
škola, škola služieb, remesiel, 
či dať jej iný, všetky odbory 
vystihujúci prívlastok. „Po-
čas môjho pôsobenia v  škole 
sa toho mnoho zmenilo. Tým, 
že som tu tak dlho, zažila som 
aj reálny systém duálneho 
vzdelávania, o ktorom sa dnes 

opäť hovorí. Bolo to za čias, 
keď v Kežmarku bolo niekoľko 
veľkých funkčných podnikov 
a deti naozaj chodili do tých-
to podnikov na prax. Teória 
sa učila v škole. Následne po 
ukončení štúdia ich umiest-
ňovali do svojich podnikov. Po 
,,nežnej revolúcii“ sa zmenil 
celý systém vzdelávania. Na-
stali radikálne zmeny v prie-
mysle aj poľnohospodárstve, 
čo v regiónoch viedlo k zániku  
mnohých továrni, podnikov, 
firiem,...  Dnes sa k duálnemu 
systému vzdelávania chceme 
vrátiť. V  našom regióne to 
však nebude také jednoduché. 
Naopak. Bude to nesmierne 
ťažké, keďže je veľmi málo 
organizácií, ktoré by mali zá-
ujem zapojiť sa do duálneho 
vzdelávania, v ktorých by sa 
žiaci prakticky pripravovali 
a nie to, že by ich po ukončení 
štúdia aj zamestnali,“ konšta-
tuje riaditeľka. 

Zamestnávatelia sa pri duál- 
nom vzdelávaní totiž musia 
zaviazať, že žiakov reálne aj 
po získaní výučného listu 
či maturitného vysvedče-
nia zamestnajú. Je to veľký 
problém, pretože dnes sami 
zamestnávatelia nevedia, či 
o  pol roka budú za našich 
podmienok ešte fungovať. Tri 
roky trvá získanie najnižšieho 
stupňa vzdelania a nikto dnes 
nezaručí, že po troch rokoch 
firma neskrachuje, alebo väč-
šie zahraničné firmy výro-
bu na Slovensku neukončia 
a prejdú do iného štátu, ako 
sa to neraz už udialo. V pod-
tatranskom regióne je len 
niekoľko väčších firiem, kto-
ré ale nedali požiadavku na 
duálne vzdelávanie. „V Pre-
šovskom kraji je iba osem(!) 
žiakov zapojených do duálne-
ho vzdelávania a je to v Pre-
šove. V  kežmarskom a  po-
pradskom regióne nie je nikto 
zapojený do duálneho vzde-
lávania. Momentálne duál- 
ne vzdelávanie nie je prepra-
cované tak, aby bolo zaujíma-
vé ako pre zamestnávateľa, tak 
pre školu, ale i potenciálneho 
zamestnanca,“ hovorí. Ani 
školy veru nie sú dostatočne 
motivované, aby hľadali prax 
a  zamestnanie pre svojich 
žiakov. V súčasnosti to fun-
guje tak, že ak škola žiakov 
zaradí do duálneho vzdelá-

vania, tak jej bude krátený 
rozpočet na mzdy majstrov 
praktického vyučovania, čo 
v konečnom dôsledku môže 
viesť k  nutnosti prepustiť 
týchto vysokokvalifikova-
ných odborníkov. „Pri nasta-
venom legislatívnom systéme 
je realizácia duálneho vzde-
lávania v podmienkach nášho 
regiónu veľmi obtiažna. Teda 
problémov, s ktorými sa musí-
me popasovať a hľadať výcho-
diská, je viac než dosť,“ hovorí 
Sabolová. 

Škola počas svojej 135- 
ročnej histórie zaznamenala 
viacero úspechov nielen v na-
predovaní, ale i  vo výcho-
ve žiakov, ktorí sa dokázali 
uplatniť v živote. „Naša škola 
si aj po rôznych premenách 
zachovala základné smero-
vanie -  pripravuje žiakov 
predovšetkým na robotnícke 
a  remeselné povolania. Na-
šich absolventov sa dá počítať 
na tisíce. Boli časy, kedy tu 
ročne študovalo viac ako tisíc 
študentov. Boli tu desiatky, ba 
stovky ľudí, ktorí tu pracovali, 
alebo pôsobili istý čas v škole. 
Teší ma, keď stretávam našich 
žiakov a  vidím, že škola im 
dala dobré základy pre budúc-
nosť. Som hrdá, že sme z nich 
vychovali dobrých a slušných 
ľudí, ktorí sú schopní a šikovní 
v svojej profesii a v živote sa 
im darí.“ 

Žiaci do školy každoročne 
prichádzajú aj z menej pod-
netného prostredia a  prvo-

radé je naučiť ich byť slušný-
mi ľuďmi, prospešnými pre 
spoločnosť. Škola vychovala 
niekoľko generácií dobrých 
murárov, stolárov, čašníkov, 
kuchárov, kaderníčok, kraj-
čírok, predavačiek či kozme-
tičiek, ale i stredné technické 
kádre a mnohí úspešne ukon-
čili i  vysokoškolské štúdiá. 
„Vážim si mojich kolegov, kto-
rí zanechávajú v škole kus nie-
len svojej energie, múdrosti, 
ale i  srdca. Deťom sa snažia 
naozaj odovzdať čo najviac, 
aby sa z nich stali slušní ľudia. 
V našom regióne je veľmi veľa 
pracovitých ľudí. Deti, ktoré 
k nám prichádzajú možno ne-
poznajú integrály, neovládajú 
päť svetových jazykov, ale sú 
dobrými odborníkmi vo svo-
jich profesiách,“ dodáva riadi-
teľka SOŠ. Filozofiou školy je, 
aby sa v nej žiaci cítili šťastne, 
aby ju radi navštevovali a aby 
po rokoch v  nej strávených 
mohli povedať, že táto škola 
bola ich šťastnou voľbou. 

Stredná odborná škola prip- 
ravuje pri príležitosti svojho 
jubilea slávnostnú akadé-
miu, ktorá sa bude konať 10. 
decembra 2015 v Mestskom 
kultúrnom stredisku v  Kež-
marku. Počas slávnostnej 
akadémie ocení ďakovnými 
listami viacerých zamestnan-
cov, ktorí  sa výrazne pričinili 
o  jej rozvoj a sústavné nap- 
redovanie. A my škole praje-
me ešte veľa úspešných rokov. 
 (pks)

Hory a mesto
V kaviarni a čajovni U vlka 

v Starom Smokovci pokraču-
je premietanie festivalu Hory 
a mesto. Vo štvrtok 10. decem-
bra sa návštevníci môžu tešiť 
na slovenský film R. Rajch- 
la a E. Baláža Strážca divoči-
ny, v sobotu 12. decembra na 
Lyžovanie v tieni Džingischá-
na (Kanada/USA). Začiatky 
o 19. h. Vstupné 1 €.

Kollárovci
Obec Štrba pripravila pre 

svojich občanov jeden z via-
nočných darčekov v podobe 
koncertu skupiny Kollárovci. 
V sále kultúrneho domu sa 
predstavia vo štvrtok 10. de-
cembra o 18. h.

Babka, dedko 2015
V obradnej sieni mesta 

Stará Ľubovňa v piatok 11. 
decembra o 14. h vyhodnotia 
regionálnu súťaž Babka, ded-
ko 2015.

Koncert v Šuňave
V Kultúrnom dome v Šuňa-

ve sa v piatok 11. decembra 
o 16.30 h uskutoční koncert 
ZUŠ Štrba – elokovaného 
pracoviska Šuňava.

Galéria pozýva
V Tatranskej galérii v Pop- 

rade bude v piatok 11. de-
cembra o 18. h vernisáž 
výstavy Marka Vrzgulu Pol-
čas-Printemps-Prime Time. 
Hudobným hosťom bude 
Michal Červienka – akordeó-
nový virtuóz. Výstava potrvá 
do 7. februára. V utorok 15. 
decembra o 17. h sa uskutoč-
ní v galérii vernisáž výstavy 
Tomáš Agát Blonský – CD-
-Tom. Sprístupnená bude do 
10. januára.

Stretnutie s poéziou
Hudobno-poetický večer, 

predvianočné stretnutie s poé- 
ziou básnika Vladislava Vaľ-
ka sa uskutoční v piatok 11. 
decembra o 18. h v Dreve-
nom artikulárnom kostole 
v Kežmarku.

Chuť lásky
V rámci seriálu Vianočné 

premietanie v Mediatre v pia-
tok 11. decembra o 19.30 h 
premietnu v hoteli Atrium 
v Novom Smokovci film Chuť 
lásky. Vstupné dospelý 2,90 €, 
deti nad 6 rokov 2 €, do 6 rokov 
zdarma. Rezervácie na lah-
hamova@atriumhotel.sk ale- 
bo 0948 924 030.

Janko Hraško
V Dome kultúry v Poprade 

čaká na deti v sobotu 12. de-
cembra o 10. h premiérová 
rozprávka Pavla Dobšinské-
ho Janko Hraško v podaní Di-
vadla bez opony Portál z Pre-
šova. Vstup voľný.
Fotografie J. Weinczillera
V Múzeu tatranskej kine-

matografie a fotografie vo 
vile Alica v Starom Smokovci 
otvoria v sobotu 12. decemb- 
ra výstavu fotografií tatrans- 
kého kameramana a horo-
lezca Juraja Weinczillera pri 
príležitosti 20. výročia jeho 
úmrtia. Prístupná bude v pon-
delok – piatok od 9. do 16. h 
a v sobotu a nedeľu od 13. do 
17. h. Vstupné 1,50 €.

Vianoce pre radosť
V Centre voľného času 

v St. Ľubovni v sobotu 12. de- 
cembra od 9. h budú mať 
členovia krúžkov i verejnosť 
možnosť na podujatí Vianoce 
pre radosť vyrobiť si vianoč-
né ozdoby, upiecť perníky 
a podučiť sa vianočnému 
aranžovaniu.

František Bardy: Spod Kráľovej hole, príbehy a historky z Liptovskej Tepličky
Náš tip na vianočný darček

Mladších i  starších určite poteší 
kniha Františka Bardyho Spod Kráľo-
vej hole, Povesti a historky z Liptov-
skej Tepličky. Čitateľ v nej nájde 32 
príbehov, ktoré sa v Liptovskej Tep-
ličke zachovali od najstarších čias len 
v ústnom podaní. 

Jednotlivé povesti a historky zazna-
menávajú ťažký, ale neraz i úsmevný 
život a prácu našich predkov. Kniha 
umožňuje čitateľovi preniesť sa vo 
svojej predstavivosti do doby dávno 
minulej a tá je autentickejšia aj pre-
to, že autor opisuje dnes už neraz 
zabudnutú prácu bačov na salašoch, 
horárov, lesných robotníkov ale aj 
žien, ktoré sa starali o  domácnosť, 
deti, statok a pomáhali pri všetkých 

František Bardy

Spod Kráľovej hole

Povesti a historky
z Liptovskej Tepličky
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František Bardy

ISBN 978-80-971817-4-1

Snímka: Vladimír Linder

Azda každý z nás postrehol, že nákupná horúčka už začala a väčšina má 
predstavu, aký darček dať svojim blízkym pod vianočný stromček. Ak 
sa stále neviete rozhodnúť, vedzte, že už desaťročia je tým najosvedče-
nejším darčekom kniha, ktorá nepoteší len obdarovaného, ale všetkých, 
ktorí radi čítajú. 

prácach okolo hospodárstva. Nahliad-
nete to kúdeľných izieb a zoznámite sa 
s  príbehmi, ktoré si tepličské dievky 
a ženičky pri pilnej robote rozprávali. 
Keďže autor je aj regionálnym histo-
rikom, v  povestiach a  historkách sa 
drží faktov, verne približuje myslenie 
a predstavy ľudí, žijúcich v strede hôr. 

V knihe Spod Kráľovej hole však náj-
dete aj povesti o splosých babách, ktoré 
sa v spomienkach zachovali len v Lip-
tovskej Tepličke a nikde inde na Sloven-
sku sa s týmto fenoménom nestretne-
me. Zoznámite sa s nadprirodzenými 
bytosťami a javmi, ktoré dodnes vzbu-
dzujú neistotu a  strach, ale spoznáte 
aj zaujímavé príbehy ľudí, ktorých po-
tomkovia žijú v obci dodnes. 

Kniha Spod Kráľovej hole je dopl-
nená ilustráciami významného gra-
fika a maliara z nášho regiónu Fran-
tiška Žoldáka. Nájdete tu i pár slov 
o autorovi, príhovor a poďakovanie 
autora, poznámku o  vzniku tejto 
knihy, ale aj slovník tepličských slov, 
ktoré sú kvôli autenticite v príbehoch 
použité. 

Príbehy a  povesti spod Kráľovej 
hole môžu obohatiť a osviežiť aj rôzne 
súťaže v prednese prózy v základných 
školách a  rovnako pomôžu rozšíriť 
záber regionálnej výchovy v spozná-
vaní života našich predkov v širšom 
regióne pod Kráľovou hoľou, ale aj na 
Slovensku.

Knihu Spod Kráľovej hole si mô-
žete zakúpiť v kníhkupectvách nášho 
regiónu, ale objednať si ju môžete aj 
z pohodlia domova v internetových 
obchodoch Martinus, Gorila a Ikar. 
 (red)
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Zabíjačka i tvorivé dielne
Pravú dedinskú zabíjačku 

pripravia v sobotu 12. decem-
bra v Spišskej Teplici v centre 
obce od 11. h. V kultúrnom 
dome o 15. h rozsvietia via-
nočný stromček a v rámci 
tvorivých dielní budú piecť 
a zdobiť medovníky, vyrábať 
vianočné ozdoby a i. V nedeľu 
13. decembra o 15 h pozývajú 
do kultúrneho domu žiaci ZŠ 
a MŠ na vianočný program.

Zabíjačka so zábavou
Tradičnú domácu zabíjačku 

pripravuje aj Dunajce Village 
Červený Kláštor v sobotu 12. 
decembra. Ide o ukážku tra-
dičnej zakáľačky, ochutnáv-
ku zabíjačkových špecialít, 
spestrenú kultúrnym progra-
mom a zábavou so skupinou 
Sčamba (od 15. h), DJ Riky 
a ľudovou hudbou Antona Lip-
táka (od 17. h). Organizátori 
chystajú aj zábavné súťaže 
pre dospelých i detí o sladké 
maškrty a pripravia aj detský 
kútik. Vstup voľný. 

Vianočný koncert 
s DH Tatramat

V kine Mier v Sp. Novej Vsi 
sa uskutoční v sobotu 12. de-
cembra o 20. h vianočný akus-
tický koncert Smola a Hrušky. 
Špeciálnym hosťom bude 
dychovka Tatramatu Pop- 
rad. Vstupné 4 €, predpredaj 
kino Mier, t. č. 053/442 87 66 
a ticketportal.sk

Vitaj zima
S programom Vitaj zima 

medzi nami! príde do Popra-
du divadlo Actores z Rožňavy. 
Vystúpi v kine Tatran v nedeľu 
13. decembra o 10. h. Vstup 
voľný.

Rozsvietenie stromčeka
Pred Obecným úradom 

v Hranovnici v nedeľu 13. de- 
cembra o 15. h slávnostne 
rozsvietia vianočný stromček 
a zažnú tretie adventné svet-
lo. V programe vystúpia Jozef 
Maliňák, člen Štátnej opery B. 
Bystrica, rodák zo Sp. Štiavni-
ka a chrámové spevokoly.

Výstava ručných prác
Predajná výstava ručných 

prác Hand Made Market sa 
v Dome kultúry v Starej Ľubov-
ni uskutoční v nedeľu 13. de- 
cembra od 10. do 17. h.

Fragile v Batizovciach
Kultúrny dom v Batizov-

ciach privíta v nedeľu 13. 
decembra populárnu skupinu 
Fragile. Uskutočnia sa tu dva 
koncerty, o 16. a 19. h. Vstup-
né 10 €, predpredaj vstupe-
niek OcÚ Batizovce a MIK 
Poprad.

Lucia Brezovská
V Tatranskom ľadovom 

dóme na Hrebienku bude tretia 
baroková adventná nedeľa 13. 
decembra patriť koncertu Lu-
cie Brezovskej (harfa). Vstup 
voľný, začiatok o 15.30 h.   
         Adventný koncert

Na Nám. sv. Egídia v Pop- 
rade bude v nedeľu 13. de-
cembra o 18. h tretí adventný 
koncert spojený s rozsvie-
tením svetla a vystúpením 
Popradského dychového 
kvinteta.

Hosťom Anna Servická
XXI. ročník okresnej pre-

hliadky duchovnej piesne sa 
uskutoční v Grécko-katolíc-
kom chráme v Starej Ľubov-
ni v nedeľu 13. decembra od 
13.30 h. Hosťom programu 
bude Anna Servická, speváč-
ka ľudových a chrámových 
piesní.

Učiteľka na prvom stupni 
raz zadala deťom úlohu, na-
písať prácu o tom, čo by si že-
lali, aby pre nich urobil Boh. 
Večer, keď práce prečítala, na- 
razila na jednu, ktorá ju veľmi 
rozrušila. V tej chvíli prišiel do-
mov muž a videl, že plače.

„Čo sa stalo?“ - pýtal sa. 
„Čítaj“, odpovedala mu a na- 
tiahla ruku so zošitom jedného 
dievčaťa.

„Bože, dnes ťa chcem popro-
siť o niečo zvláštne: Zmeň ma, 
prosím ťa, na televízor. Rada by 
som bola na jeho mieste. Chce-
la by som žiť tak, ako žije tele-

Zmeň ma na televízor
Prečítali sme si...

vízor v našom dome. Chcela by 
som mať svoje zvláštne miesto, 
kde by sa okolo mňa schádzala 
celá rodina. Aby ma počúva-
li a neskákali mi do reči, keď 
chcem niečo povedať. Chcela 
by som byť stredobodom po-
zornosti. A chcela by som, aby 
sa o mňa starali, ako sa stara-
jú, keď televízor nejde. Tiež by 
som bola rada spolu s otcom, 
keď sa vráti domov – naprík- 
lad aj unavený. A  aby si ma 
moja mamička všímala, aby 
išla ku mne, keď zostane sama 
a je jej smutno. Chcela by som, 
aby moji rodičia aspoň niekedy 
nechali všetko tak a strávili tro-
chu času so mnou. Bože, vlast-
ne nechcem až tak veľa, chcem 
sa mať len tak, ako akýkoľvek 
televízor.“

„No to je hrôza! Úbohé 
dievča!“ – vykríkol učiteľkin 
manžel. „Čo to je preboha za 
rodičov?!“ Učiteľka mu so slza-
mi v očiach odpovedala: „To je 
práca našej dcéry...“ 
 Snímka: www.fotosearch.sk

Ostatný víkend patril v  našich mestách 
a obciach Mikulášom, anjelom, ale aj tým naj-
hrôzostrašnejším čertom. Ale predovšetkým 
našim najmenším – deťom, ktoré mali nielen 
z mikulášovej družiny, ale aj z darčekov veľkú 
radosť. 

Rodičia a starí rodičia sa zase v myšlien-
kach vrátili do svojho detstva, zaspomínali na 
svojich blízkych a spoločne sa tešili z predvia-
nočných chvíľ. Bohatý program, ktorý prip- 
ravili rôzne organizácie práve na Mikuláša, 
zapôsobil na všetkých akosi magicky. Zrazu 
boli všetci usmiatí, veselí, zabávali sa a všetko 
okolo nich blikalo, svietilo a žiarilo.

Krásneho Mikuláša pripravili aj v Batizov-
ciach. Nielen kultúrna komisia pri obecnom 
úrade, ale aj najmenší žiačikovia z materskej 
a  základnej školy zaspievali všetkým, kto-
rí k  novému vianočnému stromčeku pred 

obecný úrad prišli. Neisté pohľady deti na 
pobiehajúcich čertov zatienil Mikuláš, ktorý 
jediným mávnutím a dotykom zapálil krásny 
stromček, na ktorý sa nevedeli vynadívať. Prí-
chod Mikuláša ozvláštnili po prvýkrát i stán-
ky s občerstvením, medzi ktorými nechýbal 
ani ten starostov, s  mikulášskym punčom, 
čajom, moravskými koláčikmi a škvarkový-
mi pagáčikmi. Ďalšou zvláštnosťou len tohto 
večera boli nasvietené kostoly v obci a práve 
v tento večer vyhlásili i súťaž o najkrajšiu via-
nočnú výzdobu exteriéru rodinného domu 
či bytu. Do tejto súťaže sa môžu zapojiť všet-
ci v čase od 15. decembra do 6. januára bu-
dúceho roka.  Na základe tipov od občanov  
8. januára vyhlásia víťaza. 

Mikulášsky večer sa predĺžil o  poznanie 
dlhšie a deti mali dosť času sa aj vyskákať s ka-
marátmi – anjelom či čertami.  (red)



7Podtatranský kuriér | www.podtatransky-kurier.skREGIÓN

Pozvánky
Sima Martausová

V Kultúrnom dome v Smiža-
noch sa 15. decembra o 19. h 
uskutoční koncert Simy Mar-
tausovej. Vstupné 14 €, pred-
predaj KD Smižany, t. č. 0908 
982 722 a 053/429 89 39, 
Kaštieľ Smižany, t. č. 053/443 
36 66 a TIC Sp. Nová Ves,  
t. č. 053/429 82 93.

Vianočné koncerty 
V divadelnej sále v Levo-

či sa v utorok 15. decembra 
o 16.30 a 18. h uskutoční Via-
nočný koncert ZUŠ. Vstupné 
1 €. Na koncerte vystúpia 15. 
decembra o 16.30 h aj žiaci 
ZUŠ J. Melkoviča v Dome 
kultúry v St. Ľubovni 

Vianočný dar
Mestské kultúrne stredisko 
v Kežmarku pozýva v pon-
delok 14. decembra o 18. h 
na vianočný program ZUŠ A. 
Cígera Vianočný dar.

Vianočné pohladenie
Do Domu kultúry vo Svite 

pozývajú žiaci ZŠ Mierová Svit 
na Vianočné pohladenie. Be-
siedka sa uskutoční v utorok 
a stredu, 15. a 16. decemb- 
ra o 16. h. 

Katka Koščová
Vianočný koncert Katky 

Koščovej s kapelou sa usku-
toční v Dome kultúry v Starej 
Ľubovni v stredu 16. decemb- 
ra o 17.30 h. Vstupné 4 €. 
Predpredaj vstupeniek v DK, 
t. č. 052/432 18 93.

Pocta majstrovi
V levočskej divadelnej sále 

bude v stredu 16. decembra 
o 18. h premiéra filmu reži-
séra Aloisa Ditricha Pocta 
majstrovi. Dokument hovorí 
o reštaurovaní diela Majst- 
ra Pavla z Levoe (vstup na 
pozvánky).

Pod Spišským hradom
Mestské kultúrne stredisko 

Spišské Podhradie pozýva 
na Vianočné trhy 2015, kto-
ré sa uskutočnia v stredu 16. 
decembra na Mariánskom 
námestí.

Meč a srdce
Vydavateľstvo JADRO 

a hotel Hviezdoslav v Kež-
marku pozývajú na promova-
nie najnovšej knihy autorky 
Nory Baráthovej Meč a srd-
ce. Uskutoční sa v stredu 16. 
decembra o 18. h v kongre-
sovej sále Sophia. Súčasťou 
podujatia bude aj autogra-
miáda, spojená s predajom 
knihy. Rezervácia je možná 
na recepcii hotela, t. č. 0917 
954 369 alebo na info@hotel-
hviezdoslav.sk

 Vianočný salón 
Vo výstavnej sieni Múzea 

v Kežmarku sprístupnili výs- 
tavu Klubu kežmarských vý-
tvarníkov Vianočný salón. 
Otvorená je pondelok – pia-
tok od 9. do 16. h a potrvá do 
22. januára. Vstupné doseplí 
0,60 €, deti a dôchodcovia 
0,30 €.

(Ne)tradičný 
vianočný trh

Od 14. do 18. decembra 
bude v Kežmarku (Ne)tradič-
ný vianočný trh s bohatým 
kultúrnym programom na 
Hlavnom námestí. Nebu-
de chýbať vianočná hudba, 
program materských, zák-
ladných škôl, stredných a 
umeleckých škôl mesta, TŠC 
Tempo, folklórnych súborov, 
kežmarských hudobných 
skupín, goralská muzika, rôz-
ne súťaže a ď.  (red)

Dlhodobú snahu spoloč-
nosti Schüle Slovakia, s. r. o. 
o  zlepšovanie pracovného 
prostredia s dôrazom hlavne 
na  bezpečnosť práce ocenila 
najvyššia autorita v tejto ob-
lasti na Slovensku. Národný 
inšpektorát práce v polovici 
novembra tohto roku udelil 
spoločnosti  Schüle Slovakia, 
s. r. o. renomovaný a medzi-
národne uznávaný certifikát 
„Bezpečný podnik za rok 
2015“.

Zástupcom firmy Schüle 
Slovakia, s. r. o. ho na medzi-
národnej konferencii Aktuál-
ne otázky bezpečnosti práce 
slávnostne odovzdal štátny 
tajomník ministra práce, 
sociálnych vecí a  rodiny SR 

SCHÜLE SLOVAKIA získala uznávaný 
certifikát o bezpečnosti práce
Branislav Ondruš a generál-
ny riaditeľ Národného inš- 
pektorátu práce Ing. Andrej 
Gmitter.

Na to, aby spoločnosť získa-
la ocenenie musela prejsť zlo-
žitou cestou a musela preu- 
kázať, že je schopná dlhodo-
bo spĺňať náročné kritéria 
ohľadom bezpečnosti práce. 
Štátne kontrolné orgány vy-
konali v spoločnosti  Schüle 
Slovakia, s. r. o. v  súvislosti 
s nomináciou na toto ocene-
nie množstvo kontrol a pod-
robných auditov zameraných 
na pracoviská a dokumen-
táciu podniku. Ako na sláv-
nostnom podujatí zdôraznili 
predstavitelia Národného 
inšpektorátu práce, firmy, 

ktoré získajú ocenenie, sú 
bezpečné nielen po stránke 
bezpečnosti a ochrany zdra-
via pri práci a  bezpečnosti 
technických zariadení, ale 
tiež po stránke zabezpečenia 
zdravých podmienok na pra-
covisku, protipožiarnej bez-
pečnosti a ochrany životného 
prostredia. 

Podľa vyjadrenia konateľa  
spoločnosti  Schüle Slovakia, 
s. r. o Ing. Vladimíra Omas-
tu: „Ocenenie firmy zo strany 
Národného inšpektorátu práce  
je dôkazom, že zamestnanci a 
ich bezpečnosť pri práci sú na 
prvom mieste pri plánovaní a 
realizácii pracovných činností 
našej firmy. Sme si plne vedo-
mí, že zamestnanci sú našim 
najväčším aktívom. Preto 
sa okrem bezpečnosti práce, 
ktorá je našou prioritou, sús- 
treďujeme aj na moderný so-
ciálny program pre našich 
zamestnancov.“

Spoločnosť Schüle Slova-
kia, s. r. o. je známa svojím 
spoločensky zodpovedným 
podnikaním a je inšpiráciou 
pre mnohé iné firmy na Slo-
vensku. Je zároveň dôkazom, 
že starostlivosť o svojich za-
mestnancov má význam, pre-
tože sú najdôležitejším fak-
torom ovplyvňujúcim úspeš-
nosť firmy.

Ocenenie Bezpečný podnik pre spoločnosť Schüle Slovakia 
v Poprade.

Mikuláš nezabudol na 
deti, ktoré tieto dni museli 
stráviť v  nemocnici. „Nik-
to nie je rád, keď musí os-
tať v  nemocnici, nieto ešte 
v predvianočnom období. Na 
naše oddelenie tento rok opäť 
zavítal Mikuláš a anjel, ktorí 
našim najmenším pacientom 
odovzdali mikulášske balíčky, 
rozosmiali ich a oni im za to 
zaspievali a zarecitovali bás-
ničky,“ uviedla vedúca sestra 
detského oddelenia Magda-
léna Lesňáková s tým, že po 
príchode Mikuláša na odde-
lenie akoby žiadnej choroby 
ani smútku nebolo a slzy 
v okamihu nahradila radosť 
a smiech. 

Mikuláš a anjeličkovia 
tiež rozveseľovali pacientov 
na  všetkých ostatných od-

V sobotu sa  vo Svite konal 
historicky prvý Mikulášsky 
trh. Pri príležitosti tradič-
ného privítania Mikuláša 
pripravilo mesto Svit pred 
Domom kultúry na Námes-
tí Jána Antonína Baťu malé 
trhové mestečko, v  ktorom 
si svoj priestor našli miest-
ne organizácie a predajcovia 
vianočného tovaru. Mikuláš-
sku atmosféru odštartovali 
Sviťania už ráno, keď zo že-
lezničnej stanici vo Svite bol 
vypravený parný vlak, ťahaný 
lokomotívou Papagáj. Spolu 
s Mikulášom, anjelom a čer-
tom čakala na cestujúcich 
jazda historickými vagónmi 
cez Poprad do Kežmarku 
a  späť, spojená so sladkým 
prekvapením pre deti. Na ná-
mestí to žilo už od obeda, kde 
návštevníkov Mikulášskeho 
trhu lákali špeciality  v podo-
be vareného vína, voňavého 
punču, pečených gaštanov, 
vianočných oblátok, klobá-
sok, medových a včelích vý-
robkov a  ponuky korenín. 

V stánkoch si našiel každý to 
svoje, vianočný tovar počnúc 
vianočnými dekoráciami, cez 
ručne vyrábané bábiky, svieč-
ky, hračky, šperky alebo črpá-
ky  a výrobky žiakov strednej 
odbornej školy a oboch zák- 
ladných umeleckých škôl. 
Koledníci v krojoch potešili 
okoloidúcich svojimi koleda-
mi. V bohatom sprievodnom 
programe vystúpili fantastic-
kí bubeníci z Nitry a na pódiu 
sa pred príchodom Mikuláša 
predstavili deti zo Súkrom-
nej umeleckej školy Fantázia 
s  Vianočným programom. 
Mikuláš, čert i  anjel prišli 
a Sviťanom rozžiarili nielen 
vianočný stromček pri dome 
kultúry, ale i vianočnú výzdo-
bu v meste. Mestská knižnica 
vo Svite podporila na námes-
tí projekt Celé Slovensko číta 
deťom aj na Mikuláša. Myš-
lienka spoločného čítania do-
spelých a detí denne aspoň 20 
minúť je súčasťou celosloven-
ského čitateľského projektu.  
 (pks)

Mikuláš so svojou družinou je predzvesťou Vianoc
Mikuláš rozveselil pacientov v levočskej nemocnici

Vzácnu návštevu už od rána 4. decembra privítali pacien-
ti všetkých oddelení Všeobecnej nemocnice s poliklinikou 
Levoča, ktorá je členom skupiny AGEL. Tradičný balíček so 
sladkosťami a veľa smiechu im doniesli Mikuláš s anjelom – 
študenti Strednej zdravotníckej školy v Levoči. Najväčšiu ra-
dosť z príchodu Mikuláša a jeho družiny mali detskí pacienti.

deleniach levočskej nemoc-
nice. „Mikulášska nádielka 
je veľmi milé prekvapenie aj 

pre starších pacientov  hos-
pitalizovaných v  nemocnici. 
Aj týmto pacientom sme sa 
spolu so študentmi aspoň 
na chvíľu snažili spríjemniť 
pobyt,“ povedala PhDr. Be-
áta Ružbacká, námestník 
riaditeľa pre ošetrovateľskú 
starostlivosť s tým, že každý 
pacient, ktorý  nie je v  ro-
dinnom kruhu si zaslúži 
sladkosť. 

Poslaním súčasnej nemoc-
nice je poskytovať zdravot-
nú starostlivosť obyvate-
ľom regiónu Spiš i  širšieho 
okolia na úrovni súčasných 
poznatkov vedy a  medicí-
ny. Detské oddelenie pos- 
kytuje komplexnú liečebnú 
starostlivosť nemocnice II. 
typu o deti a dorast kde je 
momentálne 18  pacientov 
všetkých vekových kategórií.  
Na oddelenie je možné prijať 
s dieťaťom i zdravú sprevá-
dzajúcu osobu.  (mca)
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JMÉNO DEALERA
adresa dealera
adresa dealera

www.servis5plus.sk

od 1. 10. do 31. 12. 2015
47,90 € s výmenou 

zadarmo
Autobatérie
už od

Keď sú autobatérie za super 
cenu, ostane viac na dovolenku!

Uvedená cena je za 1 ks autobatérie Motrio 45 Ah 400 A a je vrátane DPH. Obrázok je len ilustratívny.

Servis 5+
Riešenie pre staršie vozidlá Renault

Renault odporúča

S5+_Baterie_Zima2015_InzerceA4H_sk.indd   1 24.09.15   14:36

 INZERCIA

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.

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

 ◉ Dám do prenájmu 1-izbo-
vý byt vo Svite. T. č.: 0948 
007 776,

Pozvánky
Vianočný program

Na vianočný program do 
sály Kultúrneho domu v Spiš-
skej Teplici pozývajú žiaci ZŠ 
a deti z MŠ v nedeľu 13. de-
cembra o 15. h.

Greetings Ceramics
V Kaštieli Smižany otvorili 

3. decembra výstavu z me-
dzinárodného tvorivého po-
bytu umelcov Peter Smik, 
Peter Krúpa, Eugeniusz Mol-
ski, Eva Končeková, Gabriela 
Kornajová, Alexey Shebolda-
ev, Olga Karpacheva a Jozef 
Srna Greetings Ceramics I. 
Potrvá do 31. januára.

Vianoce pod Tatrami
Výstava výtvarných prác 

žiakov základných, stred-
ných a umeleckých škôl 
z Kežmarku a okolia Viano-
ce pod Tatrami je inštalo-
vaná vo výstavnej sieni Ba-
rónka na Hlavnom námestí 
v Kežmarku.

Sklenené Vianoce
V galérii Provinčný dom 

v Starej Ľubovni je inšta-
lovaná výstava Sklenené 
Vianoce s Clíviou. Predajná 
výstava, plná inšpirácii a via-
nočných ozdôb, je otvorená 
od 8. do 17.30 h.

Vianoce pod Tatrami
Výstava výtvarných prác 

žiakov základných, stredných 
a umeleckých škôl z Kežmar-
ku a okolia Vianoce pod Tat-
rami je inštalovaná vo výstav-
nej sieni Barónka na Hlavnom 
námestí v Kežmarku.

NENHUTEĽNOSTI

Charizmatická speváč-
ka Natascha Wright (GER) 
a Alfred McCrary (USA), spe-
vák, klavirita a skladateľ (kla-
vírny sprievod) vystúpia na 
exkluzívnom vianočnom kon-
certe v Dome kultúry vo Svite 
17. decembra o 18. h. 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 Po-
prad, t. č. 052/161 86. Nemec-
ká speváčka N. Wright vystúpi 
aj v Mestskom divadle Levoči 
v  piatok 18. decembra o  19. 
h. Vstupné 18 €, predpredaj 
vstupeniek MsKS Levoča.

Exkluzívny vianočný koncert

Nora Baráthová vydáva 
v kežmarskom vydavateľst- 
ve JADRO nový historický 
román Meč a  srdce. Ob-
sah knihy vôbec nie je taký 
“sladký” ako jeho názov 
(žiaľ, u nás predáva hlavne 
názov), ale písaný na zák-
lade skutočností v 15. a 16. 
storočí. Hovorí o  vojne 
Kežmarku s Levočou, ktorá 
sa „zomlela“ pred 500 rok-
mi pre právo skladu. Dnes 
nám to právo nehovorí nič, 
ale v tých časoch znamena-
lo, že do mesta musel vojsť 
každý okoloidúci obchod-
ník a tam predávať svoj to-
var. Na Spiši mali to právo 
Levoča a Podolínec. A zís-
kal ho aj Kežmarok - oby-

čajným podvodom. Levoča 
sa nahnevala a vypovedala 
Kežmarku vojnu. Kežmar-
čania neostali dlžní a  tak 
to šlo sto rokov. Ťažké časy, 
ale v nich stihla prekvitať 
hriešna i  čistá láska, ba 
našiel sa čas aj na zábavu.  
A o tom kniha je. Budete 
čítať pravdepodobne prvý 
novodobý humoristický 
historický román, v  kto-
rom sa píše o  skutočnos-
tiach, ktoré sa naozaj stali. 

Promovanie románu 
Meč a srdce sa uskutoční 
16. decembra o 18. h v ho- 
teli Hviezdoslav v Kežmar-
ku. Súčasťou bude autog- 
ramiáda, spojená s pre-
dajom knihy.  (red)

Nový román Nory Baráthovej
Náš tip na vianočný darček

Pod celoeurópsku kampaň 
Za spravodlivú čokoládu! sa 
podpísalo už 122 826 obyva-
teľov Európy. Odpoveďou or-
ganizácie  Chocolate, Biscuits 
&  Confectionery of Europe 
(COABISCO) na odovzdané 
petície s podpismi je vyhláse-
nie, v ktorom sa jeho členovia 
zaväzujú zlepšiť podmienky 
zamestnancov lukratívneho 
čokoládového biznisu. Sú-
časťou vyhlásenia je prísľub 
transformovať dodávateľský 
reťazec kakaa a  čokolády 
na udržateľný v  spoluprá-
ci s  partnermi aj národný-
mi platformami na Pobreží 
Slonoviny a v Ghane. Zvýšiť 
kolektívne snahy o obmedze-
nie detskej práce, pokračovať 
v zlepšovaní života farmárov 
pomocou školení, rozvoja 
produktivity a komunít. Kam-
paň chce podporiť vytvorenie 
ISO/CEN štandardu pre vys- 
topovateľné kakao, ktorého 
súčasťou bude nezávislý sys-
tém kontroly. Zároveň orga-
nizátori chcú byť účastní snáh 
o vytvorenie metodológie na 

výpočet životného príjmu 
pre pestovateľov kakaových 
bôbov, posilniť komunikáciu 
s  mimovládnymi organizá-
ciami, vrátane členov kampa-
ne Za spravodlivú čokoládu!. 
A dosiahnuť tak spoločný cieľ, 
ktorým je udržateľné živobytie 
pre pestovateľov kakaových 
bôbov a komunít, kde farmári 
so svojimi rodinami žijú.

Čokobus kampane bol i na 
Slovensku. Minulého roku 
v  Bratislave 500 Slovákov 
podpisom potvrdilo, že chce 
v  obchodoch férovú čoko-
ládu. Vyžiť z menej ako 1,25 
amerického dolára na deň je 
každodennou realitou mno-
hých farmárov kakaových 
bôbov.  Ľudia, nachádzajúci 
sa priamo na začiatku reťaz-
ca, majú často len minimálny 
prospech z globálneho čoko-
ládového priemyslu. Preto si 
dobre pozrite obaly čokolád, 
aby váš vianočný stôl nezdo-
bili sladkosti od zdieraných, 
často aj detských, otrokov. 

Zdroj: TS FAIRTRADE 
Slovakia

Kupujte len spravodlivú čokoládu
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14:00  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Pestúnka v akcii
22:50  Prezidentov muž 2 
 - Ground Zero
00:50  PREDTrojuholník smrti
02:45  Krimi
03:15  Noviny TV JOJ
03:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

05:10  Jazdi Hlavou
05:15  Správy RTVS
06:05  Góly - body - sekundy
06:20  Buvirozprávky
06:30  Máša a medveď II.
06:35  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
06:50  Alica v krajine zázrakov
07:15  Pikkuli
07:20  Šmolkovia
07:35  Franklin a priatelia
07:45  Veselá farma IV.
07:55  Veselá farma IV.
08:00  Lilly, malá čarodejnica
08:25  Fidlibumove rozprávky
08:55  Trpaslíci
09:30  Daj si čas
10:00  Lekári z ostrovov
10:45  Hudba - Made 
 in Slovakia
11:10  On air
11:45  Toskánska vášeň
13:15  Jazdi Hlavou
13:25  Mamičkin zámok
15:10  Milujem Slovensko
16:35  Víkend
17:10  Cestou necestou
17:45  Žreb EURO 2016 
 vo futbale
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Noc nádejí
22:35  Hudba - Made 
 in Slovakia
23:05  Mamičkin zámok
00:45  Komisár Montalbano
02:25  Toskánska vášeň

06:50  Národnostné správy
07:00  Správy - Hírek
07:10  Správy RTVS z regiónov
07:25  Autosalón
07:50  Jazdi Hlavou
08:00  Živá panoráma
08:35  Televíkend
09:00  History
09:05  Noc v archíve
10:05  GENERÁCIA - zlaté 
 roky života
10:35  Televízny klub 
 nepočujúcich
11:05  Košický zlatý poklad 
2015
11:45  5 minút po dvanástej
12:45  Od veci
13:15  Kvarteto
13:50  Európska liga - zostrihy
14:15  Magazín Ligy majstrov
14:50  Duša goralských 
 predkov
16:00  Farmárska revue
16:20  Ryby, rybky, rybičky
16:50  Test magazín
17:00  Herecké legendy
17:10  Múdry blázon
18:05  Lovci lesných tíšin
18:30  History

23:10  Robinson & Crusoe
00:40  Správy RTVS

04:05  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Varte s nami
08:40  Búrlivé víno
10:00  Susedské prípady
11:00  Rodinné prípady
11:50  Mentalista
12:50  Monk
13:50  Farma
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa I.
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  Chart show
23:10  Superstar - superfinále
02:30  Monk
03:25  NCIS: New Orleans

04:40  Súdna sieň
05:30  Noviny TV JOJ
06:20  Krimi
06:50  Noviny TV JOJ
07:45  Súdna sieň
10:00  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  Naj, naj, naj
22:00  Neuveriteľné 
 svetové talenty
22:30  Svet podľa Evelyn
23:00  Motív
00:10  Hawaii 5.0
01:10  Ochrana svedkov
02:05  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
03:00  Krimi
03:20  Noviny TV JOJ

04:35  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:40  Počasie
05:50  Asijina voľba
06:35  Úžasné krajiny
07:00  TV šanca
07:20  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  Slovensko chutí

04:10  Libanon nepoznaná 
 krajina
04:40  Správy RTVS
05:25  Góly - body - sekundy
05:45  Asijina voľba
06:25  Úžasné krajiny
06:55  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
14:35  Postav dom, 
 zasaď strom
15:10  Cestou necestou
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:50  Jazdi Hlavou
17:00  Doktor z hôr 
17:45  Duel
18:10  Krátke správy RTVS
18:20  5 proti 5
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Liga majstrov
22:50  Liga majstrov - zostrihy
00:15  Medicopter 117
01:00  Komisár Montalbano
02:55  Dámsky klub

05:20  Správy a komentáre
05:45  Správy - Hírek
05:55  Správy RTVS z regiónov
06:10  Fokus zdravie
07:00  Včielka Maja
07:10  Máša a medveď II.
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Buvirozprávky
07:50  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Detiská
09:00  Najkrajšie roky života
10:05  Rómska beseda
10:30  Národnostný magazín
11:00  Slovenské rody
11:25  Senior klub
12:00  Živá panoráma
12:30  Slovensko Advent 2015
13:30  Zlatá ryža
14:30  Umenie
15:00  Prechádzky prírodou - 
 Krásy našej prírody
15:25  History
15:30  Maďarský magazín
16:00  Observatória 
 - Medzi nebom a zemou
16:25  Ambulancia
17:00  Slovenské rody
17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to: Dôstojný život 
 - právo, nie privilégium
17:45  Správy RTVS z regiónov
18:00  Fokus spotrebiteľ
18:45  Večerníček
18:50  Máša a medveď II.
19:00  Trpaslíci
19:05  Včielka Maja
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:40  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
20:55  Divoká Amerika
21:40  Gen.sk
22:00  Správy a komentáre
22:25  Gbs+
22:45  Od veci
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Štvrtok
10. 12. 2015

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
21:25  Pod kožou
22:55  Reportéri
23:30  Medicopter 117
00:15  Tisícročná včela
01:15  Pod kožou
02:45  Dámsky klub

05:25  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus spotrebiteľ
07:00  Včielka Maja
07:10  Máša a medveď II.
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Buvirozprávky
07:50  Zázračný miniateliér
08:00  Živá panoráma
08:30  Srdénko moje
09:00  Najkrajšie roky života
10:00  Observatória - Medzi 
 nebom a zemou
10:30  Maďarský magazín
11:00  Slovenské rody
11:25  Cesta
12:00  Živá panoráma
12:35  Slovensko Advent 2015
13:30  Divoká Amerika
14:30  Od veci
15:00  Prechádzky prírodou
15:25  ArtSpektrum
15:30  Rómska beseda
16:00  Observatória - Medzi 
 nebom a zemou
16:30  Encyklopédia 
 slovenských obcí
16:40  Tempo
17:00  Slovenské rody
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 II.
18:55  Trpaslíci
19:00  Včielka Maja 
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:40  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
20:45  Futbal - Európska liga
23:00  Polícia
23:15  Jazdi Hlavou
23:20  Vat
23:45  Pred rokmi...
00:15  Správy RTVS
01:05  ArtSpektrum

04:10  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Susedské prípady
10:50  Rodinné prípady
11:50  Mentalista
12:50  Monk
13:50  Kredenc
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa I.
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
01:05  Doktorka mafie
02:05  Monk
03:00  Dva a pol chlapa I.
03:20  NCIS: New Orleans

04:05  Motív
04:45  Súdna sieň
05:15  Noviny TV JOJ
06:05  Krimi
06:40  Noviny TV JOJ
07:40  Súdna sieň
08:55  Súdna sieň
10:00  Divoké kone
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci - Ťažký 
 život milionárov
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Divoké kone
22:50  Motív
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
03:55  Motív

04:25  Správy RTVS
05:15  Góly - body - sekundy
05:30  Počasie
05:40  Asijina voľba
06:25  Úžasné krajiny
06:55  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
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
22:40  Žena v klietke
00:10  Nikto nie je dokonalý
01:25  Neskoro večer: 
 Talkshow Petra Marcina
02:10  Žena v klietke

Piatok
11. 12. 2015

05:35  Polícia
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus právo
07:00  Včielka Maja 
07:10  Máša a medveď II.
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Buvirozprávky
07:50  Zázračný miniateliér
08:00  Živá panoráma
08:25  Žaškovské kolovraty
09:05  To si ty, Anna?
10:10  Observatória - Medzi 
 nebom a zemou
10:35  Rómska beseda
11:00  Slovenské rody
11:30  Orientácie
12:00  Živá panoráma
12:35  Slovensko Advent 2015
13:25  Geo report
14:25  Vat
14:55  ArtSpektrum
15:00  Prechádzky prírodou
15:30  Tvárou v tvár
16:00  Televíkend
16:25  Anjeli strážni
17:00  Slovenské rody
17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to: Farmári
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
19:15  Alica v krajine zázrakov
19:35  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
20:55  Família
21:25  Dvíha sa vietor
23:30  One Day Jazz
00:35  Správy RTVS
01:20  ArtSpektrum

04:10  Komisár Rex
05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
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 I.
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  Farma
22:20  Rodinné prípady
23:20  Bostonské vraždy
00:15  NCIS: New Orleans
01:15  Monk
02:10  Bostonské vraždy
03:10  Dva a pol chlapa I.
03:30  Teória veľkého tresku
03:45  Komisár Rex

04:35  Súdna sieň
05:25  Noviny TV JOJ
06:15  Krimi
07:45  Súdna sieň
10:00  Divoké kone
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

Sobota
12. 12. 2015
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18:40  Večerníček
18:45  Máša a medveď II.
18:58  Futbal - Žreb 
 EURO 2016
19:30  Včielka Maja - 
 Nové dobrodružstvá
19:40  Zázračný miniateliér
19:50  Táraninky
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:10  Ružové sny
21:30  Anjeli strážni
22:05  Krátky film o zabíjaní
23:30  Správy RTVS
00:15  ArtSpektrum

04:35  Reflex
05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:45  Zajac Bugs a priatelia
07:05  Kung Fu Panda III.
07:55  Peter Pan
10:15  Superstar magazín
10:40  Superstar - superfinále
14:10  Happy Feet
16:20  Popoluška 
 na snowboarde
18:20  Smotánka
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  10 pravidel jak 
 sbalit holku
22:40  Rukojemníci
00:30  Skutočná guráž
02:40  Rukojemníci

04:40  Súdna sieň
05:35  Noviny TV JOJ
06:25  Krimi
07:00  Noviny TV JOJ
07:55  Gumkáči VI.
08:20  Káčerovo I.
09:15  Žaloba na Santu Clausa
11:25  Svet podľa Evelyn
12:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:05  Kto rozsvieti Vianoce?
15:05  Agenti v sukniach: 
 Aký otec, taký syn
17:35  Naj, naj, naj
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja -špeciál
22:00  Deuce Bigalow: 
 Dobrý striptér
00:00  Kill Bill 2
02:40  Zombie: Pochovaní 
 zaživa

04:00  Komisár Montalbano
05:45  Správy RTVS
06:30  Góly - body - sekundy
06:50  Počasie
06:55  Buvirozprávky
07:05  Máša a medveď II.
07:10  Včielka Maja
07:25  Pikkuli
07:30  Šmolkovia
07:45  Franklin a priatelia
07:55  Veselá farma IV.
08:15  Lilly, malá čarodejnica
08:40  Zázračný ateliér
09:05  60 zabijakov divočiny II.
09:35  Autosalón
10:00  Jazdi Hlavou
10:10  Čarovné miesta 
 Zeme V.
11:05  Slovensko v obrazoch
11:25  Svet v obrazoch
11:45  History
11:55  O 5 minút 12

13:15  Občan za dverami
13:55  Agatha Christie: Poirot
15:30  Skalní v ofsajde
16:55  Nikto nie je dokonalý
18:15  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
19:00  Správy RTVS
19:50  Góly - body - sekundy
20:15  Počasie
20:25  Doktor Martin
21:20  Keď Harry stretol Sally
22:50  Agatha Christie : Poirot
00:20  Keď Harry stretol Sally
01:50  O 5 minút 12
03:15  Čarovné miesta 
 Zeme V.

06:35  Geo report
07:30  Televíkend
08:00  Živá panoráma
08:30  Kapura
09:15  Farmárska revue
09:35  Test magazín
09:50  Ryby, rybky, rybičky
10:20  Slalom - Svetový 
 pohár 2015
11:40  Ružová Anička
12:35  Orientácie
13:20  Slalom - Svetový 
 pohár 2015
14:40  Folklórny festival Detva
16:10  Jazdi Hlavou
16:20  Hokej - Tipsport Liga
18:55  Večerníček - Vianočné 
 rozprávanie
19:00  Máša a medveď II.
19:10  Trpaslíci
19:15  Včielka Maja - Nové 
 dobrodružstvá
19:25  Alica v krajine zázrakov
19:50  Slovo
20:00  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:05  Dielo z depozitára 2015
20:15  Otcovia a deti
21:00  Otcovia a deti
21:45  Spoznáš muža 
 svojich snov
23:20  Kinorama
23:50  On air
00:10  Správy RTVS
00:55  Slovo

04:15  Bostonské vraždy
05:00  Televízne noviny
06:00  Komisár Rex
06:45  Zajac Bugs a priatelia
06:50  Kung Fu Panda III.
07:50  Happy Feet
09:55  Vianočné prázdniny
12:00  Miliónové Vianoce
14:10  Alvin a Chipmunkovia
16:00  Kredenc
17:10  Shrek 2
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Tiesňová linka
22:35  96 hodín
00:40  Tiesňová linka
02:40  7 sekúnd

04:10  Inkognito
05:10  Noviny TV JOJ
05:55  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:15  Malý zázrak
09:10  Káčerovo I.
10:00  Moja mama varí lepšie 
 ako tvoja -špeciál
11:30  Vtierka Castle
13:35  Krycie meno: Ruža
15:40  Pestúnka v akcii
17:50  Nové bývanie
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Upírska akadémia

23:00  Robocop 2
01:35  Pápež

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

06:10  Jazdi Hlavou
06:15  Fokus rodina
07:00  Včielka Maja 
07:10  Máša a medveď II.
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Lucia strážkyňa 
 poriadku
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:35  Pred zimným 
 slnovratom
09:05  Otcovia a deti
10:35  Tvárou v tvár
11:00  Slovenské rody
11:30  Pohľad do tváre
12:00  Živá panoráma
12:30  Slovensko Advent 2015
13:25  Encyklopédia 
 slovenských obcí
13:55  5 minút po dvanástej
15:00  Vianoce kedysi
15:25  ArtSpektrum
15:30  Rusínsky magazín
16:00  Observatóriá - Medzi 
 nebom a zemou
16:25  Autosalón
16:55  Mladí o mladých
17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to: Ulita
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
21:00  Svet podľa Krištofa 
 Kolumba
21:50  History
22:00  Správy a komentáre

22:25  GBS+
22:45  Umenie
23:10  BJD 2014
00:10  Správy RTVS
01:00  ArtSpektrum

06:00  Teleráno
08:30  Zámena manželiek
09:45  Susedské prípady
10:45  Rodinné prípady
11:45  Monk
13:40  Farma
15:30  Dva a pol chlapa I.
16:00  NCIS: New Orleans
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Majster pekár
19:00  Televízne noviny
20:05  Športové noviny
20:25  Počasie
20:30  Búrlivé víno
22:00  Kredenc
23:05  Partička
23:55  Dva a pol chlapa I
00:30  NCIS: New Orleans
01:25  Doktorka mafie
02:25  Monk
03:55  NCIS: New Orleans

04:15  Nové bývanie
05:05  Noviny TV JOJ
05:50  Krimi
06:25  Noviny TV JOJ
07:20  Súdna sieň
09:40  Bučkovci
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
12:40  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
13:45  Moja mama varí lepšie 
 ako tvoja - špeciál
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  Inkognito
22:00  Československo má 
 talent - hviezdna rota
22:40  X-Factor
00:20  Motív
01:20  Hawaii 5.0
02:20  Ochrana svedkov
03:15  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

04:30  Správy RTVS

05:20  Góly - body - sekundy
05:35  Počasie
05:45  Asijina voľba
06:30  Úžasné krajiny
06:55  Tv šanca
07:25  Pravdivé príbehy 
 s Katkou Brychtovou
08:00  Ranné správy RTVS
08:25  Tajomstvo mojej 
 kuchyne
09:05  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
14:25  Jazdi Hlavou
14:40  Domov, sladký domov
15:30  TV šanca
16:00  Správy RTVS
16:25  Úžasné krajiny
16:50  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  Nikto nie je dokonalý
21:35  Slovensko chutí
22:10  Nerozvážni
22:55  Luther
23:50  Medicopter 117
00:35  Nerozvážni
01:20  Luthe

05:20  Správy a komentáre
05:50  Správy - Hírek
06:00  Správy RTVS z regiónov
06:15  Fokus práca
07:00  Včielka Maja - Nové 
dobrodružstvá
07:10  Máša a medveď II.
07:15  Alica v krajine zázrakov
07:40  Buvirozprávky
07:45  Zázračný miniateliér
07:55  Trpaslíci
08:00  Živá panoráma
08:30  Cesty za folklórom
08:50  To je váš prípad,Šetaffy
09:55  Observatóriá - Medzi 
 nebom a zemou
10:20  Rusínsky magazín
10:50  Mladí o mladých
11:25  Família
12:00  Živá panoráma
12:30  Slovensko Advent 2015
13:25  Svet podľa Krištofa 
 Kolumba
14:30  Kinorama
15:00  Vianoce kedysi
15:30  Ukrajinský magazín
16:00  Observatóriá - Medzi 
 nebom a zemou
16:25  Vat
17:00  Mladí o mladých
17:30  Správy - Hírek
17:35  Dá sa to: Záhrada
17:45  Správy RTVS z regiónov

18:00  Fokus zdravie
18:45  Večerníček
18:55  Máša a medveď II.
19:00  Trpaslíci
19:05  Včielka Maja 
19:15  Heidi
19:35  Zázračný miniateliér
19:50  Správy v slovenskom 
 posunkovom jazyku
20:00  Slovensko Advent 2015
20:55  Tajná pomoc bankám
22:00  Správy a komentáre
22:25  GBS+
22:45  Prežil som svoju smrť
00:15  Piloti
00:45  Správy RTVS
01:35  ArtSpektrum

05:00  Televízne noviny
06:00  Teleráno
08:30  Búrlivé víno
09:50  Majster pekár
11:00  Rodinné prípady
12:00  Mentalista
13:00  Monk
14:00  Kredenc
15:00  Teória veľkého tresku
15:30  Dva a pol chlapa I.
16:00  NCIS: New Orleans
16:56  Hra o Niké
17:00  Prvé televízne noviny
17:25  Reflex
17:50  Majster pekár
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
03:00  Monk
03:50  Komisár Rex

04:40  Motív
05:25  Noviny TV JOJ
06:20  Krimi
07:45  Súdna sieň
10:00  Divoké kone
11:00  Súdna sieň
12:00  Noviny o 12:00
13:00  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
14:00  Geissenovci 
15:00  Nákupné maniačky
16:30  Top star
17:00  Noviny o 17:00
17:55  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja
19:00  Krimi
19:30  Noviny TV JOJ
20:25  Šport
20:30  Najlepšie počasie
20:35  Divoké kone
22:50  Motív
23:50  Hawaii 5.0
00:50  Ochrana svedkov
01:50  Moja mama varí 
 lepšie ako tvoja

Pondelok
14. 12. 2015

Nedeľa
13. 12. 2015

Utorok
15. 12. 2015

Mikuláša privítali v pia-
tok aj v Slovenskej Vsi a 
svojím príchodom všet-
kých naladil do sviatočnej 
atmosféry. Centrum voľ-
ného času v Slovenskej Vsi 
v spolupráci s obcou  prip- 
ravilo krásny mikulášsky 
podvečer. V sále obecného 
úradu sa vo vianočnej at-
mosfére deti  hrali a zabá-
vali.  Neskôr kreslili a vyst- 
rihovali z papiera rôzne 
darčeky pre Mikuláša. Ten 
ich prácu odmenil rôzny-
mi sladkosťami. Súčasťou 
mikulášskeho prekvapenia 
bolo divadelné predstave-
nie o škriatkovi Páčikovi a 
Nepáčikovi.

Mikuláš prišiel aj do Slovenskej Vsi 
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Ministerstvo vnútra SR 
predložilo a vláda SR 27. mája 
schválila návrh novely zákona 
č. 544/2002 Z. z. o Horskej zá-
chrannej službe. Novela rea- 
guje na skúsenosti, ktoré vy-
plynuli z viac ako desaťročné-
ho uplatňovanie tohto zákona, 
najmä na narastajúci počet 
ťažkých úrazov na lyžiarskych 
tratiach. 

Lyžiari a  snoubordisti 
mladší ako 15 rokov budú 
musieť na lyžiarskych sva-
hoch povinne nosiť ochran-
nú prilbu na hlavu. V prípade 
jazdy bez prilby im prevádz-
kovateľ lyžiarskej trate bude 
oprávnený zakázať lyžovať sa 
na nej. 

Bezpečnosť na svahoch po-
môže posilniť aj povinné pou- 
žívanie reflexného bezpeč-
nostného odevu alebo reflex-
ných bezpečnostných prvkov 
u detí mladších ako šesť rokov 
v prípade organizovanej čin-
nosti, ako je napríklad lyžiar-
ska škola alebo výcvik. Zabez-
pečiť ich budú musieť deťom 
organizátori (povinnosť sa 
nevzťahuje na individuálne 
lyžovanie detí s rodičmi). 

V novele sú vymedzené aj 
ďalšie povinnosti osôb na ly-

Prilby sú povinné 

Na skvelom basketbalovom 
večere čakajú na divákov nie-
len rôzne parádičky, ale aj 
bohatý sprievodný program. 
Tešiť sa môžu na bubnovú 
šou v podaní Campana Ba-
tacuda, tanečné predstave-
nie Bailadora Dance Group 
a rapera Strapa.  Ťahákom 
programu opäť budú divác-
ki obľúbení a basketbalovo 
zábavní lietajúci akrobati zo 
Slovinska Dunking Devils, 
ktorí si pre tohtoročnú edí-
ciu súboja hviezd pripravujú 
nové kúsky.      

Klubová rivalita pôjde 12. 

decembra bokom, na prvom 
mieste budú smeče a rôzne 
ďalšie kúsky, ktorými budú 
najlepší hráči zabávať divá-
kov.  O zostavách rozhod-
nú fanúšikovia hlasovaním 
prostredníctvom webu. Platí 
pravidlo, že z jedného klubu 
sa môžu exhibície zúčastniť 
maximálne traja basketbalis-
ti. V minuloročnej edícii sa 
tešili z výhry hráči východu, 
ktorí zvíťazili 115:106. Počas 
zápasu budú na programe aj 
individuálne súťaže, ako sú-
boje o najlepšieho trojkára či 
smečiara.  (red)

V Aréne ďalší basketbalový sviatok 
Najlepší hráči Eurovia Slovenskej basketbalovej ligy 

(SBL) si dajú zraz v sobotu 12. decembra v Aréne Pop- 
rad, ktorá bude dejiskom každoročného exhibičného 
súboja hviezd. 

žiarskej trati. Doteraz je táto 
problematika upravená len 
vo forme pravidiel správa-
nia sa na lyžiarskej trati vo 
vyhláške ministerstva vnút-
ra. Pôjde napr. o povinnosti, 
ktoré sa týkajú smeru jazdy, 
dostatočného odstupu, vchá-
dzania na trať, alebo zas- 
tavenia na trati, poskytovania 
pomoci pri úraze a pod.

 V prípade porušenia povin-
ností bude prevádzkovateľ ly-
žiarskej trate oprávnený osobe 
zakázať činnosť na lyžiarskej 
trati. Okrem toho bude môcť 
byť za porušenie povinností 
uložená pokuta do 331 eur 
(netýka sa povinného nose-
nia prílb detí mladších ako 
15 rokov.) V novele je navrh- 
nuté, aby rodinní príslušníci 
po zosnulom v horách už ne-
boli povinní hradiť náklady, 
spojené s výkonom záchran-
nej činnosti, alebo s pátraním. 
Vymáhať pohľadávky od po-
zostalých nie je morálne, keď- 
že okrem straty rodinného 
príslušníka dochádza aj k fi-
nančnému sťaženiu ich život-
nej situácie. Ide približne o 18 
osôb ročne, pričom finančné 
náklady na túto činnosť sú 
takmer zanedbateľné.  (red)

Na zápas 14. kola volejba-
lovej extraligy žien prices-
tovala v sobotu Senica do 
Kežmarku len so siedmimi 
hráčkami. Celý zápas bol 
v  réžii domáceho družstva, 
ktoré si aj bez prvej nahrá-
vačky Moniky Smák poľah-
ky poradilo so súperom 3:0. 
KV MŠK Oktan Kežmarok 
- SVK DDK-LED Senica 3:0 
(19, 16, 21), rozhodovali: J. 
Fiľo a  P. Vaško. Kežmarok: 
Kaplanová 7, Vrabcová 6, 
Dragašeková 16, Labudová 
7, Šurabová 7, Zátrochová 2, 
libero Jagodzinska (Skupino-
vá 4, Jakušová 4, Becková 0). 
Jozef Bréda, tréner Kež-
marku: „V zápase sme dali 
príležitosť všetkým hráčkam. 
Jediné čo môžem dievčatám 
vytknúť, bola naša strata kon-
centrácie v  treťom sete, keď 
sme sa prispôsobili hre súpe-
ra. Ďalší zápas je s  ťažkým 
súperom z  Pezinka a  preto 
musíme hrať lepšie ako dnes.“ 
Vladimír Sirvoň, tréner Se-
nice: „Na to, že z  trinástich 
hráčok máme k dispozícií len 
sedem, hodnotím náš dnešný 
výkon pozitívne. Myslím si, že 
aj keby sme boli dnes komplet-
ní, veľkú šancu na víťazstvo by 
sme nemali, ale šanca uhrať 

Kežmarčanky sa rozlúčili s divákmi výhrou
jeden set dnes bola.“

V  predohrávke 16. kola 
privítal Kežmarok pred zapl-
neným hľadiskom športovej 
haly družstvo Pezinka. V pr-
vom sete domáce, dirigova-
né výbornou nahrávačkou 
Monikou Smák, hrali lepšie 
v útoku aj obrane a zaslúžene 
ho vyhrali 25:20. V druhom 
začali Kežmarčanky robiť 
chyby na podaní a prihrávke 
a tréner musel brať oddycho-
vý čas už za stavu 2:6. Potom 
sa hra vyrovnala a  domáce 
otočili na 12:9. Volejbalistky 
Kežmarku vynikajúcou hrou 
v  poli dokázali ubrániť ne-
bezpečnú Grolmusovú a  set 
vyhrali v pomere 25:16. Tretí 
set si už ustrážili, vyhrali ho 
25:16 a celý zápas 3:0. Pripí-
sali si tak do tabuľky dôležité 
tri body. V družstve Pezinka 
sa predstavila bývalá hráčka 
Kežmarku Mária Turčíková, 
ktorá v  žltomodrom drese 
nedostávala veľa príležitostí. 
Naopak v Pezinku si na vyťa-
ženosť sťažovať nemôže. Išlo 
o posledné tohtoročné domá-
ce vystúpenie hráčiek Okta-
nu pred vlastným publikom.  
KV MŠK Oktan Kežmarok 
- VTC Pezinok 3:0 (20, 16, 
18), rozhodovali: P. Malík 

a D. Daruľa.  Kežmarok: Bec-
ková 10, Smák 5, Dragašeko-
vá 12, Labudová 10, Jakušová 
3, Zátrochová 9, libero Jago-
dzinska (Skupinová 0). 

Jozef Bréda, tréner Kež-
marku: „Som maximálne 
spokojný s výsledkom aj pred-
vedenou hrou, dievčatá plnili 
všetky taktické pokyny. Dnes 
podali jeden z  lepších výko-
nov v  sezóne. Chcem sa im 
poďakovať za predvedenú 
hru. Verím, že nám to vydrží 
čo najdlhšie. Po zápase so Se-
nicou sme išli rýchlo do pos- 

tele, oddýchnuť si a pripraviť 
sa na Pezinok. Súper hral len 
to, čo sme mu dovolili.“ 

Jakub Hronský, asistent 
Pezinka: „Bolo na nás cítiť, že 
sme unavení, keďže sme odo-
hrali za mesiac 7 zápasov a vô-
bec nie ľahkých. Napriek tomu 
sme dnes bojovali, za čo diev-
čatám ďakujem. Vôbec nám 
nešiel útok, upozorňoval som 
dievčatá, aby upokojili hru, 
súper bol ale nad naše sily. Aj 
takáto prehra nás niečo naučí 
a posunie vpred. Gratulujem 
Kežmarku k výhre.“  (sps)

Popradskí futsalisti vyces-
tovali na ďalšie stretnutie 3B 
ligy do Bardejova a  po sla-
bom výkone si pripísali tre-
tiu prehru v súťaži.

MFK Partizán Bardejov 
- K_CORP Poprad 7:1 (3:0), 
góly: Kuhajdík, Sališ, Kočiš, 
Grega, Čuj, Vaľko, Voroňák 
- Lipták. 

Výsledok je pre Poprad 
krutý, neboli tak odovz-
daným súperom, ako ukazuje 
výsledok. Hlavný rozdiel bol 
v  obrannej činnosti a  stre- 
leckej efektivite. Poprad sa 
borí so zraneniami hráčov, 
rozpadla sa im prakticky celá 
prvá štvorka a do hry zasia-

hol aj tréner Tomáš Sabo. 
Bardejovčania hrajú naopak 
neustále v  každom zápase 
v  najsilnejšom zložení. Už 
v 6. minúte viedli 2:0 a v 13. 
min. 3:0. Po polčase podtat- 
ranci chceli otočiť výsledok, 
ale inkasovali štvrtý gól a po-
tom pri power play ešte tri. 
Streleckú nemohúcnosť pre-
lomil až dve minúty pred 
koncom Lipták, čím skorigo-
val konečný stav. Domácim 
tradične kvalitne zachytal 
Pangrác, v  obrane a  na ro-
zohrávke dominoval Kuhaj- 
dík a v útoku Grega. Bardejov 
vyhral zaslúžene a  vezie sa 
naďalej na víťaznej vlne.  (red)

Poprad prehral s lídrom súťaže

Ide o miestenky na budúco-
ročnú paralympiádu, o ktoré 
bojuje aj niekoľko športovcov 
z   podtatranského regiónu. 
Slovenský paralympijský vý-
bor vytvoril tím 40 zdravotne 
znevýhodnených športovcov, 
u  ktorých je predpoklad, že 
by mohli v kvalifikačných zá-
poleniach uspieť o  niektorú 
z miesteniek. 

Zatiaľ má Slovensko istých 
14 priamych miesteniek v pia-
tich športoch. Patrí aj luko-
strelcovi Marcelovi Pavlíkovi 
a  vedúcemu družstva luko-
strelcov Vladimírovi Majer-
čákovi, obom z MŠK Kežma-
rok. Pavlík sa stal najlepším 
lukostrelcom Slovenska za 
rok 2014 aj medzi zdravými 
športovcami. K zisku prvenst- 
va mu pomohol titul majstra 
Európy v roku 2014 v švajčiar-
skom Nottwil. O účasť do Ria 
de Janeira bojujú Peter Kinik 
(lukostreľba, člen MŠK Kež-
marok, ktorému život pred 
trinástimi rokmi zmenil pád 
pod prichádzajúci vlak) a pop- 

Štrnásť miesteniek do Ria de Janeira
radský rodák Miroslav Jam-
bor (stolný tenis).

Jambor sa v októbri zúčast-
nil XVIII. európskeho šampio- 
nátu v dánskom meste Vejle. 
V štvorhre sa spolu s Richar-
dom Csejteyom dostali až do 
finále, kde bola nad ich sily 
suverénna Ukrajina so sve-
tovou jednotkou Viktorom 
Diduchom. Miroslav Jam-
bor je zapojený do projektu 
Paralela, ktorého hlavným 
cieľom je podpora aktivácie 
a sociálnej integrácie osôb so 
zdravotným znevýhodnením 
inovatívnymi metódami po-
moci. Strieborný a bronzový 
stolný tenista z pekingskej pa-
ralympiády hovorí, „Stále pla-
tí, že viac ako polovica ľudí po 
nehode zostane doma. Nie je 
ľahké sa s nimi hneď naladiť na 
rovnakú strunu, ale skúšam to 
najprv cez kamarátsky vzťah.“ 
Úspešný športovec momen-
tálne žije s  priateľkou vo 
Zvolene a do Kováčovej, kde 
sa liečia pacienti po úrazoch 
chrbtice, po amputáciách či 

traumatických operáciách, 
dochádza každý deň. „Snažím 
sa byť s pacientmi každé popo-
ludnie. Robíme rôzne športy. 
Raz stolný tenis, inokedy lu-
kostreľbu, bedminton, bocciu 
či niečo iné. A nakoniec vždy 
usporiadam turnaj, aby to bola 
pre nich väčšia zábava,“ uvie-
dol Jambor. Na rehabilitácie 
k nemu chodia starí aj mladí. 

„Troch chlapíkov som nahovo-
ril na hokej na sánkach. Je me-
dzi nimi aj chalan, ktorý v lete 
prišiel o nohu. Verím, že niekto 
z  nich, ale aj z  ostatných, to 
môže dotiahnuť až na para-
lympiádu. Dôležité však je, 
aby mali stále chuť pokračovať 
a ruvať sa zo životom,“ dodal 
M. Jambor.  
  (z časopisu Paralympionik)

V Košiciach sa 21. novem-
bra uskutočnilo 2. kolo Slo-
venského pohára v  karate, 
na ktorom nechýbali ani ka-
ratisti ŠKM Stará Ľubovňa. 
V konkurencii 338 štartujú-
cich z  54 klubov Slovenska 
sa im podarilo vybojovať 
3  medaily. Najvzácnejšiu 
získal v  kategórii kumite 

121 – 13-ročných nad 55 kg 
Adam Jurák. Podobne ako 
v 1. kole nedal konkurencii 
šancu a ako víťaz oboch kôl 
sa stal celkovým víťazom 
Slovenského pohára. V  ku-
mite junioriek získali bronz 
v  kat. 16 –  17 r. do 59 kg  
Diana Juráková a do 48 kg 
Kristína Kormaníková.

Adam Jurák „zlatý“
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Dlhší čas sa pošuškáva, že 
hokej v Poprade sa dostal pre 
finančné problémy tam, kde bol 
aj v minulej sezóne. Hovorilo sa 
aj o odchode niekoľkých hráčov 
a to, čo si vrabce šuškali prišlo. 
Do Banskej Bystrice odišiel naj-
lepší strelec tímu a celej extra-
ligy Lukáš Hvila (na snímke)! 
S vedením „baranov“ podpísal 
zmluvu vo štvrtok 3. decembra.

Skúsený útočník mal v Pop- 
rade zmluvu na tri mesiace, 
do konca novembra. „S  klu-
bom som sa dohodol na takejto 
zmluve, lebo už v minulosti boli 
v klube problémy, Myslel som si, 
že bude lepšie, ale nebolo. Za Po-
prad som vždy hral rád a nechal 
som na ľade srdce, ale keď je to 
tak, nedá sa nič robiť.“  Hvila 
odohral v  slovenskej extralige 
15 sezón, ale titul doposiaľ ne-
získal. Pritom hrával niekoľko 
rokov v drese Košíc či Zvolena. 
Pre Banskú Bystricu hovorili aj 
vysoké ambície, ktoré by mu 
mohli sen o  zisku prvenstva 
priblížiť. „Káder je vyskladaný 
tak, aby sa bojovalo o  titul. Musí však 
fungovať kolektív. Bolo by pekné, keby 
sme ligu vyhrali. K  tomu je však ťažká  
a ďaleká cesta.“ Popradský útok stál 
hlavne na produktivite 34-ročného krí-
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V Poprade skončil 
aj Ťavoda

V popradskom hokeji to opäť škrípe

Družstvo juniorov HK Pop- 
rad odohralo počas uplynu-
lého víkendu dve majstrovské 
stretnutia na domácom ľade 
proti Martinu a Liptovskému 
Mikulášu. Zaznamenali dve 
výhry so skóre 13:3 a do ta-
buľky si pripísali 6 dôležitých 
bodov. Do konca základnej 
časti im zostáva odohrať štyri 
stretnutia, po ktorých sa roz-
hodne, či do play off postúpia 
priamo, alebo o účasť vo vy-
raďovacej fáze budú bojovať 
v ďalšej časti súťaže. Priamo 
do play off postúpi prvých šesť 
tímov, ale na treťom mieste 
momentálne figuruje SR 18, 
čo znamená, že o  zvyšné tri 
miesta sa pobijú družstvá na 
7. až 12. priečke po základnej 
časti. Poprad je po víkende 
ôsmy a na šiesty Prešov stráca 
dva body. V projekte sloven-

Šesťbodový víkend popradskej juniorky
skej osemnástky hrajú štyria 
Popradčania, Žiak, Krem-
paský, Václav a Bjalončík. Do 
A tímu posunuli Juliána Ach-
sa a naopak z dorastu stiahli 
niekoľko hráčov.

HK ŠKP Poprad – MHC 
Martin 3:1 (1:0, 1:1, 1:0), góly 
Popradu: Bednarčík, Linde-
man, Martančík. HK ŠKP 
Poprad – MHK 32 L. Miku-
láš 10:2 (2:1, 6:1, 2:0), góly 
Popradu: Bednarčík 3, Toma 
2, Vašaš 2, Lindeman, Šterbák, 
Martančík. 

Ján Šimko, tréner Popra-
du: „Priznám, že sme neča-
kali, že sa nám proti Miku-
lášu podarí vsietiť desiatku. 
Na druhej strane sme radi, že 
chlapci predviedli výborný vý-
kon, tak ako aj minulý týždeň. 
Vtedy sa nám ale z dvojzápa-
su 6 bodov nepodarilo získať. 

Sobotňajší zápas proti Mar-
tinu bol náročnejší. Bojovali 
sme s  ním do poslednej mi-
núty. Vyhrávali sme o gól a až 
5 minút pred koncom duelu 
sme dali tretí. Káder Martina 
a Mikuláša a ich hra je veľmi 
podobná tej našej, preto sme 

vedeli, že nás čakajú veľmi vy-
rovnaní súperi. Máme aj veľa 
chorých hráčov. Našou túžbou 
je dostať sa do prvej šestky. Ak 
sa to nepodarí, budeme o play 
off bojovať v ďalšej časti súťa-
že. Chlapci si vo vyraďovacej 
fáze veria. Je to ich cieľ.“  (sps)      

Klub športovej gymnastiky 
GY-TA Poprad sa v závere 
novembra v športovej hale 
Interu Bratislava zúčastnil 
majstrovstiev Slovenska 
C kategórie. Cez oblastné 
kolá a výsledky v Sloven-
skom pohári sa na sloven-
ský šampionát z popradské-
ho klubu prebojovalo až 15 
dievčat, čo bol najväčší počet 
súťažiacich z jedného klubu 
zo všetkých zúčastnených. 

Najstaršia z popradských 
gymnastiek, juniorka B. Bo-
žoňová získala bronz. V ka-
tegórii starších žiačok mal 
Poprad v štartovom poli 5 sú-
ťažiacich. Výborné 2. miesto 
získala P. Čongvová a zo zis-
ku 3. miesta sa tešila N. Gu-
lová. Úspech Popradčaniek 

podčiarkla štvrtým miestom 
Z. Havlová a T. Kremmero-
vá obsadila 8. priečku, čo je 
vzhľadom na jej vek, keď-
že súťažila s o rok staršími 
dievčatami, pekný úspech. 
V súťaži mladších žiačok 
vybojovala K. Kromková 
bronzovú medailu a zásluhou 
D. Husákovej si zo súťaže 
najmladších žiačok pod Tat-
ry previezla GY-TA striebro. 
Skvelú prácu počas celého 
roka 2015 odviedli aj tréner-
ky popradského klubu, o čom 
svedčí aj zisk piatich medai-
lí z majstrovstiev SR. Klub 
športovej gymnastiky GY-TA 
v Poprade opäť potvrdil, že 
patrí ku gymnastickej špičke 
na Slovensku a tým prispel aj 
k zviditeľneniu mesta.

Pre GY-TA striebro i bronz

Vyše 60 gymnastiek z Pop- 
radu, Liptovského Mikuláša 
a Košíc sa v sobotu 5. decem-
bra stretlo v telocvični ZŠ Do-
stojevského v Poprade na tra-
dičnom predvianočnom pod-
ujatí v športovej gymnastike 
O vianočnú guľu 2015. Súťa-
žilo sa v disciplínach preskok, 
bradlá, kladina a prostné vo 
vekových kategóriách, staršie 
žiačky, mladšie žiačky, naj-
mladšie žiačky, staršia príp- 
ravka a mladšia prípravka.

Z výsledkov - staršie žiač-
ky - 1. Paula Čongvová, 2. 
Aneta Svitaneková, 3. Na-

tália Gulová (všetky GY-TA 
Poprad). Mladšie žiačky - 1. 
Karolína Kromková (GY-
-TA), 2. Natália Jamnická (L. 
Mikuláš), 3. Simone Žoldá-
ková (GY-TA). Najmladšie 
žiačky - 1. Ema Slaninová 
(GY-TA), 2. Dominika Lubel-
cová, 3. Adela Macková (obe 
L. Mikuláš). Staršia príp- 
ravka - 1. Paulína Chudíko-
vá, 2. Nela Rybárová, 3. Clara 
Groussard (všetky GY-TA). 
Mladšia prípravka - 1. Ve-
ronika Pavličková, 2. Vanesa 
Husáková, 3. Saskia Sára Du-
najová (všetky GY-TA).

O vianočnú guľu
Automotoklub Spišská Belá 

v  spolupráci s  AOS klubom 
Poprad usporiadali v sobotu 
5. decembra 3. ročník Tatran-
ského zimného pohára auto-

mobilovej orientačnej súťaže. 
Podujatie bolo zaradené aj do 
29. ročníka celoštátnej dop- 
ravnej súťaže Rodičia jazdite 
opatrne a do 8. ročníka seriálu 

Tatranský zimný pohár v rukách domácej posádky
Belianske bezpečné jazdy. Pos- 
laním sútaže bolo zvýšiť zna-
losti a  zručnosť súťažiacich, 
prispieť k  zvýšeniu bezpeč-
nosti cestnej premávky, zblížiť 
priaznivcov motoristického 
športu a prideliť body v maj-
strovských súťažiach.

Preteky pozostávali z jazdy 
zručnosti, orientačnej jazdy 
v Poprade a okolí a zo zábav-
nej časti súťaže, plnenia rôz-
nych „detských“ súťažných 
disciplín. Pre skúsenejšie po-
sádky pripravili organizátori 
80-kilometrovú trať a pre ka-
tegóriu Nováčik 60 km. 

Absolútnymi víťazmi sa 
stala dvojica Peter Rusiňák 
- Peter Rusiňák ml. z Popra-
du, ktorí obhájili prvenstvo 

z  minulého ročníka. Druhé 
miesto obsadili Rudolf Madaj 
- Marek Madaj z Bojníc a po-
hár za 3. miesto si z Popradu 
odniesli Juraj Orlík - Magda-
léna Orlíková z Handlovej. 

Najlepšou v kategórii No-
váčik sa stala dvojica Jakub 
Kozák - Matej Kozák z Kež-
marku. Druhí skončili Martin 
Libiak - Vladislava Libiaková 
z Ľubice a tretí Jozef Pavličko 
- Emma Pavličková zo Spiš-
skej Belej. Najrýchlejšiu jazdu 
zručnosti predviedol na svo-
jej Škode 120 Pavol Vojtaššák 
z Rakús.

 Tatranského zimného po-
hára sa zúčastnilo 13 posá-
dok z celého Slovenska. 

(sps)  

delníka. V B. Bystrici sa musí pripraviť 
na to, že v zostave je viacero produk-
tívnych útočníkov ako Juraj Majdan, 
Roman Tománek, Tomáš Zigo či Mi-
chal Handzuš. „Uvidíme. Rozprával som 

s trénerom Országhom a verím, 
že dostanem priestor a mužstvu 
pomôžem nielen gólmi,“ dodal 
popradský rodák.

Celkovo má Hvila v  najvyš-
šej slovenskej súťaži odohra-
ných 634  zápasov v  základnej 
časti s  bilanciou 178  gólov  
a 189 asistencií, ďalších 105 štar-
tov (23+36) si pripísal v play off. 
V  Banskej Bystrici pôsobil už 
v  rokoch 2010 – 2012, okrem 
toho obliekal dresy Košíc, Ži-
liny, Zvolena, vyskúšal si aj an-
gažmány v Česku (HC Plzeň), 
nadnárodnej EBEL (HK Jese-
nice) a v Kazachstane (Beibarys 
Atyrau).  

Káder HK Poprad opustil aj 
obranca Ján Ťavoda. Pod Tat-
ry prišiel pred začiatkom tejto 
sezóny zo Zvolena. V 24 zápa-
soch za „kamzíkov“ v  sezóne 
2015/2016  zaznamenal 2 góly 
(k tomu pridal 22 trestných 

minút a v štatistike +/- mal 4 plusové 
body). Ťavoda bude pravdepodobne 
pokračovať v  Žiline. Informáciu zve-
rejnil 5. decembra na sociálnej sieti HK 
Poprad, športový tím.  (red)

Zľava: P. Rusiňák ml. - P. Rusiňák, J. Kozák - M. Kozák.


