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Deň obce v Gánovciach prilákal stovky návštevníkov

Petra Smika ocenil prezident rus-
kej Akadémie umenia. 

Vernisáž sympózia ART.4G.PARK 2017 otvorila Ing. A. Čekovská, sta-
rostka obce (v strede) a organizátor RNDr. K. Piovarcsy (vprvo). 

Gánovce v sobotu zažili krásny 
deň. Vystúpenia rôznych domácich 
i zahraničných skupín boli popre-
tkávané zaujímavými kultúrnymi  
i športovými predelmi. V rámci 
Dňa Gánoviec sa uskutočnila nie-
len vernisáž V. ročníka medziná-
rodného umeleckého sympózia 
„ART.4G.PARK 2017“, ale aj 3. roč- 
ník cezpoľného behu Ganrun. 
Okrem toho mali organizátori pri-
pravené zaujímavé detské atrakcie 
a občerstvenie všetkého druhu. 
Okrem toho šikovné domáce ku-
chárky, za asistencie domácich 
mladých mužov, navarili tri kotly 
vynikajúceho gulášu – hovädzieho, 
bravčového i gulášiku z diviny.

Veru, na nával návštevníkov sa 
bolo treba dobre pripraviť. Veď 
nielen ľudia z obce, celé rodiny  
s deťmi, ale aj príbuzní a všet-
ci tí, ktorí Gánovciam fandia, sa  
v hojnom počte zišli na futbalo-
vom ihrisku.

Vyvrcholením tohtoročného 
sympózia, ktoré začalo už 29. au-
gusta, bola vernisáži v parku pri 
materskej škôlke, na ktorej nechý-
bali účastníci, ale aj domáci a mi- 

lovníci umenia z regiónu, ba do-
konca aj spoza hraníc. Umelecké 
diela tohto roku vytvorilo v kon-
cepcii voľnej umeleckej tvorby se-
dem umelcov - Štefan Dušan Ba-
láža, maliar z Košíc, Peter Smik, 
umelecký keramikár z Hôrky, Mał-
gorzata Samborska, sochárka a ke- 
ramikárka z poľského Jasła, Bog-

dana Samborski, sochár z Jasła, Te-
reza Holá, sochárka z Brna, Hynek 
Skoták, sochár z českých Vilémo-
vic, ale aj domáci Gánovčan Jozef 
Srna, ktorý sa venuje keramickej 
tvorbe. Okrem samotných ume-
leckých diel, malieb na plátno, tra-
vertínových sôch a diela z keramiky, 
ktoré maliari, sochári a keramikári 

tvorili priamo v parku, pred očami 
záujemcov, zorganizovali i štyri ob-
ľúbené tvorivé dielne pre deti. Mag-
daléna Michalíková z Gánoviec pri-
pravila tvorivé dielne RECY VECI  
a FIMO brošňa a Peter Smik, spolu 
aj s tými najmenšími, tvorili sklene-
nú mozaiku.

Výbor Základnej organizácie 
Slovenského zväzu záhradkárov 
Breziny, v spolupráci s mestskými 
ZO SZZ  Štokava I, Máj, Štokava 
II a členmi Klubu dôchodcov vo 
Svite, pozýva všetkých záujemcov 
na MESTSKÚ VÝSTAVU OVO-
CIA a ZELENINY pri príležitosti 
60-tého výročia SZZ. Uskutoční 
sa v sále Domu kultúry (na príze-
mí), námestie Jána Antonína Baťu 
vo Svite v dňoch: 20. september 
(streda) od 10. h do 17. h, 21. 
september (štvrtok) od 8. h do 
17. h a 22. september (piatok) od  
8. h do 15. h.        

Exponáty môžete odovzdať 19. 
septembra do 12. hodiny v priesto-
roch výstavy. Každá ZO a prídomo-
vý pestovateľ si zabezpečí zvoz na 
zberné miesto. Ovocie – minimál-
ne tri exponáty (neleštené, zacho-
valé, stonky, kalich). Nadmerná ze-
lenina - jeden kus (kapusta, tekvica 
a pod.). 

Exponáty označte názvom ovo-
cia - zeleniny, menom pestovateľa 
a ZO SZZ. Po ukončení mestskej 
výstavy budú exponáty zaslané na 
Podtatranskú výstavu v Spišskej 
Belej, ktorá sa uskutoční 23. sep-
tembra pri príležitosti 15. ročníka 
Zemiakarského jarmoku.

Pozývame na výstavu 
ovocia a zeleniny

NARODENINY

OKTÓBER20. - 22.
FORUM POPRAD

Mesto Poprad a Klub Mate-
jovčanov pripravili pre verejnosť 
prvý ročník kultúrno – športovej 
a spoločenskej udalosti venovanej 
významnej osobnosti Matejoviec –  
K. A. Scholtzovi, zakladateľovi stro-
járskej dielne, z ktorej sa postupne 
stala známa továreň zamestnávajú-
ca stovky Matejovčanov. 

„Matejovské Scholtzove dni majú za cieľ 
oživiť kultúrno-spoločenské dianie v mestskej 
časti Poprad-Matejovce. Súčasne majú za 
úlohu zvýšiť informovanosť o histórii Mate-
joviec a o významných osobnostiach, ktoré 
prispeli k rozvoju Matejoviec ako aj celého re-
giónu. Program je koncipovaný tak, aby oslo-
vil všetkých obyvateľov mesta,“ informoval 
Edmond Dragošek z Klubu Matejovčanov. 

Matejovské Scholtzove dni  
Nultý ročník podujatia sa usku-

točnil v roku 2016 a pozitívne ohlasy 
verejnosti presvedčili organizáto-
rov, že podujatie tohto formátu má  
v Matejovciach svoje opodstatnenie.  
„Veríme, že podujatie bude ďalej rásť  
a rozvíjať sa. Chceme aby ponúkalo 
nielen kultivovanú spoločenskú zába-
vu, ale zároveň čo najviac motivovalo 

aj k objavovaniu histórie a súčasnosti Matejo-
viec,“ doplnil Dragošek.  

Vo štvrtok 14. septembra je na úvod pri-
pravená prednáška archeológa Mariána Sojá-
ka pre školy i verejnosť, ktorá bude venovaná 
predovšetkým unikátnemu objavu kniežacej 
hrobky. 

V piatok 15. septembra sa v areáli Šport Do-
 Pokračovanie na 2. strane



2 September 2017 SPRAVODAJSTVO
Masáž mysle
Deväťdesiatročný otec 

mojej priateľky šiel k lekáro-
vi, pretože ho rezali oči. Le-
kár mu predpísal  značkové 
kvapky na zvlhčenie za po-
maly štvrtinu jeho dôchodku. 
Jeho podnikavej dcére sa to 
nepozdávalo a tak sa poradi-
la so svojou známou lekárnič-
kou. Tá jej odporučila nakúpiť 
otcovi niekoľko „obyčajných“ 
vitamínov za pár centov.  
Starký ich bral dva týždne  
a na kontrole lekár skonšta-
toval, že jeho stav sa zlepšil. 
Keď sa svojho pacienta  spý-
tal, či si vybral kvapky, ktoré 
mu predpísal, dedo pravdivo 
odpovedal, že dcéra mu ká-
zala kúpiť iné vitamíny a tie 
mu pomohli. Lekár sa nahne-
val a starkému  odfrkol, že ak 
nedodržiava jeho pokyny, ne-
musí  k nemu chodiť vôbec.  
No príbeh pokračuje. Rozru-
šený dedko vynadal dcére, 
že ho pán doktor kvôli jej „ra-
dám“ chce vyradiť zo stavu  
a drahé kvapky si do lekárne 
radšej išiel pre istotu kúpiť...

Roky sa hovorí o tom ako 
farmaceutické firmy „motivu-
jú“ lekárov predpisovať prá-
ve ich lieky dovolenkami či 
drahými šperkmi. No nik sa 
zatiaľ nezaoberá skutočnos-
ťou, ako farmafirmy masírujú 
verejnú mienku reklamou na 
svoje lieky. Muži okolo 60 
dennodenne desiatkykrát vi-
dia reklamu na prostriedky, 
ktoré majú ochrániť ich pros-
tatu, ešte nás nič nebolí, no 
v hlave nám bežia reklamné 
spoty na krémy pri bolesti kĺ-
bov. Vnúčik viac ľúbi babku, 
lebo po užití správneho lieku 
skáče ako zajac a sošné devy 
sa chichocú, pretože kvalitný 
sexuálny zážitok minulú noc 
dosiahli tiež len vďaka kon-
krétnej značke prípravku pre 
mužov... 

Mnoho sa hovorí o dvojitej 
kvalite potravín, do strednej, 
východnej i južnej Európy 
producenti do rovnakých oba-
lov balia potraviny či pracie 
prášky s iným zložením, no 
zatiaľ nik neupozornil na sku-
točnosť, že to isté sa môže 
diať i pri liekoch.  A vieme 
vlastne, čo v nich konzumu-
jeme? Koľko platíme len za 
zvučné meno značky? Čo do-
stal lekár za to, že práve tento 
liek predpisuje? A išli by sme 
vôbec k lekárovi, keby nám 
hlavy nemútili reklamy, kto-
ré nás presviedčajú, že sme 
všetci na niečo vlastne chorí? 

Známi herci vystupujú v 
reklamách na úvery, známe 
osobnosti zasa propagujú 
lieky a vitamíny a v našich 
ordináciách či lekárňach sa 
odohráva príbeh ako z best-
selleru Arthura Haileyho Liek. 
Farma firmy ako na bežiacom 
páse produkujú stále nové  
a nové lieky, ktoré pacientom 
prinášajú nielen pomoc, ale 
aj nebezpečenstvo poško-
denia zdravia  či predčasnú 
smrť. Kde je hranica medzi 
lekárskou a vedeckou etikou 
a prirodzeným predpokladom 
obchodného zisku? A čo novi-
nárska etika? Kedy konečne 
začneme regulovať propagá-
ciu tovarov a služieb, ktoré 
nám škodia? Pretože výži-
vové doplnky a rôzne iné prí-
pravky vyškierajúce sa denne 
z reklám určite patria medzi 
ne...  Petra Vargová   

Už len necelé dva mesiace 
nás delia od ďalších volieb, 
volieb do vyšších územných 
celkov (VÚC). Pomaly poz 
návame mená kandidátov 
na post predsedov samosp- 
rávnych krajov a poslancov 
zastupiteľstiev. 

Ako zisťujeme, záujem-
cov o tieto funkcie je čo-
raz viac. Veď prečo nie, ide  
o lukratívne miesta, pričom 
rozhodnutia „zástupcov 
ľudu“ so sebou neprinášajú 
ani len náznak priamej zod-
povednosti za ich rozhodnu-
tia a väčšina občanov v pod-
state ani nevie, o čom tieto 
dámy a páni rozhodujú a 
koľko miliónov zo spoločnej 
kasy míňajú na náš rozvoj. 
Keď občan nevie, čo vlastne 
robia, v podstate občan ani 
nevie, čo by mal sledovať a 
na ktoré otázky by mu mali 
odpovedať. Dokonca po me-
siaci - dvoch už ani nevie-
me, ktorí poslanci nás zas- 
tupujú. Za celých 26 rokov, 
odkedy vyššie územné cel-
ky na Slovensku máme, sme  
v našom kraji veľmi nepoču-
li o programoch sociálneho, 
ekonomického a kultúrneho 
rozvoja, o územných plá-
noch regiónov a ich prepo-
jení na obce, či o investičnej  
a podnikateľskej činnos-
ti kraja a ich prínosoch pre 
občanov jednotlivých krajov.  
A už vôbec nie o ich napĺňa-
ní. Rovnako nevidíme, že by 
sa aj župa angažovala v rie-

šení problematiky rómskych 
osád, nedostatku práce pre 
ľudí bez vzdelania, riešení 
zamestnanosti, či nedostatku 
lekárov v menších obciach 
a mestách. O kraji počuje-
me len vtedy, keď sa delia 
dotácie pre kultúru, šport  
a vymýšľajú rôzne zábavky... 
Oprava ciest je síce fajn, ale 
len na úkor úverov z Európs- 
kej investičnej banky, čím 
úverové zaťaženie občanov 
Prešovského kraja oproti 
zbytku Slovenska ešte viac 
narastá. A po štvrťstoro-
čí to vyzerá tak, že tie obce  
a mestá, ktoré majú v zas- 
tupiteľstve samosprávneho 
kraja svojho poslanca resp. 
poslancov za koaličné strany, 
už ani nevedia čo s peniazmi, 
asfaltujú pomaly poľné cesty 
a tí ostatní musia chodiť po 
rozbitých a päťdesiat rokov 
neopravovaných cestách. No 
schválne, spomeniete si as-
poň na mená troch – štyroch 
poslancov za náš okres? Ale-
bo, kedy vašu obec navštívil 
pán predseda? Kedy ste ich 
spolu videli naposledy vo va-
šej obci či meste, ak nešlo o 
prírodnú katastrófu a infor-
movali vás o tom, ako prispe-
li ku skvalitneniu života  
vo vašom okrese, vo vašej 
obci? Ja asi pred minulými 
voľbami na predvolených mí-
tingoch, ale o zlepšení života 
občanov som sa nedozvedela 
nič... To už ani nespomínam, 
že ani len raz neprišli medzi 

svojich voličov všetci poslan-
ci, aby ich informovali, čo sa 
im podarilo presadiť a s čím si 
nevedia poradiť ani oni. 

Voľby. Je jedno ktoré. Po 
štvrťstoročí musíme konšta-
tovať, že väčšina tých, kto-
rých volíme, už dávno zabud-
li, že majú zastupovať voličov  
a nie sponzorov politických 
strán, oligarchov a „prece-
dov“, ktorí si spolu so svojimi 
poslušnými ohrievajú vlastnú 
polievočku na úkor všetkých 
ostatných. To, čo tento výkvet 
našej spoločnosti, demokra-
ticky zvolených zástupcov 
ľudu najviac motivuje, nám 
predviedla koaličná elita po-
čas „komunikačnej krízy“  
v parlamente. A úplne rovna-
ko to vyzerá aj v našom kraji. 
Si pri „koryte“, máš - nie si, 
máš smolu. Podstatné ale je, 
že sú vytvorené obrovské apa-
ráty ľudí, ktorí si z našich daní 
spokojne vypisujú a štemplu-
jú papiere, dohadzujú kšefty  
a majú pravidelný príjem. Vô-
bec ich nezaujíma, čo si myslí 
normálny, pracujúci člo-
vek, väčšinou s minimálnou 
mzdou v rámci Slovenska  
a čo by najviac potreboval. Už 
25 rokov majú svoju agendu  
a spokojne si úradníčia. 

Naozaj si myslíte, že takto 
má vyzerať služba verejnosti? 

Ja si to vôbec nemyslím. 
Svoju úlohu si títo ľudia dáv-
no splnili, „rozbehli“ samos- 
právne kraje, zrealizovali 
všetky nápady, ktoré kraju 

prospeli, ale ostatné roky 
nás už neposúvajú ďalej. Tí, 
ktorí nás v úrade Prešovské-
ho kraja a v krajskom par-
lamente zastupujú, sú dáv-
no „vyhorení“, poprepájaní  
s „precedom“ a jeho stranou  
a so žiadnym novým rieše-
ním už neprídu. Jednoducho,  
o nové riešenia a nové im-
pulzy už ani nemajú záujem. 
Narušilo by to ich pohodový 
život a im sa po štvrťstoročí 
žije dobre, všetko pre nich 
funguje tak ako má a odmie-
tajú každú novú myšlienku. 
Alebo funkcie predsedu VÚC  
a poslancov, ktorí vo funkci-
ách prežili polovicu svojho 
aktívneho pracovného živo-
ta, ich majú „predplatené“ 
až do dôchodku, resp. do 
smrti, ako totalitní papaláši? 
A keď si prečítate ich mená, 
presne viete, o čom a o kom 
hovorím.

Myslím, že je najvyšší čas 
„zrušiť“ dvadsaťpäťročné ste-
reotypy a konečne zvoliť no-
vých ľudí, ktorí prichádzajú  
s originálnymi riešeniami. 
Bez zmeny a novej krvi rozvoj 
stagnuje. A to by si mali uve-
domiť všetci občania – voliči. 
Napokon, keď sa pozriete na 
kandidátky, popri nominan-
toch politických strán kandi-
duje veľmi veľa nezávislých 
kandidátov. Čo myslíte, pre-
čo? Čoraz viac občanov, ktorí 
nechcú byť poslušní „rodnej 
strane“ a je jedno akej, chcú 
niečo zmeniť a sú si vedomí 

toho, že v systéme, ktorý tu 
zaviedli pred štvrťstoročím, 
títo už nezmenia vôbec nič. 
Preto tu máme toľko nezávis-
lých kandidátov, ktorí radšej 
prácne zbierajú podpisy na-
miesto toho, aby sa bez akej-
koľvek práce dali „zapísať“ na 
kandidátku strany. Stačí už 
len vyčkať, kým voliči prídu 
k urnám a budú pokračovať 
v „osvedčenom“ systéme – 
budú voliť to, čo už 25 rokov! 
Nezávislí kandidáti pochopi-
li, že stranícka „poslušnosť“, 
po vzore veľkého parlamentu, 
k ničomu dobrému nevedie. 
Ani k prosperite a už vôbec 
nie k slušnému a spokojnému 
životu. 

Viem, v podstate voliči už 
rezignovali a keďže prínos 
vyšších územných celkov 
necítia, chodiť k voľbám od-
mietajú. Ale tým, že k voľ-
bám nepôjdu, určite nič nez- 
menia. Naopak, podporia to, 
čo tu je doteraz – rutinu vo-
lených demokratov a našu 
nespokojnosť. Len pozor, 
keď sa na tieto voľby pozrie-
me cez udalosti v Európe  
a vo svete, každý predseda a 
poslanec, ktorý nás bude za-
stupovať, by mal byť zásado-
vý, odvážny, mal by to mať v 
hlave usporiadané a vedieť, 
„kde je sever“. Nie, že bude 
poslušne prikyvovať na každú 
sprostosť, ktorú si vymyslí eu-
rópska a v konečnom dôsled-
ku i naša tzv. elita. 

 Ľudmila Rešovská 

Voľme nových ľudí s originálnymi riešeniami

Život sa s nimi nikdy ne-
maznal. V detstve sa ich 
mama rozhodla, že mater-
stvo nie je pre ňu, otcovia, 
ktorého má každý iného, ich 
neuznali za vlastných, milo-
vaný dedko ich opustil prí-
liš skoro. K tomu dom bez 
vody a plynu a najmä bez 

Osamelým bratom pomáhajú už desiatky ľudí
listu vlastníctva. Na konci 
však prichádza nádej a dob-
rí ľudia.

Po zverejnení článku s 
názvom „Bratia, ktorí majú 
len jeden druhého: Život 
sa s nimi nikdy nemaznal“ 
zo 6.júla tohto roku, sme 
do redakcie dostali viacero 

prosieb o kontakt na chlap-
cov. Mnohých dobrých ľudí 
silný príbeh, aký dokáže na-
písať len sám život, chytil za 
srdce a bratom sa rozhodli 
pomôcť.

Z tohto dôvodu bol Dali-
borovi a Adamovi Hvalčá-
kovcom zriadený transpa-

rentný účet vo Fio Ban-
ke. Na účet s číslom SK 
1783300000002301262804 
dnes už bratom pribúdajú 
menšie i väčšie sumy, ktoré 
im majú pomôcť pokrývať 
ich životné náklady.

V mene Dalibora a Ada-
ma tak ďakujeme všetkým, 

ktorým ich osud nie je ľa-
hostajný a vedia, že vyžiť zo 
185 eur sa dnes nedá. Každá 
čiastka je pre bratov veľkou 
pomocou. Obzvlášť tie, kto-
ré od darcov prichádzajú 
pravidelne každý mesiac.

ĎAKUJEME!

Osudy druhých im nie sú ľahostajné:

Dokončenie z 1. strany
centra Zámoček uskutoční 
bohatý kultúrny program,  
v ktorom sa predstavia deti  
z materskej a základnej ško-
ly z Matejoviec, DFS Venček, 
FS Vagonár – stará škola, Aďa 
Majtnerová, Solus Dance 
Academy a Štefan Skrúcaný. 

V sobotu 16. septembra je 
pripravený tenisový turnaj 
Matejovská antuka, futsalový 
turnaj matejovských firiem 
a športový päťboj rodín na 
sídlisku. 

V nedeľu sa v Kostole sv. 
Štefana uskutoční sv. omša, 
následne sprievod položí ky-
tice k hrobu rodiny Scholtz 
na matejovskom cintoríne. 

Program vyvrcholí v nede-
ľu koncertom rodáčky, oper-
nej speváčky Zuzany Šveda  
v kostole v Matejovciach. 

Počas celého podujatia 
bude prezentovaná panelová 
výstava k 70.výročiu spoje-
nia Popradu, ako aj výsta-
va historických výrobkov  
z Matejoviec.                  (mga)

Matejovské 
Scholtzove dni  
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Dáme ľuďom budúcnosť a 
nádej. Týmito slovami začal 
náš rozhovor Pavol Gašper. 
Muž, ktorý vie, čo chce a ide 
za tým. Muž, ktorý nevidí 
problémy, ale riešenia, ktorý 
má víziu, plán, a za ktorého 
hovoria činy namiesto rečí a 
sľubov. Muž, ktorý chce pre 
obyvateľov Prešovského kraja 
viac. Viac práce, viac istôt, 
viac slušnosti, viac blahobytu, 
viac krás okolo nás. A preto 
urobil rozhodnutie, ktorým 
chce zmeniť súčasný stav 
nášho kraja – rozhodnutie 
kandidovať na župana. A vo 
veciach má viac ako jasno.

Prešovský samosprávny 
kraj má približne 800 tisíc 
obyvateľov, čím sa radí me-
dzi najväčšie a najľudnatej-
šie kraje na Slovensku. Pre-
čo ste sa rozhodli kandido-
vať na župana Prešovského 
kraja a s akým posolstvom?

Prešovský kraj mám ne-
smierne rád, mám k nemu 
osobný vzťah. Mám víziu pre 
jeho rozvoj a väčší blahobyt a 
istoty pre všetkých jeho oby-
vateľov. Ako predseda kraja 
by som ich veľmi rád pomo-
hol presadiť, pretože mi záleží 
na jeho budúcnosti a prospe-
rite a záleží mi na ľuďoch. 
Majú nesmiernu hodnotu  
a zaslúžia si slušný život.

Chcem, aby sa veci a prob-
lémy v našom kraji pomeno-
vali a vyriešili. Aby tu ľudia 
mohli a chceli dobre žiť, aby 
dostali prácu a za ňu spravod-
livú odmenu. Aby mohli mať 
deti a vnúčatá a žiť v krásnej 
krajine. Pretože keď to doká-
žu dosiahnuť na západe, tak 
aj v našej krajine dáme ľuďom 
budúcnosť a nádej.

Okrem toho, doterajšie 
pôsobenie politických strán 
nielen vo vedení nášho kraja 
ukázalo, o čo im ide. A ľudia, 
ani prosperita kraja to nie sú. 
Z pozície predsedu Prešov-
ského samosprávneho kraja 
hodlám zvrátiť zaostávajúci 
trend kraja a priviesť ho na 
cestu prosperity.

Čo je to vaše, čo ponúkate 
ľuďom, prečo by mali voliť 
práve vás?

Som nezávislý kandidát, 
nie som zaviazaný žiadnej 
strane ani žiadnemu spon-
zorovi. Pre realizáciu mojej 
vízie mám spracovaný reálny 
program. Ten je jednoducho 
uskutočniteľný. Program je 
podporovaný skupinou kan-
didátov na poslancov po ce-
lom kraji, starostami i aktivis-
tami. Verím, že mnohí z nich 
budú zvolení.

Okrem reálne splniteľné-
ho programu a svojej nezá-
vislosti ponúkam občanom 
svoje skúsenosti, manažérske 
schopnosti a reálne výsled-
ky z môjho pôsobenia v ko-
munálnej politike. A najmä 
záujem o nich, pretože človek 
je najvyššou hodnotou.

Do volieb ostávajú menej 
ako dva mesiace. Po nich 
môže byť všetko inak. Do 
čoho by ste sa pustili najskôr 
v prípade, že by ste ich vy-
hrali? Aké by boli vaše prvé 
kroky vo funkcii župana?

Pavol Gašper, kandidát na prešovského župana: 
Ľudia v našom kraji si zaslúžia slušný život

Ako prvé by som urobil 
základný prehľad a poriadok 
v organizácii kraja. Čiže, naj-
skôr právny audit, aby sme 
mali jednoznačný prehľad o 
všetkých súdnych sporoch, 
ktoré Vyšší územný celok 
(VÚC)  vedie, alebo ktoré sú 
vedené voči nemu a tiež pre-
hľad zmluvných záväzkov a 
prehľad v oblasti zodpoved-
nosti zamestnancov okres-
ného úradu. Ďalej by to bol 
prehľad v ekonomike s vyčís-
lením a vymenovaním všet-
kých pohľadávok s hľadaním 
možností úspor a spísanie zo-
znamu všetkých firiem, ktoré 
získali zákazky od Krajského 
úradu, či organizácii ním za-
ložených alebo vedených, čo 
umožní stransparentnenie 
vzťahov.

Tiež by som čo najskôr za-
čal rokovania s poslancami 
Prešovského samosprávneho 
kraja (PSK) o ich prioritách, 
predstavách, programoch. 
Hľadal by som prieniky ich 
záujmov a možností zosúla-
denia ich volebných progra-
mov s mojim. Určite by som 
sa tiež pokúsil navodiť at-
mosféru spolupráce tak, aby 
nebolo potrebné zakladanie 
žiadnych klubov. Skôr by 
som hľadal možnosť doho-
dy a zhody poslancov. V ne- 
poslednom rade v rámci 
tohto prehľadu v organizácii 
kraja by som sa pokúsil rie-
šiť rozpočet na rok 2018 aj za 
predpokladu, že v čase nástu-
pu nového vedenia úradu a 
poslaneckého zboru už bude 
schválený. Nakoľko však pod-
ľa výhľadu, ktorý je na ďalší 
rok spracovaný, je plánovaný 

schodok vo výške viac ako 6,5 
milióna eur, čo je pomerne 
veľa, by som sa pokúsil nájsť 
možnosti úspor a tým zníže-
nia schodku na minimum.

Kedy by prišla na rad re-
alizácia vášho volebného 
programu?

Hneď v ďalšom kroku. No 
a do tretice by som sa pustil 
do riešenia personálneho ob-
sadenia krajského úradu, na-
koľko tu vidím rezervy v pre-
zamestnanosti. Na úrade je, 
podľa môjho názoru, množ-
stvo zbytočných funkcií, kto-
rých zrušenie by znamenalo 
vytvorenie ďalších úspor.

Ktoré témy považujete za 
prioritné v nasledujúcom 
volebnom období?

Moje hlavné priority, ktoré 
tvoria gro môjho volebného 

programu, sú PRÁCA pre čo 
najväčší počet ľudí, podstatne 
zlepšené PROSTREDIE a 
PROSPERITA pre Prešov-
ský kraj po rokoch stagnácie 
až úpadku.

V rámci bodu programu 
– práca - máte, okrem iné-
ho, víziu pomôcť mestám 
a obciam zriadiť mestské 
a obecné podniky. Ukázať 
im ako na to, aby mohli za-
mestnať nezamestnaných zo 
svojich miest a obcí. Išlo by 
asi primárne o Rómov. Ako 
sa staviate k rómskej otázke?

Úprimne sa musím pri-
znať, že v minulosti som Ró-
mov nemal príliš v láske. V 
posledných rokoch som však 
mal možnosť zoznámiť sa s 
nimi bližšie. Chodím za nimi 
do osád, ale aj medzi pracujú-
cich a bohatších Rómov a som 
schopný pochopiť ich pohľad 
na spoločnosť. A viem, že aj 
medzi nimi je mnoho takých, 
ktorí chcú pracovať, avšak 
majú iný pohľad na prácu, 
na jej intenzitu, na odmenu 
za ňu, ako má biela majorita. 
Čiže ak ich chceme dostať na 
inú kultúrnu úroveň, musí-
me akceptovať ich odlišnosť 
a poskytnúť im prácu, ktorú 
sú schopní a ochotní robiť. 
Oni totiž sú schopní a ochot-
ní pracovať aj tvrdšie, aj za 
menej peňazí, ale s pevne 

ko minúť. Chcem dosiahnuť, 
aby absolvent strednej školy 
bol schopný založiť si jedno-
duchú firmičku a zároveň, 
aby vedel hospodáriť aj vo 
vlastnej domácnosti a rodine.

Váš volebný program 
okrem iného obsahuje aj 
témy ako doprava, lepšie 
podmienky pre dôchodcov, 
obnova a rozvoj prostredia, 
produkcia vlastných zdra-
vých potravín, či zapojenie 
občanov do diania v kra-
ji. A voľby sa blížia. Aké je 
vaše záverečné posolstvo, 
čo by ste chceli odkázať tým 
osemstotisíc obyvateľom 
Prešovského kraja?

Hrubý domáci produkt 
(HDP) Prešovského samo-
správneho kraja za obdobie 
rokov 2004 až 2016, čiže od 
vstupu do EÚ, poklesol v po-
rovnaní s priemerným slo-
venským hrubým domácim 
produktom na kraj približne o 
5 %, teda zhruba z 87 na 82 %. 
Za ten istý čas HDP Bratisla-
vy v porovnaní s priemerom 
Slovenska stúpol o 120 %! 
Bratislava tak dnes patrí do 
prvej desiatky, resp. k štyrom 
najbohatším a najproduktív-
nejším regiónom EÚ.

Naopak, v našom kraji veľ-
mi prudko rastú ekonomické 
rozdiely a z toho potom vzni-
kajú rôzne ekonomické pnu-
tia, vysťahovalectvo z kraja, 
extrémizmus, beznádejnosť  
mladých i starých. Do tejto 
situácie nás  dostali všetky 
vládnuce politické strany bez 
výnimky. Toto ľudia ale vidia 
a svoj postoj k politickým 
stranám dali jasne najavo aj 
pri posledných komunálnych 
voľbách, kedy v drvivej väčši-
ne zvíťazili politicky nezávislí 
poslanci. Ľudia jednoducho 
politickým stranám neveria a 
ja som presvedčený, že  sa to 
teraz prvýkrát prejaví aj pri 
účasti voličov na voľbách do 
vyšších územných celkov.

Účasť voličov  v krajských 
voľbách býva vo všeobecnosti 
približne 17 %, z čoho vyplý-
va, že väčšinu poslancov v 
našom kraji zvolilo približne 
osem až deväť percent obča-
nov a tí rozhodli o tom, že náš 
kraj má taký vývoj, aký má. A 
preto je na nás všetkých, aby 
sme si prestali zakrývať oči 
a išli voliť. Nech si každý vy-
berie kandidáta na predsedu 
kraja, či poslanca podľa svoj-
ho výberu a uváženia. Ja ale 
odporúčam nevoliť podľa po-
litickej príslušnosti, ale podľa 
toho, ako daného kandidáta 
poznajú, príp. nech si zistia 
čo najviac informácií a pýta-
jú sa. V prvom rade ale, nech 
volia ľudí, ktorých považujú 
za čestných, svedomitých, 
pracovitých a spravodlivých. 
A potom, nech voľby dopad-
nú akokoľvek, keď prídeme 
voliť s týmto prístupom, stav 
sa musí určite zlepšiť. Nene-
chávajme rozhodovanie o nás 
a našom kraji na tých osem až 
deväť percent ľudí. 

 Monika Géciová

stanovenými pravidlami a so 
spravodlivým prístupom. A 
toto viem cez môj volebný 
program realizovať.

S rómskou otázkou veľ-
mi súvisí aj téma rasiz-
mu a extrémizmu. Ten sa 
u nás prejavuje čím ďalej 
tým silnejšie. Ako vnímate 
extrémizmus?

Extrémizmus určite exis-
tuje a netreba si pred ním 
zakrývať oči, pretože, ako sa 
zdá, silnie. Vyskytuje sa ako v 
bohatých, tak i v chudobných 
krajinách, ale v zásade najmä 
tam, kde sú veľké sociálne 
rozdiely, kde sa ľudia dostá-
vajú do ťažkých životných 
situácií a nevedia ich riešiť a 
politici sa vyhýbajú prebratiu 
zodpovednosti za správu kra-
jiny a riešeniu napríklad otáz-
ky chudoby alebo sociálnej a 
kultúrnej odlišnosti.

Povedal by som, že náš kraj 
je možno až príkladom toho, 
aké dobré podmienky tu ex-
trémizmus má na to, aby sa tu 
udržal. Máme tu totiž veľké 
sociálne rozdiely dotýkajúce 
sa veľkých skupín ľudí, veľ-
kú nezamestnanosť a najmä 
fakt, že mladí v našom kraji 
nevidia budúcnosť, perspek-
tívu. A tak odtiaľto utekajú 
a starší ľudia sa dostávajú do 
bezvýchodiskovej situácie, 
lebo zostávajú bez detí, bez 
rodín a obávajú sa toho, či sa 
o nich bude mať kto postarať. 
K tomu treba pridať fakt, že 
politici sa riešeniu rómskej 
problematiky zďaleka vyhý-
bajú. A všetky tieto veci vedú 
k nárastu extrémizmu u nás.

Som presvedčený, že keď 
dáme ľuďom prácu, dáme im 
východisko a víziu, tak budú 
vedieť v pokoji žiť, pracovať 
a radovať sa z každodenné-
ho života, zo života svojich 
rodičov, detí, vnúčat. A ši-
rokospektrálne, keď sa nám 
podarí riešiť otázku chudoby, 
špeciálne Rómov a spojíme 
to s ich vzdelávaním, tak tým 
môžeme dosiahnuť veľmi 

dobré výsledky v oblasti zni-
žovania extrémizmu.

Aj túto oblasť teda rieši 
program, s ktorým idete do 
volieb. Okrem toho v rámci 
jedného z bodov programu 
rezonuje aj otázka školstva 
a vzdelávania, ktorá stále 
patrí medzi prioritné témy a 
zaujíma obrovské množstvo 
voličov...

Pod krajskú samosprávu 
spadajú len stredné školy, zá-
kladné a materské sú vecou 
obcí a miest. Čo sa teda týka 
stredného školstva, tu jed-
noznačne vidím veľké rezer-
vy v štruktúre vyučovacích 
odborov. Preto by som určite 
urobil prehľad umiestnenia 
absolventov stredných škôl 
v praxi. Koľko sa zamestna-
lo, koľko vo svojom odbore, 
koľko išlo študovať na vyso-
ké školy, koľko skončilo na 
úrade práce. No a na druhú 
stranu by som postavil potre-
by praxe. Vidím tu obrovský 
priestor pre komunikáciu 
medzi školami a firmami tak, 
aby sa vyučovacie odbory 
priblížili potrebám praxe a 
aby si podniky vedeli už od 
stredných škôl vyberať svo-
jich zamestnancov, pretože 
reálny stav v našej ekonomike 
potvrdzuje nedostatok kvali-
fikovanej pracovnej sily.

Okrem toho vrámci stred-
ného školstva by som povin-
ne zaviedol nové predmety, 
ako je Finančná gramotnosť, 
Podnikanie, Zodpovedné 
hospodárenie v podniku a 
v rodine. Chcem tým do-
siahnuť, aby absolvent mal 
úplne jasno v tom, čo je to 
živnostenský úrad, daňový 
úrad, sociálna poisťovňa, 
ako to funguje, ako sa môže 
zamestnať, ako si vytvoriť fir-
mu a prípadne i zamestnávať 
iných. Chcem aby študenti 
mali základy účtovníctva, 
vedomosti o povinných od-
vodoch, daňovej a sociálnej 
povinnosti a že na to majú 
určité zdroje a nemôžu všet-

Viac o kandidátovi 
www.pavolgasper.sk

VOLBY DO VÚC
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Záver leta vo Svite sa už 
po 24-krát niesol v zname-
ní „Baťovcov“, členov Klubu 
absolventov Baťovej školy 
práce, ktorí sa pravidelne 
stretávajú na svojej členskej 
schôdzi. Nebolo tomu inak 
ani vo štvrtok 7. septembra  
a do Svitu prišlo vyše 90 bý-
valých absolventov, ktorí sa 
postupom času roztratili nie-
len po Slovensku, Čechách, 
ale aj po Európe a po svete. 

Ich počet je však z roka 
na rok menší a tí najmlad-
ší majú viac ako sedemde-
siat. Našťastie, Klub ABŠ sa 
postupne omladzuje a víta 
každého, kto sa zaujíma  
o Baťove hlboké myšlienky,  
o jeho systém riadenia, vidí  
v ňom prínos aj pre súčasnosť 
a má záujem myšlienky toh-
to geniálneho podnikateľa, 
ktorý dodnes oslovuje ľudí 
na celom svete, zachovať pre 
budúcnosť. Spôsob mysle-
nia, ktorý Tomáš Baťa všte-
pil svojim nasledovníkom, 
napríklad aj svojmu bratovi 
Jánovi Antonínovi, skutoč-
nému zakladateľovi firmy vo 
Svite či svojmu synovi To-
míkovi, zaručovali prospe-
ritu Baťových spoločností aj 
po jeho smrti v roku 1932.  

A tí, ktorí v Baťových firmách 
pracovali, sa tohto systému 
nevzdali ani v iných podni-
koch, kde pracovali a snažili 
sa ich presadiť do života. 

A prečo sú myšlienky  
a svet podľa Baťu príťažlivé 
aj v súčasnosti? „Základné  
a trvalé hodnoty diela Tomá-
ša Baťu musíme hľadať pre-
dovšetkým v oblasti sociálnej. 
Akokoľvek to bol usilovný 
obchodník, vynaliezavý tech-
nik, duchaplný organizátor 
a konečne úspešný priemy-
selník, bolo toto všetko len 
stupňom vývoja. Povedal by 
som skoro, že to boli pomoc-
né povolania, ktoré Tomáš 
Baťa - vidíme to jasne až pri 
pohľade naspäť – konal pre 
vyšší a vzdialenejší cieľ. Jeho 
vlastné povolanie, ku ktorému 
lipol viac a viac, nachádzajúc 
v ňom svoje životné poslanie, 
bola úloha sociálneho tvorcu, 
tvorcu nového v spoločenskom  
a hospodárskom živote člo-
veka,“ takto charakterizoval 
Tomáša Baťu Hugo Vavřeč-
ka, jeden z jeho najbližších 
spolupracovníkov. Doplňme 
ešte niektoré Baťove odkazy, 
ako napríklad: „Najvyšším 
cieľom je rozvoj a lepší ži-
vot ľudí. Ostatné, aj Baťa, 
sú „iba“ nástroje..., Nič nie 
je zadarmo, ale vyhráva 
každý, kto pochopí a pridá 
sa..., Poctivá práca, pocti-

Absolventi Baťovej školy práce na stretnutí vo Svite

vá práca, poctivá práca..., 
Spolupráca v zhode a služ-
be iným..., Rozhodujúci 
sú vždy ľudia – ich postoje  
a schopnosti.“ Nuž, aj pre-
to stojí za to študovať Baťu, 
čítať jeho knihy, vzdelávať 
sa a postupne meniť svet  
k lepšiemu.

To je aj dôvod, prečo sa 
absolventi, dnes organizo-
vaní v Kluboch ABŠ vo Svi-
te, Partizánskom, Bratislave, 
Chelmeku v Poľsku a v Zlíne, 
v Českej republike dodnes 
stretávajú a chcú odovzdávať 
svoje skúsenosti a poznatky 
ďalším generáciám.

Už tradične Baťovci zača-
li svoj deň položením kytíc 
kvetov k pomníkom Tomáša 

a Jána Antonína Baťu a po-
kračovali členskou schôdzou 
v kaviarni Spolcentra, kto-
rých prišli pozdraviť i zá-
stupcovia podnikov a spo-
ločenských organizácií. Po 
módnej prehliadke žiačok 
SOŠ vo Svite a kultúrnom 
programe v podaní zábavnej 
skupiny Svittasenior nastal 
čas rozhovorov a spomína-
nia na Baťu, školu, ale i zá-
bavný, ale neraz i ťažký život 
v domovoch mladých mužov 
a mladých žien pred mnohý-
mi desaťročiami.

Stretnutie vo Svite prišla 
pozdraviť aj delegácia Klubu 
ABŠ z Partizánskeho, vedená 
Mgr. Soňou Múčkovou, jeho 
predsedníčkou, ktorú sme 
požiadali o krátky rozhovor.

Čo spája už celé desaťro-
čia všetkých Baťovcov?

Určite sú to myš-
lienky Baťu, jeho 
odkaz a určite je to 
radosť zo stretnu-
tí, úprimné objatia 
a spomienky na tie 
chvíle, ktoré strá-
vili v Baťovej škole 
práce. Na Slovensku 
máme dve baťovské 
miesta, Svit, kde sú 
úžasní ľudia a Parti-
zánske, kde to žije. A preto 
sa radi stretávame, navzájom 
si vymieňame skúseností  
a pomáhame, ako sa len dá. 
Určite nás spája aj história, 
lebo kto nepozná históriu 
svojho národa, nemá budúc-
nosť a my máme byť na čo 
hrdí. Hoci u nás máme už 
len málo pamätníkov, tak sa 
o nich staráme a opatrujeme 
si ich, aby ešte mohli mla-
dým odovzdať Baťov úžasný 
odkaz – pracovitosť, húžev-
natosť, disciplína, charakter 
ľudí. Toto všetko sa snažíme 
udržať. Tento odkaz, spolu  
s mnohými zaujímavými 
myšlienkami Baťu prená-
šame do základných škôl, 
kde máme svoje vyučovacie 
programy a tiež na stredné 
školy, kde je aplikovaná eko-
nómia a úzko spolupracu-
jeme s Obchodnou školou  
v Partizánskom.

Čí to bol nápad obnoviť 
Klub ABŠ, veď v predchá-
dzajúcom režime sa o Baťo-
vi vôbec nehovorilo?

V roku 1992 obnovil čin-
nosť Klubu absolventov  
v Partizánskom pán Mihál. 
Povedali sme si, že budeme 
apolitická organizácia a kto 
telom a dušou cíti, že sa má 
stretávať, má čo povedať na-
sledovníkom, odovzdať nie-
komu výborne zážitky a skú-
senosti, všetkých prijmeme  
a budeme s nimi pracovať. 
A v Partizánskom sa nám to 
darí. V našom Klube v Parti-
zánskom máme evidovaných 

303 členov, máme vlastnú 
webovú stránku a dokonca 
sa už podieľame aj na tvor-
be filmov. Spolupracujeme 
so slovenskou televíziou na 
filme Budujeme Slovensko, 
s pánom režisérom Kereke-
šom, ktorý bude vysielaný 

v roku 2018. Nedávno bol 
u nás redaktor Pravdy, kto-
rý robil rozhovor s našimi 
absolventami.

Duálne vzdelávanie. Čo 
si o tejto „novinke“ 21. sto-
ročia myslia Baťovci?

Toto nebudem komento-
vať. Mali sme úžasné učilište, 
kde sa ešte k nám do dielni 
chodili mladí učiť. Dokonca 
dodnes vo firme fungujeme, 
máme tu obuvnícke diel-
ne, zachovanú gumáreň, ale 
nie je to už taký kolos, ako 
sme boli niekedy. My sme 
aj písali list ministrovi škol-
stva, kde sme  ponúkali naše 
dielne, dokonca máme ľudí, 
ktorí tzv. duálne vzdelávanie 
prežili, ale žiaľ, odpoveď ne-
prišla ani za rok a pol. Potom 
sme to už vzdali. 

Akým aktivitám sa vo va-
šom Klube ešte venujete?

Vždy sme činorodí, tak ako 
za Baťu. Robíme kultúrne, 
spoločenské i športové akcie, 
ale už len v rámci možnos-
ti. Ale prijímame nové veci, 
organizujeme si počítačové 
kurzy, už zajtra máme odbor-
nú prednášku, na ktorú sme 
pozvali pána prof. Staneka, v 
sobotu ideme na výlet, na ví-
nobranie,.. Ale našim posla-
ním nie je chodiť po výletoch, 
našim poslaním je udržať 
históriu a správne informo-
vať ľudí. Z toho dôvodu sme 
vydali aj odborné knihy Baťa 
a Slovensko, ktorá sa v Parti-
zánskom dostala do 80 per-
cent domácností, pred štyrmi 
rokmi knihu Mlaď Baťovian, 
kde je zmapovaná celá škola 
a teraz sme vydali knihu Baťa 
na Slovensku. Aj týmto spô-
sobom sa snažíme, aby ľudia 
na Baťov odkaz nezabudli. 

Pomáha vám vo vašich ak-
tivitách aj samospráva?

Máme úžasného primá-
tora, Jožka Božíka, ktorý 
je historik, humanista a je 
nám naklonený a podporu 
je nás. Heslom Partizán-
ského je: Mesto, kde to žije  
a primátor podporuje všet-
ko, čo žije, aj neziskový sek-
tor. A my zase pomáhame 
mestu v rámci svojich mož-
ností kde len môžeme. Už 
síce nemôžeme hrať futbal, 
volejbal, ale pri príležitosti 
osláv J. A. Baťu sme zorga-
nizovali 3. ročník Memo- 
riálu J. A. Baťu v petangu.    (red)

73. výročie Slovenské-
ho národného povstania si 
okrem viacerých miest a obcí 
pripomenuli aj vo Svite. Dele-
gácie jednotlivých podnikov, 
spoločenských organizácií 
a MO SZPB položili vence 
k pomníku padlých v parku 
pri Spolcentre. Súčasťou osláv 
bolo i tradičné vystúpenie dy-
chovej hudby Sviťanka. 

Oslavy SNP začali dojí-
mavou básňou, po ktorej 
Rudolf Abrahám, predseda 

MO SZPB, okrem významu 
Povstania hovoril aj o hrdi-
noch, ktorí svoj život položili 
za našu slobodu a slobodu 
Slovenska. 

Slávnostnú atmosféru v po- 
dobe spevu a harmoniky 
navodili Podtatranskí Ale-
xandrovci. Účastníci osláv sa 
neskôr presunuli ku Kolibe, 
kde mali pripravený „parti-
zánsky guláš“ a k dobrej chu-
ti im vyhrávali heligonkári  
z Batizoviec.  (red)

Život položili za slobodu

V  piatok, 15. septembra sa v Galérii umelcov Spiša usku-
točnilo ďalšie kolo tvorivých dielní v rámci projektu Ženy 
On Line 5  a to prerezávaná keramika pod názvom Nožom 
do hliny.  Účastníci tvorivej dielne si vyskúšali novú plastickú 
dekoračnú techniku rezania a perforovania ručne modelova-
nej keramiky. Lektorom tvorivej dielne bol spišský výtvarník 
Peter Smik, ktorý sa profesionálne venuje keramickej plasti-
ke a tvorbe sklenených objektov. Na svojom konte má mnoho 
keramických kurzov pre deti i dospelých.  V rámci projektu 
Ženy On Line sa v minulých ročníkoch úspešne prezentoval 
výtvarnými technikami zameranými na modelovanie hline-
ných dekorov, šperkov, či sklenenej mozaiky. V roku 2016 sa 
v Galérii umelcov Spiša uskutočnila aj profilová výstava Petra 
Smika pod názvom Keramika, ktorá uviedla komplexný výber 
komornej a monumentálnej keramickej tvorby za obdobie po-
sledných dvoch dekád. 

Projekt Ženy On Line 5  je voľným pokračovaním úspešných 
celoročných tvorivých dielní, ktorý Galéria umelcov Spiša re-
alizuje od roku 2013 vďaka podpore Ministerstva kultúry SR. 
Cieľom projektu je podporiť kreativitu znevýhodnenej skupi-
ny nezamestnaných žien prostredníctvom realizácie nových 
tradičných a netradičných výtvarných techník. 

Ženy On Line 5  
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Ahoj Martin, môžeš sa 
nám v skratke predstaviť? 

Mám 22 rokov, bývam  
v Liptovskej Tepličke a som 
členom obecného zastupi-
teľstva u nás, v obci. Mo-
mentálne som študentom 
na Univerzite Komenského 
na Fakulte managementu, 
kde nastupujem na magis-
terské štúdium. Popri štú-
diu pracujem, organizujem 
hlavne športové a kultúrne 
podujatia. Aktívne sa venu-
jem športu. Počas bakalárs- 
keho štúdia som pracoval 
aj v študentských organizá-
ciách napr. AIESEC. Získal 
som tam cenné skúsenosti 
s riadením ľudí, riadením 
projektov a organizáciou 
konferencií. 

Postúpi Martin aj do krajského zastupiteľstva?
Ako vnímaš svoje pôso-

benie v obci ako poslanca 
obecného zastupiteľstva?

V obecnom zastupiteľstve 
som od svojich osemnástich 
rokov a kandidoval som ako 
nezávislý kandidát. Hlavný 
prínos vidím v tom, že obec 
môžem posunúť na vyššiu 
úroveň. Podnety na zlepše-
nie častokrát získavam od 
občanov alebo si všímam 
potreby okolo seba. Môj prí-
nos vidím hlavne v tom, že 
som najmladší člen obecné-
ho zastupiteľstva, do ktoré-
ho prinášam podnety aj od 
mladých. Som spoluorgani-
zátorom Tatranského pohára 
v street workoute a Folklór-
nych slávností pod Kráľovou 
hoľou. 

Prečo si sa rozhodoval 
kandidovať do VÚC? 

Pre kandidatúru do VÚC 
som sa rozhodol z viacerých 
dôvodov. Vidím v tom prí-
ležitosť pre náš  okres. Ako 
poslanec obecného zastupi-
teľstva som nazbieral mno-
hé skúsenosti s fungovaním 
samosprávy, regionálnej 
politiky a verejného živo-
te. Skúsenosti, ktoré som tu 
nabral chcem ďalej rozvíjať 
a pomôcť rásť nášmu kraju. 
Často navštevujem špor-
tové súťaže, koncerty a iné 
kultúrne podujatia. Stretá-
vam sa tam s rôznymi ľuďmi  
a rôznymi názormi. To mi 
pomáha spoznať ľudí žijú-
cich v okrese Poprad. Zho-

várame sa o tom, čo by sa 
mohlo robiť v regióne, čo 
by sa malo zlepšiť. Takmer 
vždy sú tieto prosby obča-
nov nevypočuté, nehovoriac 
o mladých v regióne. Mnohí 
odchádzajú z domovov za 
prácou a vzdelaním. Robia to 
s ťažkým srdcom, lebo tunaj-
ší kraj majú veľmi radi. Mo-
jím pôsobením vo VÚC-ke 
chcem prispieť k tomu, aby 
boli rešpektovaní bežní ľu-
dia a nemuseli sa báť o svoju 
prácu a domovy. Chcem, aby 
boli vypočutí mladí a nepo-
zeralo sa na nich len ako na 
mladých, ktorí nič nevedia a 
všetko chcú. Mladým patrí 
budúcnosť a preto by k nim 
nik nemal byť ľahostajný. 

Myslíš si, že ako 
22-ročný budeš 
mať rešpekt a pod-
poru u občanov a 
ostatných poslan-
cov v zastupiteľstve 
Prešovského samo-
správneho kraja ? 

Počas zberania 
podpisov som sa 
stretol s rôznymi re-
akciami. Tí, ktorí ma 
poznajú, ma podpo-
rovali. S ľuďmi, ktorí 
ma dobre nepoznali, 
som prehodil vždy 
zopár slov o mne, čo 
chcem robiť a pod. 
Vo väčšine prípadov 
som sa stretol s veľ-
kou podporou. Pri-

Hovoríme s: Martinom Jurčíkom, najmladším poslancom obecného zastupiteľstva v okrese

znám sa, že ani ja sám som 
to nečakal. Stretával som 
ľudí aj z iných okresov, nie 
len z popradského. Aj u nich 
som si vyslúžil uznanie za zá-
pal pre to, aby bol náš región 
lepším. Bohužiaľ, podpisom 
moju kandidatúru podporiť 
nemohli, ale veľmi som si 
cenil ich povzbudivé slová 
o tom, že ísť kandidovať v 
mladom veku je síce odváž-
ne, ale správne rozhodnutie. 
Veď aj mladým patrí tento 
kraj. Na otázku, či budem 
mať rešpekt u poslancov?, 
zatiaľ nepoznám jednoznač-
nú odpoveď. Budem si ho 
musieť získať. Najmä prácou 
v zastupiteľstve Prešovského 
samosprávneho kraja a tiež 
prostredníctvom mojich do-
terajších skúseností a výsled-
kov.  (red)

Deň obce v Gánovciach prilákal stovky návštevníkov
Dokončenie z 1. strany

Čestným hosťom sym-
pózia i Dňa obce bol 
umelec Michail Beketov  
z ruského Jaroslavľa, ktorý 
tentokrát netvoril, ale náv-
števu Gánoviec si neodpustil. 
Práve on odovzdal Petrovi 
Smikovi a Jozefovi Srnovi 
diplomy prezidenta ruskej 
Akadémie umenia za dizajn 
a aktívnu účasť na tomto me-
dzinárodnom sympóziu.

Druhou dôležitou súčasťou 
sobotňajšieho dňa obce bol 
3. ročník cezpoľného behu 
Ganrun, zaradeného do be-
žeckej ligy okresu Sp. N. Ves.  

Alžbeta Čekovská i Karol 
Piovarcsy poďakovali nie-
len účastníkom sympózia, 
Ing. Svetlane Belovej, ktorá 
s myšlienkou pozvať do Gá-
noviec umelcov prišla pred 
piatimi rokmi a tri ročníky 
aj organizovala, ale aj všet-
kým občanom obce, ktorí 
sa o umelcov vzorne starali 
celý týždeň a vytvorili tak 
jednu veľkú rodinu. Nezane-
dbateľné boli i odpracované 
hodiny ďalších Gánovčanov, 
ktorí nezištne pomáhali nie-
len umelcom, ale aj obci pri 
organizovaní týchto podu-
jatí. Musíme ale povedať, že 
nielen tohto podujatia. Veď 
do prác pri príprave Dňa 
obce sa zapojila takmer celá 

obec a samotný deň bol len 
vyvrcholením spoločného 
úsilia. Kultúrny program 
bol odmenou pre všetkých 
občanov i návštevníkov, kto-
rí okrem milého stretnutia  
s rodinami, príbuznými  
i priateľmi, sa mohli zaba-
viť pri vystúpeniach ženskej 
speváckej skupiny Sloven-
ka, zahrali a zaspievali im 
Východňarske šarkanice, 
ruská folklórna skupina 
KENOZERO, súbor z Raby 
Wyžnej, Kysucký prameň,  
v rámci Jadranšou Martina 
a Božanka a nakoniec i Dri-
šľak. Napätie a ďalšiu zábavu 
divákom prinieslo aj žre-
bovanie tomboly. Vydarený 
deň v Gánovciach ukončila 
diskotéka.  (reš)

,
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Výročia Slovenského ná-
rodného povstania a II. sve-
tovej vojny nám rok čo rok 
pripomínajú hrôzy, ktoré 
fašizmus spôsobil Európe  
a ktoré už nikdy nemôžeme 
vynechať z dejín ľudskej ci-
vilizácie. S dôrazom na túto 
pamiatku sa 29. augusta ko-
nalo aj regionálne stretnutie 
odbojárov, členov Slovenské-
ho zväzu protifašistických 
bojovníkov a sympatizantov 
tejto organizácie pri príleži-
tosti 73. výročia SNP na Par-
tizánskej lúke na Podban-
skom. Tohto roku stretnutie 
protifašistov pripravila Lip-
tovská Kokava a po položení 
kvetov a príhovorov nasledo-
val podpis miest a obcí, ktoré 
sa v budúcnosti zapoja do 
organizovania regionálnych 
osláv SNP.

Zástupcovia takmer dvad-
siatky liptovských miest a 
obcí, ale aj obce Štrba a Obl. 
organizácie SZPB v Poprade 
si obete uctili položením kve-
tov k pamätníkom na Pod-
banskom. Pri tejto príležitosti 

Odbojári si na Podbanskom pripomenuli SNP
si zaspomínali aj na Daniela 
Vrbičana, ktorý na počesť 
obetí a neľudských bojov vo 
Vysokých i Nízkych Tatrách 
zhmotnil nielen na pamät-
nej tabuli, ale aj na štyroch 
kamenných pamätníkoch, 
venovaných jednotlivým par-
tizánskym brigádam. Tohto-
ročných osláv sa na Podban-
skom okrem zástupcov miest 
a obcí, zúčastnil aj štátny ta-
jomník Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky Rudolf 
Urbanovič. 

V čase Povstania sa proti 
nenávidenému hitlerovské-
mu fašizmu a hanebnému 
ľudáckemu klérofašizmu v 
tomto regióne postavili nielen 
obyvatelia podtatranských 
miest a obcí, ale aj príslušníci 
partizánskej brigády Vysoké 
Tatry „Za slobodu Slovanov“ 
a partizánske jednotky z Vy-
sokých, ale aj Nízkych Tatier. 

Boje o oslobodenie podtat-
ranských obcí patria medzi 
najvýznamnejšie akcie par-
tizánskej vojny na Slovensku 
aj preto, že boli dobre koor-

dinované s I. čs. armádnym 
zborom a vojskami soviet-
skej Červenej armády. Najmä 
dnes si treba pripomenúť, že 
na území Slovenska v rokoch 
1944 – 1945 bolo viac ako 17 
tisíc sovietskych partizánov 
a na Slovensku je pochova-
ných 63 381 príslušníkov 
Červenej armády, pričom 

až v 56 tisícoch hrobov od-
počívajú neznámi sovietskí 
vojaci. Ak k týmto obetiam 
pripočítame aj slovenských 
vojakov a partizánov, či 211 
masových hrobov a viac ako 
90 vypálených obcí a osád  
s povraždenými nevinnými 
obeťami v našej krajine, až 
vtedy si dokážeme aspoň na 

chvíľu predstaviť, čo nemec-
ký fašizmus priniesol Euró-
pe. Keď k tomu pripočítame 
milióny nevinných obetí z 
nemeckých koncentračných 
táborov a obete v ďalších a 
ďalších krajinách Európy, až 
vtedy uvidíme hrôzu vojny v 
plnej  sile. 

Účastníci pietnej spo-

mienky si spoločne zaspie-
vali hymnickú pieseň Kto 
za pravdu horí a folklór-
na skupina z Lipt. Kokavy 
pripravila pekný kultúrny 
program. Pri zapálenej vatre 
a „partizánskom guláši“ si 
zaspomínali na tých, ktorí sa 
skončenia vojny a mierových 
dní nedožili.  (reš)

Už 18. septembra bude 
pre dopravu úplne uzavretá 
križovatka cesty č. III/3080 
Slovenského odboja – Hra-
ničná v Poprade. „Stane sa 
tak z dôvodu rekonštruk-
cie vodovodu a kanalizácie, 
ktorá je súčasťou prestav-
by križovatky na okružnú. 
Uzávierka bude vyznačená 
dočasným dopravným zna-
čením. Následne bude počas 
úplnej uzávierky pokračovať 
aj stavba samotného objektu 
okružnej križovatky,“ uvie-
dol Ľuboslav Mlynarčík  
z MsÚ v Poprade.

Obchádzka uzavretej kri-
žovatky bude možná po 
Karpatskej ulici, ktorá bude 
počas uzávierky križovatky 
zobojsmernená a zároveň na 
nej bude dopravným znače-
ním zakázané státie a zasta-
vovanie vozidiel. 

Vzhľadom na očakáva-
nú hustotu premávky na 
obchádzkovej trase samo-
správa žiada vodičov o zvý-
šenú pozornosť a vzájomnú 
toleranciu. 

Prístup k supermarketu 
Billa bude zachovaný po celý 
čas prestavby križovatky. 

Uzávierka križovatky 
od 18. septembra

Podtatranská knižnica v Po-
prade pozýva na krst knihy 
Mirky Novysedlákovej Dovoľ 
mi všetko. Krstnou mamou 
bude Viktória Valúchová. Re-
zervujte si čas na budúci uto-
rok 19. septembra o 16.30 h.

Vo výstavnej sieni Barónka v Kežmarku bude do  29. septem-
bra 2017 sprístupnená výstava dvoch členov Klubu kežmar-
ských výtvarníkov – Evy Končekovej a Miloslava Semančíka (in 
memoriam). 

Eva Končeková, akademická maliarka je známa nielen svojou 
výtvarnou tvorbou, ale predovšetkým svojím dlhoročným pôso-
bením učiteľky výtvarných odborov ZUŠ. Neskôr, po založení 
Združenej strednej umeleckej školy učila na nej výtvarné pred-
mety až do odchodu do dôchodku. Okrem maľby sa venuje tex-
tilným technikám, predovšetkým tkaniu gobelínov. Svoje diela 
vystavovala na mnohých výstavách na Slovensku aj v zahraničí.

Miloslav Semančík, žiaľ, vystavuje in memoriam, zomrel 19. 
marca 2017. Pôvodom bol zo Zamaguria, ale pracoval a žil v 
Poprade. Členom Klubu kežmarských výtvarníkov je od jeho 
založenia. Jeho najväčšou láskou bola práca s drevom, aj keď sa 
nevyhýbal iným materiálom. Originálne rezbárske práce vyzna-
čujúce sa svojskou filozofiou obdivovali na mnohých výstavách 
doma i v zahraničí.

Výstava - Končeková a Semančík

Koncert v rámci XXXVI. ročníka Kežmarskej hudobnej 
jesene 47. Medzinárodný organový festival Ivana Sokola sa 
bude konať v rámci 36. ročníka Kežmarskej hudobnej jesene  
30. septembra o 18. h. 

Prvá časť koncertu odznie v Drevenom artikulárnom kosto-
le a druhá časť v Novom evanjelickom kostole. Na organ hrá 
PIETER VAN DIJK z Holandska. Vstupné je dobrovoľné.

Organový festival Ivana Sokola
A&B Design pozýva milov-

níkov rokových balád v réžii 
LA & band GIOIA v  nede-
ľu 17. septembra o  18. h do 
kultúrneho domu Batizovce. 
Vstupné je 17 €. Info a predaj 
A&B Design, 0902 727 629. 

Dovoľ mi všetko Rockové balady
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Hovoríme s: Alenou Madzinovou, vedúcou Školského úradu Veľký Slavkov

Sme na začiatku nového 
školského roka  a opäť so 
zmenou na poste ministra 
školstva. V čom vy vidíte 
najväčšie problémy súčasné-
ho slovenského školstva?

Sme rezort, kde sa najčas-
tejšie striedajú ministri. Nie 
je ničím výnimočným, ak sa 
v priebehu roka vystriedajú 
aj dvaja ministri. Problém 
nášho školstva vidím v tom, 
že deklarované vzdelávanie, 
ktoré si naša vláda dala do 
programového vyhlásenia, sa 
ani dnes ešte nestalo jej  pri-
oritou. Aj rôzne vyhlásenia 
nášho premiéra, napríklad na 
výšku platov učiteľov, sú ne-
prajné, pod  nátlakom. Preto 
to negatívne vníma aj široká 
verejnosť. Vnímam to ako 
verejné pranierovanie práce 
učiteľov. Nepridáva to ani na 
pohode práci v školách a už 
vôbec nie na budovaní statu-
su učiteľa.  Za ďalší problém 
považujem to, že  naši učite-
lia často pracujú pod tlakom 
byrokratickej kontroly. Majú 
pocit, že musia prebrať všetko 
učivo, aby im nikto nemohol 
vyčítať, že si nesplnili svoju 
povinnosť. To považujem za 
veľkú brzdu. Chceme,  aby 
naše deti prichádzali k po-
znatkom samé, aby hľadali 
riešenia problémov. Bohužiaľ, 
učiteľ je v takej časovej tiesni, 
že učivo skôr odprednáša. 
Takto žiaci nie sú motivova-
ní k učeniu a učenie nepatrí 
k ich obľúbených činnostiam.

S akými problémami sa 
stretávajú napríklad riadi-
telia škôl?

Naši riaditelia škôl sú 
manažéri, ktorí riadia malé 
firmy, kde je rozsiahla perso-
nálna, pedagogická a aj pre-
vádzková agenda. K tomu 

by potrebovali oveľa lepší 
servis, ktorý momentálne 
sa snažia  poskytnúť odbory 
školstva alebo školské úrady. 
Nepracujú v nich napríklad 
právnici a to je škoda. Pri-
tom riaditelia sa často dostá-
vajú do úzkych napríklad pri 
rôznych personálnych otáz-
kach alebo pri uzatváraní 
obchodných zmlúv.

Máme v učiteľských ra-
doch osobnosti z radov 
mladých ľudí? Je povolanie 
učiteľa na Slovensku stále 
neatraktívne?

Práca učiteľa sa pre mla-
dých ľudí nestala atraktívnou, 
pod čo sa určite podpísalo 
nízke ohodnotenie práce uči-
teľa a jeho nízky spoločenský 
status. Na vysoké pedagogic-
ké školy chodia študovať tí, 
ktorí sa nedostali na právo, 
medicínu alebo iné študijné 
odbory. Prichádzajú k nám 
absolventi vysokých škôl, 
ktorí sa dlho neohrejú za ka-

tedrou – hľadajú si inú prácu 
alebo odchádzajú do zahrani-
čia. Za posledných 25 rokov 
sa odmeňovanie našich uči-
teľov ocitlo na jednom z pos- 
ledných miest v Európe. Je 
ťažké vysvetliť verejnosti, že 
učiteľ by mal mať vyšší plat. 
Učiteľ je najslabšie ohodnote-
ná profesia s vysokoškolským 
vzdelaním u nás. Pedagóg 
tiež potrebuje kvalitný relax, 
možnosť cestovať, nakupovať 
si odbornú literatúru, mať na 
úrovni kultúrne i športové 
vyžitie. Ak to chce mať, často-
krát si hľadá ešte jednu prácu, 
čo uberá sily učiteľom a triešti 
sa ich energia pre svoj výkon.

Aby sme neboli len ne-
gatívni, čo pozitívne čaká 
žiakov, študentov a učiteľov  
v novom školskom roku, 
ktorý práve začal?

Za prínos považujem zme-
ny, ktoré nastávajú v spra-
vodlivejšom  financovaní 
našich škôl. Tiež sa vytvára 
väčší priestor na to, aby do 
materských škôl mohli pri-
chádzať aj deti zo sociálne 
slabších rodín. Príspevok sa 
bude poskytovať aj deťom, 
ktorých rodičia sú v hmot-
nej núdzi. Kladne hodnotím 
zmenu postupu pri poskyto-
vaní finančných prostriedkov 
na školské kluby detí. Už to 
nebude na každého žiaka zá-
kladnej školy, teda aj tam, kde 
nefungovali školské kluby. 
Po novom to bude priamo 
na počet detí z nultého až 
piateho ročníka. Podobné 
pravidlá sú nastavené aj na 

školské stravovanie. Upravil 
sa prídel peňazí pre základné 
umelecké školy. Prínosom by 
mala byť aj nová učebnicová 
politika. Učebnice sa budú 
poskytovať na jeden školský 
rok a žiak, ktorý prestupuje 
na inú školu nechá učebnice  
v pôvodnej škole. Je tu aj mož-
nosť výberu finančných pros-
triedkov za zničené učebnice 
alebo ich stratu. Pozitívom je 
aj zrušenie povinnosti zaradiť 
v siedmom ročníku základnej 
školy do učiva druhý cudzí 
jazyk. Využijú to hlavne školy,  
v ktorých sa vzdelávajú  deti 
zo sociálne slabších rodín. Do 
škôl prichádzajú s tým, že ich 
materinský jazyk je rómsky  
a vlastne jazyk slovenský je 
pre nich cudzí. Potom sa po-
vinne musia učiť anglický ja-
zyk a v siedmom ročníku sme 
im museli povinne prikladať 
ďalší cudzí jazyk.

To boli základné školy. 

Zmeny sa však týkajú aj 
stredných škôl. Ako ovplyv-
nia ich fungovanie?

Doteraz platilo, že stredná 
škola mohla otvoriť študij-
ný alebo učebný odbor len 
vtedy, keď ho naplnila aspoň  
8 žiakmi. Niektoré  odbory 
a ich absolventov potrebu-
jeme aj v nižších počtoch. 
Odteraz sa môžu vzdelávať  
v jednej triede aj žiaci  niekoľ-
kých študijných a učebných 
príbuzných odborov a ne-
musí byť dodržaná predtým 
stanovená dolná hranica. 
Prínosom bude aj upravenie 
termínov talentových skúšok 
tak, aby sa termíny neprekrý-
vali. Pribudli aj nové študijné 
a učebné odbory, napríklad 
dizajnérstvo, technológia 
kozmetiky, gastronomické 
služby, vinohradníctvo, ovo-
cinárstvo a ďalšie. Ide o od-
bory, ktoré  chýbajú na trhu 
práce.

Akú úlohu zohráva pod-
ľa vás vzdelanie v našom 
systéme?

Vláda, keď vynakladá 
peniaze na školstvo, tak to 
prezentuje ako svoj  vysoký 
výdavok. Nepovažuje ho za 
investíciu, ktorá je zmyslupl-
ná a v budúcnosti zhodnoti-
teľná v podobe vzdelaných 
ľudí. Stretávam sa aj  s tým, že 
rodičia nahovoria svojim de-
ťom ako nepotrebujú vzdela-
nie, že  prácu im vedia zabez-
pečiť aj bez školy. Vzdelanie 
je základom fungovania mo-
dernej krajiny. Len vzdelaní 
ľudia môžu vytvoriť dobre 
fungujúcu spoločnosť. Mala 
by si to osvojiť vláda, poslan-
ci, zriaďovatelia škôl, rodičia, 
celá verejnosť.

 Martin Sýkora

Otvorenie novej budovy školy vo Vikartovciach. Novootvorená materská škola vo Vernári.

Vzdelanie je dlhodobá investícia do budúcnosti 
Vysoké Tatry získali pra-

videlné priame autobusové 
spojenie s Krakovom, Var-
šavou a Budapešťou. Český 
súkromný dopravca LEO 
Express otvoril 29. augusta 
novú autobusovú linku. Me-
dzinárodné spojenie premá-
va denne na trase Varšava 
– Krakov – Stará Ľubovňa 
– Kežmarok – Poprad – Pre-
šov – Košice – Budapešť. 
Linka nadväzuje aj na ďalšie 
vlakové a autobusové spo-
je dopravcu, a to napríklad 
z Prahy, Žiliny, Mukače-
va, Katovíc, Lodže, Torune  
a Gdanska.

Podľa spoločnosti LEO 
Expres požadovali dopravné 
napojenie z Poľska už dlho-
dobo osobitne podnikatelia 
v cestovnom ruchu a miest-
ne samosprávy. Nová linka 
obsluhuje deväť poľských 
miest, vrátane Krakova  
a Varšavy. V nadväznosti na 
ďalšie spojenia sa vytvorilo 
napojenie aj na ďalších 15 
poľských miest až k Baltské-
mu moru.

 „Cieľom nového spoje-
nia je ponúknuť atraktívne 
spojenie a priviesť turistov z 
Poľska a Maďarska do Tatier, 
do termálnych akvaparkov 
alebo do historických Ko-
šíc,“ uviedol Peter Jančovič, 
obchodný riaditeľ doprav-
nej spoločnosti, ktorá linky 
prevádzkuje.

Autobusy majú zastávku aj 
priamo na budapeštianskom 
letisku. Časy príjazdu a od-
jazdu sú prispôsobené tak, 
aby bol zaistený príjazd na 
letisko ráno a odjazd večer.

Dopravca tiež vďaka pris- 
tavenému prípojnému mi-
nibusu na krakovskej auto-
busovej stanici ponúka na-
pojenie priamo pred brány 
terminálu krakovského letis-
ka alebo k turistickým atrak-
ciám a do hotelov na území 
celého Krakova.

Český dopravca je na Slo-
vensku známy vďaka vla-
kovej linke Praha – Ostrava 
– Žilina – Poprad – Prešov 
– Košice, ktorá premáva dva-
krát denne a funguje ako je-
den z mála vlakových spojov 
na Slovensku bez nároku na 
akékoľvek dotácie. O novom 
dopravnom spojení infor-
movala spoločnosť. 

Z Varšavy 
do Budapešti 

cez Tatry

VOLBY DO VÚC
,
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UŽ 20 ROKOV
PRE VÁS

Zmluvu o  dielo v  Kežmarku podpísalo  
4. septembra mesto Kežmarok so stavebnou 
firmou Milanko, s. r. o., Spišská Nová Ves ako 
dodávateľom rekonštrukcie zimného štadió-
na. Konateľ spoločnosti Milan Tkáč sľúbil, že 
celú akciu dokážu urobiť za 290 dní, ako je 
uvedené v zmluve. Firma Milanko má skú-
senosti s podobnými stavbami, napr.  štadión 
v Levoči.

 „Podpis zmluvy je pre mesto veľmi dôležitý. 
Od samého začiatku vo funkcii primátora som 
zimnému štadiónu venoval pozornosť. Približne 
2,5 roka trvalo, kým sme dospeli k dnešnému 
podpisu zmluvy o ukončení rekonštrukcie zim-
ného štadióna s dodávateľom prác. Účinná bude 

po zverejnení, čiže 5. septembra, kedy si dodá-
vateľ stavenisko prevezme. Na stavbu máme 
dotáciu od Úradu vlády SR vo výške 1 milión 
eur. Celkovo bude stavba stáť 3,6 milióna eur, 
finančné zdroje na dofinancovanie sme našli 
v dobrom hospodárení mesta, v rezervách tak, že 
sme nemuseli brať žiaden úver,“ povedal primá-
tor mesta Ján Ferenčák. 

Zajtra si teda dodávateľ stavby spoločnosť 
Milanko, s. r. o., prevezme stavbu. Po jej pre-
skúmaní ihneď začnú s  prácami. Ako nám 
povedal konateľ stavebnej firmy Milan Tkáč, 
prvých robotníkov budeme môcť na zimnom 
štadióne vidieť už koncom tohto týždňa, najne-
skôr budúci týždeň.

Zimák v Kežmarku sa dočká rekonštrukcie
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Môžeš sa nám predstaviť? 
Mám 21 rokov, bývam 

vo Švábovciach, aktívne sa 
zapájam do diania v meste 
Poprad a študujem na Eko-
nomickej Univerzite v Brati-
slave – na Obchodnej fakul-
te. Študujem marketingový  
a obchodný manažment, kto-
rému sa už niekoľko rokov 
aktívne venujem. Od roku 
2014 pracujem s mladými 
Popradčanmi v občianskom 
združení Social Up. V roku 
2015 som si založil živnosť  
a podnikám v reklamnom 
segmente. Som tiež delegá-
tom v Študentskej rade vy-
sokých škôl, predsedom fa-
kultného Študentského parla-
mentu a študentom Nexteria 
Leadership Academy.  

Kandiduješ na poslanca 
Prešovského samosprávne-
ho kraja. Prečo?

Dlhodobo sa zaujímam 
o dianie v našom regióne  
a záleží mi na našom okrese. 
Vnímam problémy odlivu 
mozgov, nedostatku dobre 
ohodnotených pracovných 
pozícií a príležitostí pre mla-
dých ľudí. Mojimi skúsenos-
ťami, energiou a pozitívnym 
prístupom chcem aj naďalej 

Hovoríme s: Martinom Mlynárom, nezávislým kandidátom na poslanca VÚC

Aktívne počúvanie považujem za jednu z najdôležitejších schopností
prispievať k riešeniu týchto 
problémov. Z pozície občian-
skeho aktivistu som urobil 
to čo som mohol; podarilo 
sa nám naštartovať mladých 
Popradčanov. Ako posla-
nec krajského zastupiteľstva 
viem pre náš región urobiť 
oveľa viac, viem podporiť 
dobré projekty a iniciatívy 
mladých ľudí, viem im po-
radiť a pomôcť počas orga-
nizácie ich vlastných podu- 
jatí a taktiež budem vedieť 
prepojiť mladých ľudí, pl-
ných nápadov a entuziazmu 
so staršími, ktorí disponu-
jú cennými skúsenosťami  
a vedia ich dať mladým. 

Si veľmi aktívny. Pochvá-
liš sa nám, čomu si sa v os-
tatnom čase venoval? 

Za tri roky, počas ktorých 
vediem naše občianske zdru-
ženie Social Up, sme zorga-
nizovali desiatky podujatí. 
Tri ročníky nášho festivalu 
od mladých pre mladých  
s názvom Be Active! do Po-
pradu priniesli zaujímavých 
rečníkov z oblastí osobnost-
ného rozvoja, vedy, inovácií, 
podnikania i zdravej živo-
tosprávy. Okrem toho sme 
pripravili aj rôzne worksho-

py – o globálnom občian-
stve, podnikaní či cestovaní  
a komunitné akcie, medzi 
ktoré bezpochyby patrili či-
tárne, popoludnia so stolný-
mi hrami, deň objatí (Hug 
Day) či deň bublín (Bubble 
Day). Minulý rok sme v Pop- 
rade otestovali náš formát 
diskusií v parku pri Kine 
Tatran s názvom Chillout, 
ku ktorému sa plánujeme 
vrátiť, ako aj veľtrh možnos-
tí pre študentov stredných 
škôl vo Forume. Tohto roku 
sme v Poprade, v spoluprá-
ci s mestom, spustili systém 
zdieľaných knižníc, kniž-

ných búdok a taktiež sme 
úspešne vyslali prvých 6 ľudí 
na medzinárodný projekt do 
Dánska a nadviazali pers- 
pektívnu spoluprácu s dáns- 
kou organizáciou. Okrem 
Popradu sme pôsobili aj  
v ďalších mestách. Zúčastni-
li sme sa svitského festivalu 
SVIT.kom, organizovali sme 
konferenciu TEDxYouth  
v Turčianskych Tepliciach  
a boli sme partnerom behov 
Farbám neujdeš v Bratislave, 
Košiciach i Banskej Bystrici.

Čo budeš robiť pre to, aby 
tvoja práca v samospráv-
nom kraji mala zmysel? 

V prvom rade budem 
počúvať hlas občanov. Ak-
tívne počúvanie považujem 
za jednu z najdôležitejších 

schopností, ktorú človek pri 
práci s ľuďmi potrebuje. Bu-
dem počúvať každého, mla-
dých i starších, podnikateľov 
i zamestnancov, zamestna-
ných i nezamestnaných, tu-
ristov i rezidentov. To čo sa 
dozviem, budem analyzovať 
a na základe získaných poz- 
natkov presadzovať reálne 
riešenia problémov, ktoré 
trápia občanov. Medzi hlav-
né témy, ktorým sa chcem 
venovať, je práca s mladými 
ľuďmi, podpora mládežníc-
kych organizácií a vytváranie 
kultúrno-spoločenských ka-
pacít, ktoré zlepšia dostup-
nosť kultúrno-spoločenské-
ho vyžitia (koncertov, besied 
s autormi kníh, divadelných 
a iných vystúpení) pre obča-
nov nášho okresu.

Myslíš si, že máš reálnu 
šancu na úspech v novem-
brových voľbách?   

Pre náš kraj urobím všet-
ko, čo bude v mojich silách. 
Občanom dokážem, že dô-
vera, ktorú do mňa svojim 
hlasom vložili, padla na 
úrodnú pôdu. Náš kraj pot- 
rebuje ideové osvieženie  
a energických, motivovaných 
ľudí, ktorí chcú niečo pre náš 
kraj urobiť. Do tejto skupiny 
jednoznačne patrím a verím, 
že ma vo voľbách podporia aj 
občania.   Ľ. Rešovská

Leto sa skončilo a v Tat- 
rách sa objavovali sneho-
vé  „výstrelky“, napriek 
tomu sa snehová pokrýv-
ka ešte neudržala. Veď 
záhradkári ešte nepo-
zbierali svoju úrodu, na 
ktorej sa narobili a trávili  
v záhradkách množstvo 
svojho voľného času. Prí-
roda sa od jari doteraz vy-
šantila, ale ak nám nepriala  
v ovocí, zeleniny je dosť, 
zdá sa zdravá a urodila sa  
v hojnom množstve.

Dúfame, že už môžeme 
hodnotiť a po zbere sa aj 
pochváliť s dopestovanou 
úrodou. Cibuľa a cesnak 
majú byť už presušené. 
Končí nám zber uhoriek  
a iných plodín, ktoré môžu 
byť ohrozené aj malými 
mrázikmi. Tie niekedy 
udrú aj nečakane. Teraz je 
čas, kedy musíme viac sle-
dovať predpovede počasia, 
ale dôverujme aj predpo-
vediam starých ľudí, kto-
rí vedia, že ak „paradajky 
lízne mráz, už neodložíš 
ju do komory, bude z nich 
maras (blato)“. Zas kapusta 
je krásna vtedy, keď ju mráz 
vyštípe. Tiež niektoré zim-
né odrody jabĺk dostanú 
„po mraze krásne líčko“.

O chvíľu pozbierame 
všetku úrodu a pripraví-
me si pôdu pred zimou. 
Ešte predtým by som vás 
chcel poprosiť - vyberte tie 
najkrajšie kusy a prispej-
te na výstavu Ovocia  
a zeleniny, ktorá bude naj-
prv vo Svite a potom aj  
v Spišskej Belej.

Výstavy robíme, aby 
sme sa pochválili úrodou 
a vymenili si skúsenosti. 
Napríklad, ktoré plodiny 
sa oplatí pestovať v našom 
krásnom, ale zato menej 
hostinnom podtatrans- 
kom regióne. Vždy je z čo- 
ho vybrať a doniesť.

Sme radi z každého preds- 
taveného pekného dopes-
tovaného exponátu. A pri 
konzumácií nášho domá-
ceho ovocia a zeleniny si 
prajme vždy zdravie, šťastie 
a radosť.

 Jozef Kalakaj 
 predseda OV SZZ

OKIENKO 
ZÁHRADKÁROV
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V Gerlachove sa uskutoč-
nila záverečná, dvadsiata 
súťaž 23. ročníka Podtatran-
skej hasičskej ligy. V jede-
nástom ročníku súťaže o Pu-
tovný pohár obce Gerlachov 
sa postupne predstavilo 41 
hasičských družstiev.

V kategórii mužov do 35 
rokov súťažilo 14  družstiev 
-  prvenstvo patrilo Spišské-
mu Štiavniku s dosiahnu-
tým časom 15,87 s. Aj druhý 
Gerlachov mal rovnaký čas 
15,87s a rozhodol rých-
lejší zostrek prvého terča 
Spišského Štiavnika 15,39  
oproti 15,71 s Gerlacho-
va. Tretia skončila Spišská 
Sobota časom 16,53 s. Ka-
tegóriu žien do 35 rokov 
zastupovalo 7 tímov. Tu bola 
najlepšia Liptovská Teplička 
s časom  20,96 s, na druhom 
mieste skončilo Spišské Bys-
tré (21,51). Tretia priečka 
patrila Štrbe (22,13).

Podtatranská hasičská liga v cieli
Svoje zastúpenie  mal i ha-

sičský dorast. Medzi  družst- 
vami  chlapcov boli víťazom 
Gánovce (17,41) pred Strá-
žami (20,83) a Batizovcami 
(41,96). Do súťaže sa zapojilo 
i sedem tímov dorasteniek – 
prvá priečka patrila Spišskej 
Sobote (20,62), druhé boli 
Gánovce (21,10) a tretie Spiš-
ské Bystré (22,31).

Predstavili sa aj muži nad 
35 rokov – prvé skončili 
Dravce (21,88) pred Spišskou 
Sobotou (24,36) a Spišským 
Štiavnikom (25,26). Medzi 
ženami nad 35 rokov zvíťazili 
Batizovce (23,21), druhé bolo 
Spišské Bystré (24,40) a tretia 
Spišská Teplica (31,39).

Ako najlepší prúdari za 
najrýchlejší zostrek terča 
boli ocenení Ján Kašpárek zo 
Spišského Štiavnika (15,39) 
a Aneta Kolodzejová zo 
Štrby (18,69), čas dosiahla  
v družstve žien z Liptovskej 

Tepličky).    
Po ocenení najlepších 

družstiev súťaže O pohár 
obce Gerlachov boli odo-
vzdané víťazom 23. ročníka 
Podtatranskej hasičskej ligy 
putovné poháre  a najlepším 
trom družstvám jednotlivých 
kategórií ocenenia.

Muži do 35 rokov: 
1.Spišský Štiavnik,2. Šuňa-

va, 3. Spišské Bystré I.
Muži nad 35 rokov: 
1.  Spišská Sobota,  2. Šuňa-

va, 3. Batizovce. 
Ženy do 35 rokov:
1. Šuňava, 2. Štrba, 3. Hra- 

novnica.
Ženy nad 35 rokov:
1. Batizovce, 2. Spišské Bys-

tré, 3. Spišská Teplica. 
Dorastenci: 1. Gánovce,  

2. Stráže, 3. Vernár. 
Dorastenky: 1. Spišské 

Bystré, 2. Spišská Sobota,  
3. Spišský Štiavnik.

Podtatranská hasičská liga 

ako jediná na Slovensku má  
i kategóriu žiakov. Medzi 
mladými hasičmi (6 – 16-roč-
ní) u chlapcov boli v tomto 
roku najlepšie Kravany pred 
Hranovnicou a Spišským 
Štiavnikom. U dievčat domi-
noval Spišský Štiavnik pred 
Kravanmi a Štrbou.  

Dorastenecké družstvá 
bude mať záver súťažnej se-
zóny v Gánovciach v nedeľu  

1. 10., kde sa bude konať Vý-
chodoslovenská súťaž hasičs- 
kého dorastu. Najlepšie tímy 
dospelých z Podtatranskej 
hasičskej ligy budú súťažiť  
v Spišskom Bystrom už 
najbližšiu sobotu 16. 9., 
kde sa stretnú najlepší 
dobrovoľní hasiči i hasič-
ky z hasičských líg výcho-
doslovenského regiónu.                                                                                      
 Ondrej Klimo

VOLBY DO VÚC
,
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Horal weekend a majstrovstvá Európy pod Tatrami
Cyklistické podujatie HO-

RAL patrí už neodmysliteľne 
k letným športovým podu-
jatiam vo Svite. Tento rok sa 
konal už 18. ročník horské-
ho cyklomaratónu HORAL  
a namiesto klasických troj-
dňových etapových prete-
kov hostilo mesto Svit počas 
HORAL WEEKENDU po 
prvýkrát na Slovensku Maj-
strovstvá Európy v horskej 
cyklistike.

Sobota už tradične patrila 
pretekom ŠKODA HORAL 
MTB MARATÓN zarade-
ným do prestížnej ŠKODA 
BIKE OPEN TOUR a me-
dzinárodných seriálov so za-
hraničnou účasťou. Cyklisti 
mali na výber päť trás, dve 
majstrovské - KREJZI (134 
km) a LEJZI (78 km) a ďalšie 
o niečo kratšie, ale rovna-
ko zaujímavé trasy - SENZI 
(43 km) a ÍZI (28 km). Piata 
trasa DEJZI (17 km) bola ur-
čená pre rodinné tímy. Naj-
väčším lákadlom majstrovs- 
kej trasy KREJZI bol určite 
vrchol Kráľovej hole, ktorý 
museli cyklisti zdolať. Tieto 
trasy previedli cyklistov tiež 
územím obcí Mengusovce, 
Spišská Teplica, Šuňava, Vi-
kartovce, Liptovská Teplička, 
Lučivná, Šumiac a Telgárt. 
Víťazstvo z najdlhšej trasy si 
v mužskej kategórii odniesol 
Karel Hartl a spomedzi žien 
Fanni Ringelhann.

V neďelu 13. augusta boli 

okrem Majstrovstiev Euró-
py v horskej cyklistike na 
programe detské preteky 
HORAL JUNIOR, ktoré sú 
súčasťou DETSKEJ TOUR 
PETRA SAGANA. Súťažilo 
sa v 6 kategóriách a spolu 
sa na tieto preteky prihlásilo 
468 detí vo veku od 2 do 14 
rokov. Tí najmenší súťažili 
na odrážadlách a trojkol-
kách, starší na bicykloch. 
Malí účastníci 8. celosloven-
ského kola si domov zo Svitu 
odniesli súťažné skúsenosti, 
diplomy podpísané Peťom 
Saganom a vecné ceny. Na 
záver podujatia sa pri vy-
hlasovaní výsledkov okrem 
ocenených tešili aj výherco-
via tomboly, ktorí si odniesli 
ceny od partnerov súťaže - 
cyklo kraťasy Petra Sagana  
a víťaz aj novučičký bicykel 
od spoločnosti Velosprint.

Areál pri Iskra Aréne vo 
Svite, ktorý bol dejiskom 
podujatia vrátane zázemia, 
štartov a cieľov jednotlivých 
pretekov, žil počas víkendu aj 
zábavou a kultúrou. Návštev-
níkom z radov športovcov 
aj publika ponúkol koncert 
skupiny Silband a Roba Šim-
ka, divácky veľmi atraktívnu 
show Jána Kočiša - majstra 
sveta v cyklotriale, sprie-
vodné aktivity partnerov 
podujatia, napr. cyklotrena-
žér, prezentácie produktov, 
detské súťaže a samozrejme 
príjemnú atmosféru. Muži bojovali na 134 kilo-

metrovej trati s prevýšením 
4500 metrov. Vrcholom trate 
bola Kráľová hoľa (1948m.
n.m.). „Konečne sa preteky 
horskej cyklistiky vrátili opäť 
na horské trate. Posledné 
ročníky v Írsku, Nemecku  
a Lotyšsku boli viac na okru-
hoch ako v horách. Som rád, 
že sme spomedzi európskych 
cyklistických veľmocí vybrali 
práve Slovensko“, priznal ge-
nerálny sekretár UEC Talian 
Enrico Della Casa.

„Bol to brutálny závod  
v krásnej prírode. Na Kráľovej 
holi bolo 5°C, hmla a cesta 
dole mi dala poriadne zabrať. 
S Rakúšanom Albanom La-

Majstrovské tituly pre Christinu Kollmann a Tiaga Ferreira
Počas druhého augustového víkendu prišla pod Tatry, 

do Svitu, viac ako tisícka cyklistov. Vrcholom HORAL 
WEEKEND-u boli majstrovstvá Európy v horskej cyklis-
tike. Na štart sa postavilo 244 pretekárov z 23 krajín Eu-
rópy, ktorých čakali extrémne náročné trate a pritvrdilo 
aj počasie.

katom, aktuálnym majstrom 
sveta, sme sa neustále do-
ťahovali a až na poslednom 
veľkom kopci som mu trocha 
poodišiel. Našťastie ma minu-
li defekty a technické problé-
my a mohol som prísť do cieľa 
prvý,“ povedal víťaz Tiago 
Ferreira z Portugalska, ktorý 
mal čas v cieli 5 hodín a 40 
minút. S týmto časom bol 
skoro o dve minúty rýchlej-
ší ako aktuálny majster sveta 
Rakúšan Alban Lakata, kto-
rý v cieli ale nesmútil. „Môj 
tým ma podporoval, šiel som 
preteky, ktoré mali veľmi sluš-
nú obtiažnosť, no v závere 
sa Tiagovi darilo viac,“ do-
dal Lakata. Smolu mal Čech 

Kristián Hynek: „Na asi 40 
kilometri som dostal defekt a 
zdržalo ma to viac ako 4 mi-
núty. Psychicky ma to úplne 
rozhádzalo a už  som preteky 
chcel vzdať, no potom som si 
to v hlave zrovnal a začal som 
makať. Pomohlo mi aj to, že 
sa hmla na Kráľovej holi na 
chvíľu stratila. Bola tam však 
hrozná zima a zjazd bol utr-
penie. Do cieľa som prišiel pia-
ty a na medailu mi nakoniec 
chýbalo 10 sekúnd.“ Sloven-
ský reprezentant Martin Ha-
ring z banskobystrickej Duk-
ly skončil pätnásty a o dve 
minúty za ním prišiel aj To-
máš Višňovský.
Najväčšou hviezdou nedele 
bola Rakúšanka Christina 
Kollmann. Tá na 78 kilo-
metrovej trati s prevýšením 
1800 metrov dosiahla čas  
3 hodiny 36 minút a stala sa 
majsterkou Európy medzi 

ženami. Sympatická Christi-
na  celá zablatená, unavená 
ale  šťastná v cieli výskala 
radosťou. „Som šťastná, že 
som práve na Slovensku, na 
takej ťažkej trati, vybojovala 
titul majsterky Európy. Tento 
rok mám celkom dobrú sezó-
nu. Na Majstrovstvách sveta  
v júni v Nemecku som skon-
čila piata, ale na niekoľkých 
vážnych pretekoch som už 
pobrala prvé a druhé miesta. 
Z titulu majsterky Európy sa 
veľmi teším, pomohlo mi aj 
počasie. Nemám rada zimu, 
tak som musela šliapať, aby 
som sa zahriala,“ dodala na 
záver. Druhá Španielka Clau-
dia Cortina Galicia mala čas 
až o sedem minút horší. Slo-
venka Janka Keseg Števková 
skončila desiata s dvadsaťmi-
nútovou stratou za víťazkou. 
 Dr. Lenka Faixová,
  snímky: Peter Kostka

Dom dôchodcov Senires, n. o., 
v Poprade, Scherfelova 16 

Senires, n. o., 
Poprad-Veľká

ponúka voľné miesta 
pre dôchodcov. 

Zabezpečujeme 24-hodinovú 
starostlivosť, ubytovanie 
stravovanie 5x denne.

Viac info na: 
www.senires.com

Mobil: 0918 303 533 
          0917 937 463
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V polovičke júna sa skon-
čila súťažná sezóna jednot-
livých bowlingových súťaži. 
Náš klub BK Citybowling 
môže túto sezónu hodnotiť 
ako najúspešnejšiu v dote-
rajšej histórií činnosti klubu 
v celoslovenských súťažiach, 
organizovaných Slovenským 
Bowlingovým zväzom. 

Ako prvé sa o to zaslúži-
lo v seniorskej kategórii nad 
50 rokov seniorské družstvo 
Veteráni Tatry, ktoré v de-
cembri 2016 vyhrali medzi-
národné československé fi-
nále najlepších družstiev z 
Čiech a Slovenska. Družstvo 
hralo v zložení Ľudovít Ju-
ríny, Igor Lendácky, Vladi-
mír Pavlikovský a František 
Kuziel. Toto družstvo v tom 
istom zložení v apríli 2017,  
v poslednom ligovom kole 
Seniorskej ligy, si vybojovalo 

Majstrovské tituly pre BK Citybowling
majstrovský titul.

V marci 2017 sa konali se-
niorské majstrovstvá repub-
liky jednotlivcov, na ktorých 
sa na druhom mieste umiest-
nil a  vicemajstrom stal Vla-
dimír Pavlikovský.

V súťaži žien sa majster-
kou Slovenska v kategórii 
žien stala hráčka Petra Stan-
ková, ktorá hosťuje v našom 
klube. 

V súťažiach bez rozdielu 
kategórií sa naše družstvo Ci-
tybowling Poprad, v zložení 
Ľuboslav Jurínyi, Petra Stan-
ková, Michal Jakobei a Lu-
káš Andrássy umiestnilo na 
prvom mieste a vybojovalo si 
titul majstra republiky v ex-
traligovej súťaži trojčlenných 
družstiev. V tej istej súťaži si 
naše druhé družstvo Inspire,  
v zložení  Jozef Karlík, René 
Blažek, Michaela Blažeko-
vá, Jana Karlíková, Roman 
Karlík a Kristína Koseko-
vá, vybojovalo tretie miesto.  
V máji 2017 si hráč hosťujú-
ci v našom klube Michal Ja-
kobei vybojoval prvé miesto  
v kategórii jednotlivcov a zís-
kal titul majster Slovenska   
v kategórii muži. Keďže v tejto 
kategórii sa udeľujú dve tre-
tie miesta, na treťom mieste 
skončili Ľuboslav Jurínyi  
a Lukáš Andrassy. V máji sa 
konal ešte turnaj SLOVA-
KIA QUBICA AMF CUP 
2017, kde v ženskej kategórii 
zvíťazila naša hráčka Kris-
tína Koseková a v mužskej 
kategórii zvíťazil Ľuboslav 

Jurínyi a obaja si vybojovali 
právo reprezentovať Slovens- 
kú republiku na Svetovom 
turnaji AMF CUP 2017  
v Mexiku. Poslednou súťažou 
bol Slovenský pohár štvor-
členných družstiev. Aj v tejto 
súťaži zvíťazilo naše družstvo 
Citybowling  Poprad, v zlože-
ní Lukáš Andrassy, Ľuboslav 
Jurínyi, René Blažek a Mi-
chal Jakobei.

Naši hráči sa zúčastňovali  
rôznych turnajov po celom 
Slovensku odkiaľ nosili rôz-
ne poháre a ceny a takto tiež 
robili radosť vedeniu nášho 
klubu a všetkým fanúšikom 
bowlingu. Hráčom blahože-
láme k dosiahnutým úspe-
chom a prajeme do budúcna, 
aby im takáto forma vydržala 
a ďalej robili dobré meno klu-
bu  BK Citybowling Poprad  
a mestu Poprad.   (IL)

Víťazi Slovenského pohára družstiev.

Víťazi seniorskej bowlingovej ligy.

Majsterka Slovenska. Majster Slovenska.

GANRUN s rekordným počtom bežcov

V rámci Dňa obce Gánov-
ce sa minulú sobotu pos- 
tavilo na štart III. ročníka 
cezpoľného behu GANRUN, 
ktorý bol po prvý raz zara-
dený do Bežeckej ligy okre-
su Spišská Nová Ves. Dobre 
pripravené trate a starostli-
vosť o pretekárov pridali na 
atraktivite tohto podujatia i 
na množstve pretekárov.

V kategóriách deti a doras-
tu, na tratiach od 100 do 3 000 
m bežalo až 94 pretekárov, 
85 pretekárov v kategóriách 
behu zdravia (3 km) a spolu  
s hlavnou kategóriou mužov 
a žien s dlžkou 7,7 km ich 
bolo 179, čo je účastnícky 
rekord. Trať so štartom orga-
nizátori po ostatných dvoch 
ročníkoch presunuli na 
druhú stranu ihriska, čo bež-

ci ocenili. Súčasne s behom sa 
totiž organizoval aj Deň obce 
a tak bežci mali postarané aj 
o kultúrny program, guláš  
a nápoj. To však neznamená, 
že občerstvovacia stanica, 
ktorú pripravili organizátori 
behu, bola chudobná. Prá-
ve naopak... Bolo šťastím, 
že behať sa začalo skôr, ako 
bol uvarený guláš – s plným 
bruškom by sa zrejme bežci 
riadne zapotili.

Tohtoročná trať maratónu 
mala vlnitý charakter, prvý 
kilometer dolu kopcom vy-
striedali tiahlejšie stúpania, 
ale pred cieľom sa preteká-
rom odmenila asi kilometro-
vým klesaním/rovinkou. 

V tomto ročníku sme 
mohli pozorovať i veľmi dob-
ré výkony bežcov. Najlepší 

na podujatí GANRUNu bol v 
kat. mužov 18 – 39 rokov už 
po druhý raz  Jozef Dubašák 
z AK Steeple Poprad s časom 
28:08, druhý Vladimír Ma-
jerčák z Harichoviec (28:17) 
a tretí Jaroslav Lavrík z OR 
HaZZ Poprad (30:00). Medzi 
mužmi od 40 rokov zvíťazil 
Roman Švarc z Popradu ča-
som 28:47, od 50 rokov Du-
šan Augustinák z Popradu 
31:27 a nad 60 rokov Milan 
Hrušovský zo STEZ Spišská 
N. Ves časom 33:08.

U žien od 18 do 39 r. si naj-
lepšie počínala Timea Miho-
ková z BK Poprad (33:11), 
druhá bola Lenka Baronová 
zo SNV(33:11) a tretia Ľud-
mila Rothová z Popradu-
-Veľkej (38:24).V kat.  nad 40 
r. zvíťazila Renáta Grešová z 
Gánoviec časom 37:59.

V Behu zdravia na 3 tis. 
metrov zvíťazila Andrea Bo-
bovská z Gánoviec časom 
30:08 a medzi mužmi Rudo 
Mikolaj z Novoveskej Huty. 

Mnoho pozitívnych ohla-
sov organizátorov presvied-
ča, aby v ďalšom ročníku 
pokračovali v organizovaní 
tohto utešeného bežeckého 
podujatia, ktoré prispieva 
k pohybovej kultúre v našej 
spoločnosti a tiež k rozvoju 
miestnej obecnej komunity 
a Dňu obce Gánovce pridáva 
aj športový a súťaživý roz-
mer.  (mmý)
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Mladý jeleň, ktorý bol  
v posledných týždňoch atrak-
ciou Tatranskej Lomnice, má 
už nový domov. Spolu s ním 
lesníci preniesli do zvernice  
v Tatranskej Javorine aj ďal-
šieho, približne jeden a pol-
ročného synantropného jele-
ňa, ktorý sa takisto pohyboval 
po parkovisku pri lanovke.

Oboch uspal prof. Juraj Ci-
berej z Univerzity veterinár-
neho lekárstva v Košiciach, 
asistovali mu odborníci zo 
Štátnych lesov TANAP-u. 
„Celý priebeh akcie bol rých-
ly a bezproblémový. Hneď 
po tom, ako začali účinkovať 
narkotiká, si jelene ľahli ved-
ľa seba a o hodinu už stáli na 
vlastných nohách v Tatranskej 
Javorine. Pre ľahšiu identifi-
káciu boli označené ušnými 
značkami,“ informoval Jozef 
Hybler, zoológ Štátnych lesov 

Jelene majú nový domov

TANAP-u.  
Hlavným dôvodom, prečo 

sa ich rozhodli presťahovať 
z Tatranskej Lomnice, bola 
bezpečnosť návštevníkov  
a domácich obyvateľov. „Boli 
nám hlásené viaceré kopance, 
ktoré rozdal jeleň návštevní-
kom a blížiaca sa  jelenia ruja 
môže takéto správanie ešte 
zhoršiť, preto sme sa rozhodli 
predísť úrazu,“ konštatoval 
Hybler. Momentálne sú oba 

jelene umiestnené v aklima-
tizačnej časti zvernice, kde 
budú veterinárne odčervené. 

Zoológ zároveň pripomí-
na, že takejto situácii sa dalo 
vyhnúť. „Nemuselo sa to stať, 
keby ho ľudia neprikrmova-
li. Aj keď pôsobí krotko, mali 
by pamätať na to, že stále ide  
o divú zver a keď mu človek dá 
príležitosť, tak sa môže stať aj 
nešťastie,“ zdôraznil Hybler. 
 (mpt)

Alena Procházková dnes píše novú histó-
riu bežeckého lyžovania na Slovensku. Stala 
sa celkovou víťazkou Svetového pohára FIS 
v behu na kolieskových lyžiach. Doposiaľ sa 
ešte žiadnemu bežcovi, bežkyni  na lyžiach  
v histórii samostatného Slovenska nepodarilo 
zvíťaziť v jeho celkovom hodnotení.

Procházková za svoje výkony počas jednot-
livých kôl Svetového pohára i majstrovstiev 
sveta si právom odnáša na Slovensko krištá-

ľový glóbus. V ženskej kategórii Procházko-
vá dominovala pred minuloročnou víťazkou 
Sandrou OLSSON zo Švédska. V mužskej 
kategórii nás potešil Miroslav Šulek, ktorý 
dosiahol taktiež životný úspech a v konečnom 
zúčtovaní Svetového pohára FIS v behu na ko-
lieskových lyžiach obsadil famózne 7. miesto. 
Celkovým víťazom sa stal Robin Norum re-
prezentujúci SWE.  Michal Malák,  
 Športový riaditeľ bežecké lyžovanie

Úspech Aleny Procházkovej

 

 
 

-denná tlač 
- služby ( Tipos, Ticketportál) 
- predaj cestovných lístkov a iné 

Pozývame vás do zrekonštruovaného obchodného centra 

VIRMA 

Suchoňova ulica č.4, Poprad 
Priestory na 
prenájom : 

 

427 m² - 1.poschodie 
 

46   m²  - prízemie 

Kontakt: 
055/6805303, 
0905 261 905, 
technoinvent@iol.sk, 
www.technoinvent.sk 

Navštívte u nás v príjemnom prostredí tieto obchody a reštaurácie: 
 

Potraviny SINTRA                                                      SYNOTtip športbar 
101 Drogérie                                                                Kaderníctvo HAIR & NAIL STYLING                                           Pizzeria ALBANO 
Lekáreň Schneider                                   GGT Tabak                                                                                                           Piváreň VIRMA 
TATRAPET – chovateľské potreby             
                          


