
Nezávislý spoločensko - ekonomický občasník
Ročník 7 Číslo 9  26. októbra 2017

DOPRAVA a INOVÁCIE, dve 
najčastejšie slová ktoré sa niesli po-
čas celého šestnásteho ročníka Slo-
vensko – poľského hospodárskeho 
fóra v Spišskej Novej Vsi. 

Združenie Euroregión Tatry so 
sídlom v Kežmarku každoročne or-
ganizuje Slovensko-poľské hospo-
dárske fórum, ktoré prispieva k roz-
voju hospodárskych vzťahov medzi 
Slovenskom a Poľskom. Každý rok 
je fórum jedným z vrcholov slo-
vensko – poľských hospodárskych 
vzťahov. Záštitu nad XVI. fórom, 
ktoré sa uskutočnilo dňa 18. 10. 
2017 v Spišskej Novej Vsi, prevza-
lo Veľvyslanectvo Poľskej republiky 
v Bratislave a Veľvyslanectvo Slo-
venskej republiky vo Varšave.

Zúčastneným subjektom, zástup-
com orgánov štátnej správy a sa-
mosprávy, podnikateľom a odbor-
nej verejnosti z oboch strán hrani-
ce sa prihovorili radca – minister 
z Veľvyslanectva Poľskej republiky 
v Slovenskej republike pán Piotr 
Drobniak a obchodný radca Veľvy-
slanectva Slovenskej republiky vo 
Varšave pán Vladislav Chlipala. 

Iniciátori tohtoročného fóra, sa 

XVI. Slovensko-poľské hospodárske fórum

rozhodli tento rok pre obrovskú 
zmenu, ktorou boli organizova-
né rozhovory stálych skupín osôb 
na danú tému, teda forma PANE-
LOVÝCH DISKUSIÍ. A že to bol 
správny krok vpred svedčia aj ohla-
sy zúčastnených osôb a okruhy od-
borných tém. 

Prečo je pre slovenské firmy 
Poľsko dôležité? Úspešné príklady 
priťahujú. Elektromobilita – má 
Poľská a Slovenská republika šancu 
na úspech v tomto odvetví? Smart 
Cities. Aké nástroje, stratégie 
a implementácie sú k dispozícii? 
Spájajú nás turistické raje. Ako si 

môžeme pomôcť pri ich propagá-
cii? Odpovede na tieto, ale aj iné 
otázky a názorné príklady úspeš-
ných firiem pritiahli do regiónu 
takmer 90 podnikateľov, zástupcov 
orgánov štátnej správy a samosprá-
vy a odbornej verejnosti. Fórum je 
príležitosťou pre rozvoj vzájomnej 
spolupráce v hospodárskej sfére. 

Hlavnými partnermi XVI. Slo-
vensko–poľského hospodárskeho 
fóra boli: Veľvyslanectvo Poľskej 
republiky v Bratislave, Veľvyslanec-
tvo Slovenskej republiky vo Varšave 
a partnermi: Mesto Spišská Nová 
Ves, Lesy mesta Spišská Nová Ves, 
HB REAVIS, ASSECO, GreenWay, 
IDC Polonia, OOCR Slovenský raj 
& Spiš, Tatry Mountain Resorts, 
EZÚS TATRY s. r. o., Prešovská 
RK SOPK, Creative Pro, V4 legal s. 
r. o., Raben, ZAP SR, Aspen Insti-
tute CE, BeeSafe.me, SENSONEO, 
Euroregión Karpaty, Finclub Inter-
national, O2 Business Services a. s., 
Vedecký Park Žilinskej Univerzity.    

Ing. Radoslava Krafčíková
poverená zastupovaním 

riadenia kancelárie 
Združenia Euroregión Tatry 

Základné a stredné školy sa blí-
žia k svojim prvým prázdninám od 
začiatku nového školského roka. 
Jesenné prázdniny sa však môžu 
predĺžiť, a to výlučne zo závažných 
najmä organizačných a prevádzko-
vých dôvodov.  

Termín jesenných prázdnin je 
upravený v Pedagogicko-organi-
začných pokynoch rezortu školst-
va, vedy, výskumu a športu a tento 
rok pripadajú na čas od 28. októbra 
do 1. novembra 2017, pričom platia 
pre celé Slovensko. Nakoľko nás-
tup žiakov je naplánovaný na štvr-
tok 2. novembra, môžeme pred-
pokladať, že časť riaditeľov bude 
chcieť využiť svoju kompetenciu 
udeliť riaditeľské voľno. Jesenné 
prázdniny by tak vo svojich školách 
predĺžili o ďalšie dva pracovné dni. 

Riaditeľ sekcie rezortných čin-
ností Kancelárie Združenia miest 
a obcí Slovenska Zdenko Krajčír 
v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
takéto rozhodnutie v zmysle škols-
kého zákona umožňuje riaditeľo-
vi poskytnúť voľno zo závažných 
dôvodov najmä organizačných 
a prevádzkových. „Preto rozhodnu-
tie  o udelení riaditeľského voľna ne-
môže byť iba svojvôľou, ale vecným 
vyargumentovaním relevantných 
dôvodov,“ hovorí Zdenko Krajčír. 
Riaditeľ sekcie zároveň pripomína, 
že pri takomto rozhodnutí vzniká 
oznamovacia povinnosť zriaďo-
vateľovi školy a odboru školst-
va príslušného okresného úradu 
v sídle kraja. 

Samozrejme, rozhodnutie o pre-
dĺžení jesenných prázdnin je vecou 
riaditeľa školy, ktorý pri svojom 
rozhodovaní berie do úvahy všetky 
relevantné faktory. 

Michal Kaliňák, 

Kedy 
na prázdniny?

hovorca a tajomník rady expertov
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Tvrdenie, že EÚ je svojim 
občanom príliš vzdialená 
a robí pre nich len veľmi málo 
už tak povediac zľudovelo. 
Preto v čase, keď európski 
lídri prehodnocujú budúc-
nosť tohto projektu, pri-
chádzame s ponukou, ktorá 
môže vrátiť vietor do plachiet 
Európskej únie a prepojiť ju 
viac s ľuďmi, ktorí v nej žijú. 

Stáva sa nám to často, po-
čas celého roka. Predajca 
nám niečo predá, no produkt 
nie je v poriadku. Alebo ešte 
horšie, obchodník nesplní 
povinné štandardy a zákonné 
povinnosti. Taký Volkswagen 
o tom vie svoje. No my, spot-
rebitelia, keď nás niekto pod-
vedie, sme bezbranní? Nie, 
máme svoje práva, z ktorých 
mnohé vznikli práve na Eu-
rópskej úrovni.   

Spotrebitelia v súčasnos-
ti zažívajú pri domáhaní sa 
spravodlivosti ťažké časy, 
pretože to často znamená 
súdiť sa. Súdne procesy však 
môžu byť fi nančne nákladné 
a časovo náročné. Niekedy je 
hodnota chybného tovaru či 
služby príliš nízka, aby  spot-
rebiteľ konal. Väčšina z nás to 
teda vzdá. No keď sa prípad 
týka stoviek, tisícov či milió-
nov ľudí, brániť sa spoločne 
na súde – napríklad formou 
kolektívnej žaloby – je pres-
vedčivejšie a účinnejšie.

V Taliansku či Belgicku 
majú spotrebitelia možnosť 
žiadať nápravu spoločne, ak 
sa ich rovnaký problém týka, 
či už ide o zrušený let alebo 
neprijateľné bankové poplat-

Trošku viac pre európskych spotrebiteľov

ky. Je to preto, že v týchto 
krajinách existujú efektívne 
legislatívne nástroje kolek-
tívnej obrany, ktoré veľké-
mu množstvu spotrebiteľov 
umožňujú žiadať  nápravu. 

Ak by takýto systém fun-
goval na Slovensku, napríklad 
poistenci poisťovne, ktorá 
čaká na vyhlásenie konkurzu, 
dlžníci rôznych nebankových 
spoločností, platitelia neféro-
vých bankových poplatkov, 
podvedení zákazníci interne-
tových obchodov či obete ne-
serióznych sprostredkovateľov 
zájazdov i už sprofanovaných 
Šmejdov by sa svojich práv 
i peňazí dovolali ľahšie 
a skôr. 

Prípad Volkswagenu pri 
obchádzaní emisných štan-
dardov je jedným z príkla-
dov, prečo potrebujeme 
efektívne nástroje kolektív-
nej ochrany spotrebiteľov 
na úrovni Európskej únie. 
Prečo výrobcovia dieselov 
môžu ďalej predávať svoje 
automobily, no majitelia áut 
sa rovnako nemôžu domôcť 
svojich práv?  

Ďalším príkladom sú lety 
rušené aerolinkami, kde 

možnosť mať legálne nástroje, 
vďaka ktorým môžu dotknutí 
spotrebitelia brániť svoje prá-
va hromadne, by veľmi po-
mohla. Pred pár rokmi životy 
tisícov Európaniek zmenil 
škandál s prsnými implantát-
mi, ktoré im zničili zdravie. 
Aj tie by minimálne mali mať 
možnosť spoločne žiadať od-
škodnenie od výrobcu. 

Európa sa digitalizuje a pre-
dajcovia čoraz aktívnejšie 
ponúkajú svoje tovary a služ-
by vo viacerých členských 
štátoch EÚ. Keď sú poru-
šené práva predajcov, majú 
dve možnosti: bojovať alebo 
problém ignorovať. Väčšina 
spotrebiteľov by však ochot-
nejšie bránila svoje práva na 
súde, ak by sa mohli spojiť 
v kolektívnom konaní. 

Pomohlo by to rozvoju 
obchodu a konkurencie-
schopnosti. Oddelili by sme 
podvodníkov od obchodní-
kov, ktorí hrajú podľa pravi-
diel. Spoločnosti, ktoré ko-
najú zodpovedne, by získali 
výhodu. 

Preto dúfame, že predseda 
Európskej komisie i členovia 
našej vlády si čo najskôr uve-
domia skutočnosť, že je tu 
potreba vytvoriť celoeuróps-
ky systém kolektívnej ochra-
ny práv spotrebiteľov. Všetci 
Európania by z neho výrazne 
benefi tovali a Európska únia 
by ukázala, že robí viac pre 
svojich občanov. 

Petra Vargová Čakovská, 
Spoločnosť ochrany 
spotrebiteľov S.O.S. 

Poprad

´

V dňoch 19. - 20. októbra 
Katedra manažmentu v Pop-
rade, ktorá je súčasťou Peda-
gogickej fakulty Katolíckej 
univerzity v Ružomberku, 
usporiadala 1. ročník me-
dzinárodnej vedeckej konfe-
rencie PEMF 2017 s temati-
kou „Trendy v kvalite práce, 
produkcie, služieb a života“. 
Konferencia bola organizo-
vaná v spolupráci s mestom 
Poprad a pod záštitou Minis-
terstva školstva, vedy, výsku-
mu a športu SR.

Úvod s pozdravnými prí-
hovormi patril významným 
hosťom akademického a ve-
rejného života - Jozef Švager-

ko, primátor mesta Poprad; 
štátny tajomník MŠVVaŠ 
Peter Krajňák; Jozef Jarab, 
rektor Katolíckej univer-
zity v Ružomberku; Peter 
Krška, dekan Pedagogickej 
fakulty, Alena Daňková, ve-
dúca Katedry manažmentu 
v Poprade. 

Konferencie sa zúčastni-
li zástupcovia 15 univerzít 
zo Slovenska, Čiech, Poľska 
a Veľkej Británie a z 11 part-
nerských organizácií, ktorí 
sa venovali konferenčným 
témam z oblasti cestovného 
ruchu, rozvoja ľudského po-
tenciálu a viacdimenzionál-
neho prístupu k zvyšovaniu 

výkonnosti podnikových 
procesov. Účastníci obzvlášť 
pozitívne hodnotili zastú-
penie praxe, ich príhovory
a prednášky, ktoré odzneli od 
Štefana Kassaya, predsedu 
Dozornej rady I.D.C. Hol-
ding, a.s.; Jaroslava Mervar-
ta, predsedu predstavenst-
va skupiny Chemosvit a. s.; 
Juraja Chovaňáka, marketin-
gového riaditeľa TMR, a. s.;
top odborníka hotelier-
stva na Slovensku Františka 
Odložilíka; Petra Sisáka zo 
spoločnosti Vino &Tapas, či 
Wernera Franka zo spoloč-
nosti Ekoservis Slovensko.

Pokračovanie na 6. strane

Pohľad na predsedníctvo plenárneho rokovania konferencie – sprava: J. Švagerko, Š. Kas-
say, A. Daňková, J. Jarab, P. Krška, A. Diačiková, P. Krajňák.

PEMF 2017 - Popradské 
ekonomické a manažérske fórum
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Pavol Gašper sa vrútil do 
popradskej komunálnej po-
litiky ako víchor. Z takmer 
neznámeho politika sa po 
ostatných voľbách stal vice-
primátorom. Dnes už kreslo 
na radnici neohrieva. Ako 
sám tvrdí, morálka je viac 
ako moc a peniaze. 

„Viem, čo chcem a za tým 
idem – dať ľuďom v našom 
kraji budúcnosť a nádej. Pre 
nás všetkých je najdôležitej-
šie viac práce, istôt, viac sluš-
nosti, blahobytu a viac krás 
okolo nás,“ povedal Pavol 
Gašper, dnes už radový po-
slanec popradského mest-
ského zastupiteľstva, ktorý 
má skúsenosť so straníckymi 
štruktúrami, aj s politikmi, 
oblečenými v politických 
straníckych tričkách. Podľa 
popradského komunálneho 

Pavol Gašper, kandidát na prešovského župana: 
Manžel, otec, politik a podnikateľ

V prvom rade manžel a otec, až potom politik a v neposlednom rade 
aj podnikateľ – všetko v jednom balení. To je Pavol Gašper, kandidát na 
predsedu i na poslanca Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Bývalý 
viceprimátor Popradu ctí morálku, čestnosť a nezávislosť. Nehľadá prob-
lémy, ale riešenia.

politika sa čistota v riadení 
Prešovského samospráv-
neho kraja (PSK) dá zaistiť 
jedine zvolením nestraníka. 

„Je nesmierne dôležité, 
aby nasledujúce voľby vyhral 
nezávislý a nestranícky kan-
didát. Aby sme odbúrali ro-
zoberanie majetku, korupciu  

a klientelizmus, ktorý v tom-
to kraji panuje,“ konštatoval 
Gašper. Súčasné vedenie 
VÚC podľa popradského 
kandidáta hrá podľa vopred 
stanovených politických 
nôt. Podľa niekdajšieho po-
pradského viceprimátora 
sú niektorí odvážlivci, ktorí 
prišli do konfliktu so stra-
níckym krajským vedením, 
ekonomicky likvidovaní. 

„Straník pracuje hlavne 
pre stranu a dosadzuje na 
svoje miesta straníkov a nie 

odborníkov. Nezávislý kan-
didát pracuje pre občanov 
kraja a preto sa nespoľahne 
na stranícky spriahnutých 
úradníkov, ale na odborní-
kov,“ dodal kandidát na žu-
pana. Čo dokážu stranícke 
štruktúry zažil na vlastnej 
koži Gašper pri ostatných 

komunálnych voľbách ako 
kandidát na popradského 
primátora. Svojej kandi-
datúry sa vzdal v prospech 
straníckeho nominanta, čo 
dnes nepovažuje za najlepší 
krok. 

„Mám skúsenosti z vlast-
ného života. Pred tromi rok-
mi som sa v popradských 
primátorských voľbách vzdal 
svojej kandidatúry v plnom 
presvedčení, že robím dobre, 
že sa vzdávam v prospech 
čestného človeka, ktorý bol 

straníckym nominantom. 
Výsledok vidia všetci. Nech-
cem povedať, že katastro-
fálny, ale prinajmenšom ža-
lostný,“ vysvetlil komunálny 
politik, aj vďaka ktorému sa 
do čela Popradu dostal no-
minant KDH a SDKÚ.

Päť z jeho 6 detí žije v Pre- 
šovskom samosprávnom 
kraji – najväčšom na Slo-
vensku. Okrem toho, že je 
najkrajší a najrôznorodejší, 
Gašper cíti, že pre Bratislavu 
zabudnutý a nepodstatný. 

800 tisíc ľudí tu zarába naj-
menej a aj ponuka práce tu 
nie je práve najlepšia. Svo-
je o tom vie aj jeho dcéra s 
rodinou – najradšej by boli  
v rodnom kraji, no práce 
niet. Slovenská smotánka si 
žije svoj život inde. 

„Pritom od Tatier až po 
ukrajinské hranice žijú naj-
šikovnejší Slováci. Tento kraj 
mám nesmierne rád a mám 
k nemu osobný vzťah. Veľmi 
mi záleží na jeho budúcnos-
ti a na ľuďoch, ktorí si určite 

zaslúžia slušný život,“ konš- 
tatoval manažér, ktorý sa za-
oberá kvalitou riadenia pod-
nikov. Gašperovi dnes v Pre-
šovskom kraji chýba pome-
novanie problémov. Aj keď 
mnohí to vedia, radšej mlčia. 

„Strach nemôže byť dôvo-
dom na to, aby sa tu neho-
vorilo o problémoch. Ak sa  
o nich nebude hovoriť, nemô-
žu sa ani vyriešiť. Ľudia by tu 
mali žiť dobre, dostať prácu  
a za ňu spravodlivú odme-
nu,“ zdôraznil bývalý po-
pradský viceprimátor, podľa 
ktorého by mali naše deti  
a vnúčatá žiť v krásnej kra-
jine. Súčasný stav 6-násobný 
otec nehodnotí kladne. 

„Doterajšie pôsobenie poli-
tických strán nielen vo vedení 
nášho kraja ukázalo, o čo im 
ide. A ľudia, ani prosperita 
kraja to nie sú,“ hodnotil 
Gašper. Je to nezávislý kan-
didát, ktorý nie je zaviazaný 
žiadnej strane ani žiadnemu 
sponzorovi. Svojim racio-
nálnym programom oslovu-
je čoraz viac poslaneckých 
kandidátov i starostov v Pre- 
šovskom kraji. 

„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 člo-
vek je najvyššou hodnotou,“ 
uzavrel kandidát na prešov-
ského župana.

Kandidatúru Pavla Gaš-
pera na župana podporuje 
20 kandidátov na poslancov 
z rôznych okresov, čo je dô-
kazom odhodlania a úsilia 
spájať ľudí z celého regiónu, 
spájať všetky generácie. 

„Pokladám za dôležité roz-
behnúť a podporiť mladých, 
pracovitých a čestných ľudí. 

Nielen ako voličov, ale moti-
vovať mladých, aby sa veno-
vali riadeniu našej krajiny. 
Dôležití všetci – mladí, star-
ší, muži rovnako ako ženy, 
deti, ale aj hendikepovaní  
a ich rodinní príslušníci. 
Všetci si zaslúžia lepší a sluš-
ný život,“ vysvetlil županský 
i poslanecký kandidát. Aj 
preto viacnásobný otec po-
núkol komplexný a premys-
lený plán, ktorý pamätá na 
všetky skupiny obyvateľstva. 
Podľa Gašpera sú všetci 
hodní toho, aby im moder-
ný štát i kraj vytvoril pod-
mienky na kvalitné vzdela-
nie zohľadňujúce moderné 
trendy, na založenie a zdra-
vý rozvoj rodiny, na získanie 
zamestnania za adekvátnu 
odmenu, aj na spokojnú  
a dôstojnú starobu.

Z ekonomického hľadiska 
má podľa ambiciózneho Po-
pradčana PSK na to, aby sa 
postaral o svojich obyvate-
ľov. Gašper vidí priestor a re-
zervy najmä vo vedení kraja  
i niektorých samospráv. „Pro-
stredníctvom obecných pod-
nikov chcem naliať do každej 
obce, kde taký podnik vznikne 
najmenej 250 000 eur za vo-
lebné obdobie z rozpočtu PSK.  
K tomu ešte treba pripočítať 
dotácie na vytvorenie nových 
pracovných miest a dotácie  
z eurofondov. To je podstatne 
viac, ako tisíc alebo dvetisíc 
eur, ktoré teraz dostávajú 
vyvolené obce na kultúrne 
slávnosti, či športové akcie 
od PSK dnes,“ konštatoval 
popradský manažér, ktorý sa 
nepozerá na kraj a jeho oby-
vateľstvo krátkodobou op-
tikou, ale ďalekohľadom do 
budúcnosti, o ktorej rozhod-
nú voliči už o niekoľko dní.

Objednávateľ: Ing. Pavol Gašper, 
MPČĽ 3170/31, Poprad
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Vo štvrtok 19. októbra sa 
v Košiciach, v Congress Ho-
tel Centrum, uskutočnil už 
desiaty ročník konferencie 
KSK – partner v cestovnom 
ruchu pod názvom: Smero-
vanie rozvoja cestovného ru-
chu v najmenej rozvinutých 
okresoch Slovenska. Konfe-
rencie sa zúčastnili zástup-
covia Ministerstva dopravy 
a výstavby SR – sekcie CR, 
Asociácie organizácií cestov-
ného ruchu či Centra podpo-
ry regionálneho rozvoja, n.o. 
pre okres Revúca, zástupco-

via oblastných organizácií 
cestovného ruchu, podnika-
teľských subjektov, subjektov 
tretieho sektora či spoločnos-
tí a ďalších organizácií, ktoré 
v nedávnej minulosti realizo-
vali alebo realizujú konkrétne 
projekty a podporujú rozvoj 
produktov cestovného ruchu. 

Na konferencii boli pre-
zentované aj dobré príklady z 
praxe z oblasti obnovy kultúr-
neho a prírodného dedičstva 
v rámci uplynulého obdobia 
Grantov EHP a Nórska, ako 
aj  Programu švajčiarsko-slo-

venskej spolupráce, ktorých 
Národným kontaktným bo-
dom bol Úrad vlády SR. Kon-
krétne išlo o podporu obnovy 
Bardejovskej synagógy v are-
áli židovského suburbia, pro-
jekt Tokaj je len jeden, pomoc 
pri revitalizácii Slovenského 
raja vrátane rokliny Kyseľ či 
biosférickej rezervácie Poľa-
na.  Viac informácií o pro-
jektoch na: www.eeagrants.sk 
a www.swiss-contribution.sk.  

V  novom programovom 
období čerpania Grantov 
EHP a Nórska na roky 2014 

– 2021 je v pláne pokračovať 
v podpore zachovania náš-
ho kultúrneho a prírodného 
dedičstva prostredníctvom 
programu: Podnikanie v ob-
lasti kultúry, kultúrne dedič-
stvo a kultúrna spolupráca 
s alokáciou 20 588 236 eur, 
ktorú tvoria granty a  štátny 
rozpočet.  K  pomoci regió-
nom prispeje tiež program: 
Miestny rozvoj, odstraňova-
nie chudoby a inklúzia Ró-
mov s alokáciou  17 647 059 
eur.  Správcom oboch progra-
mov je Úrad vlády SR.

Projekty  môžu naštartovať turizmus aj v najmenej rozvinutých okresoch

Snímka: NP Slovenský raj

Nemocnica Poprad, a. s.,
zaviedla najmodernejší spô-
sob miniinvazívneho rie-
šenia pruhov v slabinách 
u detí. 

Lekári chirurgického od-
delenia odoperovali týmto 
spôsobom 10 detských pa-
cientov. Ide o výkon bez pot-
reby otvárania prednej steny 
brušnej, naopak len pomo-
cou dvoch, resp. troch 3-mm 
vpichov na prednej stene 
brušnej. Deti sú schopné po 
prebudení z krátkej narkózy 
prakticky plnej aktivity a to 
plnohodnotne už na druhý 
deň. Veľmi krátky, šetrný 
a efektný výkon bez recidív 
a bez veľkých jaziev v triesle!

Miniinvazívne operácie pruhov u detí
„Štatisticky v 30 % prípa-

doch má dieťa skrytý pruh 
aj v druhej slabine. Ten sa 
pri klinickom vyšetrení ešte 
neodhalí, avšak pri lapa-
roskopii sme schopní tento 
pruh odhaliť okamžite a 
zároveň je možné ho hneď 
zoperovať. Dieťa sa takto 
vyhne ďalšej operácii v bu-
dúcnosti. Toto sa potvrdilo 
aj v našom súbore operácií 
u troch pacientov,“ hovorí 
zástupca primára Chirurgic-
kého oddelenia s JIS Nemoc-
nice Poprad, a. s., MUDr. 
Tomáš Vnenčák.

Nateraz poslednej z týchto 
detských operácií sa počas 
svojho pobytu na Slovensku 

zúčastnil aj Doc. MUDr. Sal-
mai Turial, prednosta Kli-
niky detskej chirurgie v ne-
meckom Wiesbadene, ktorý 
pri tejto operácií MUDr. 
Tomášovi Vnenčákovi asis-
toval. Lekár, ktorý svoje me-
dicínske vzdelanie získal na 
Slovensku, a v súčasnosti sa 
na nemeckej klinike špecia-
lizuje na detskú chirurgiu, 
práve takýchto laparosko-
pických operácií urobil už 
viac ako 2 000. Doc. Turial si 
s popradskými kolegami vy-
menil skúsenosti a ocenil ich 
kroky vedúce k rozvoju tohto 
najmodernejšieho spôsobu 
liečby hernií u detských pa-
cientov na Slovensku.  (sga)

Chirurgovia z Nemocnice Poprad s novinkou 

Objednávateľ: Michal Sýkora ul. SNP 335,  Štrba

´
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Koniec babieho leta ukon-
čilo finále prestížnej česko 
– slovenskej súťaže krásy 
Photo Girl Czech and Slovak 
Republic 2017. Jej finálový 
večer už 3. ročníka sa konal 
v Restauracii romantického 
Střeleckého ostrova  v Prahe. 
Hviezdnej porote, v ktorej 
zasadli aj prezident súťaže 
Lukáš Trs, v minulosti víťaz 
obdobnej súťaže pre pánov 
Sympaťák roku, obľúbený 
moderátor Ľuboš Xaver Ve-
selý, svetoznámy fotograf Ján 
Saudek, šéfovali podpred-
seda poroty, slávny sloven-
ský fotograf Róbert Vano a 
predsedníčkou poroty bola 
božská Helena Vondráčko-
vá. O tom že to bola Dlouhá 
noc, ako spieva vo svojom 
megahite nebolo pochýb, zá-
bava vydržala až do rána. O 
titul sa uchádzala dvanástka 
nádherných žien z Čiech a 
Slovenska a pre víťazku bolo 
pripravené auto či exklu-
zívny zájazd do amerického 
Las Vegas. Sympatie poroty 
získalo číslo 2, Hanka Ka-
šparová. Priaznivci internetu 
udelili cenu Sympatie Girl 
Mary Aušovej s číslom 9. 
No a potom sa už uďelovali 

Photo Girl 2017 – úspech ostal v rodine

najdôležitejšie tituly večera. 
3. miesto Photo Girl puto-
valo na Slovensko vďaka 26 
ročnej moderátorke Marti-
ne Malinovej z Bratislavy, 
ktorá by sa v budúcnosti 
chcela uchytiť v oblasti he-
rectva.  Na 2. mieste, skon-
čila atraktívna brunetka z 

Jihlavy, Markéta Macová a 
právom jej  patrí titul Vice 
Girl Photo 2017. No a slzy 
radosti a šťastia tiekli po 
tvári krásnej, atraktívnej a 
charizmatickej Petre Neu-
virthovej z Ústi nad Labem, 
ktorá neskrývala radosť z 
víťazstva.  Pikantériou je, že 

práve krásna Petra pocestuje 
do Las Vegas, kde pôsobí aj 
jej úspešný brat, český repre-
zentačný hokejový brankár, 
ktorý v NHL hrá za Phila-
delpia Flyers. Takže rodičia 
môžu byť hrdí na obe svoje 
deti.
Snímky a text: Jozef Mašlej

Víťazky zľava: Sympatia poroty Hana Kašparová, druhá Markéta Macová, víťazka Petra 
Neuvirthová, tretia Martina Malinová a Sympatia publika Mary Aušová.

Hviezdna porota, speváčka Helena Vondráčková, fotografi  
Róbert Vano a Jan Saudek a prezident súťaže Lukáš Trs.

Vľavo Michaela Nehodová z Brna a vpravo Markéta Ma-
cová, ktorá skončila na 2. mieste.

V školskom roku 2017/
2018 zasadlo do lavíc Zák-
ladnej školy v Batizovciach 
161 žiakov. 

Pre 15 prvákov to bol ur-
čite jeden z najsilnejších 
zážitkov v živote. Čaká ich 
dobrodružná cesta za číta-
ním, ktorú sa im pani uči-
teľka bude snažiť spríjemniť 
využitím metodiky splýva-
vého čítania SFUMATO. 
Túto metodiku v našej škole 
uplatňujeme už štvrtý škol-
ský rok. Prvákov čaká aj vyu-
čovanie anglického jazyka 

Základná škola so zmenami
metódou Jolly Phonics, kto-
rú sme po prvý raz aplikovali 
v minulom školskom roku.

 Tretiaci sa budú vzdelávať 
podľa inovovaného školské-
ho vzdelávacieho programu.  
Pre žiakov vyšších ročníkov 
sú pripravné triedne projekty, 
zrealizujeme i tradičné škols-
ké projekty ako sú Čitateľ-
mánia, Deň Zeme a veľkú 
pozornosť budeme venovať 
športu.

V predvianočnom období 
potešíme muzikálom a pri-
pravujeme veľa zaujímavého. 

Veľmi nás teší príchod 
novej učiteľky anglického ja-
zyka. Po dlhšom období sa 
bude anglický jazyk vyučovať 
kvalifi kovane. 

Aj napriek častým zme-
nám legislatívy i minist-
rov v rezorte školstva nám 
nechýba elán a dobré nápa-
dy, ako skvalitniť vyučova-
nie. Všetci, ktorí majú radi 
našu školu a zaujímajú sa 
o dianie v nej, sa o tom mohli 
prísť presvedčíť 16. októbra 
počas už tradičného Dňa 
otvorených dverí. 

Podtatranské múzeum 
v Poprade počas leta reali-
zovalo výstavu „LEGOVA-
NIE v MÚZEU”, ktorá pre-
zentovala svetové i domáce 
architektonické dominan-
ty vytvorené z populárnej 
stavebnice. 

Súčasťou výstavy bol aj 
projekt MICRO PANO-
RÁMA POPRADU, kde sa 
verejnosť mohla zapojiť do 
hlasovania a podiaľať sa tak 
na rohodnutí, ktoré archi-
tektonické dominanty mes-
ta Poprad sa zrealizujú zo 

Nemocnica Poprad zo stavebnice
známej lego stavebnice. 

Budova Nemocnice Po-
prad bola jednou z dvanás-
tich dominánt mesta, za 
ktoré bolo možné hlasovať. 

V si lnej  konkurencii 
historických i moderných 
objektov získala budova 
z prelomu šesťdesiatych 
a sedemdesiatych rokov 
štvrtý najvyšší počet hlasov.  

Hlasujúci vybrali aj ďal-
šie dominanty, ktoré si 
zaslúžia zviditeľnenie po-
mocou detskej stavebnice, 
a to Evanjelický kostol, Kos-

tol sv. Egídia a budovu Fo-
rum Poprad. 

Počas Dní Prešovského 
samosprávneho kraja pred-
stavili zástupcovia Podtat-
ranského múzea v Poprade 
spolu s realizátorom pro-
jektu Ing. Pavlom Barillom 
MICRO PANORÁMU PO-
PRADU a odhalili minia-
túrne dominanty. Tie sú do 
konca októbra vystavené 
v Podtatranskom múzeu 
v Poprade.

 PhDr. Sylvia Galajda, 
Nemocnica Poprad

Objednávatelia: Mgr. Ján Hroboň, Hlavná 114, Gerlachov, JUDr. Gabriel Bodnár,  Krátka 505/2, Batizovce , Ján Šoltis, Mengusovce104

´
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Ako ste avizovali  v roz-
hovore pre naše noviny, zú-
častnil ste sa ako rozhodca 
v stolnom tenise medziná-
rodných majstrovstiev Poľs- 
ka. Ako k tomu došlo?

S kolegom Ing. Chamu-
lom nás vyhecovala nevy-
darená rozlúčka s medzi-
národným rozhodovaním 
na Majstrovstvách Európy 
juniorov a kadetov v por-
tugalskom Guimaräeshi. 
Žiaľ, nadmerná vyťaženosť, 
kedy sme rozhodovali až 
12 hodín denne, nám roz-
lúčku oddialila. Preto sme 
sa prihlásili na Polish Open  
v poľskej Czestochovej. Do-
stali sme pozvánku takmer 
obratom A tak sme sa 4. ok- 
tóbra vybrali na relatívne 
najkratšiu cestu sezóny, kde 
sme boli členmi 55-členné-

Kežmarčan na stolnotenisovom Polish Open  2017 ITTF v Czestochovej
ho tímu rozhodcov, ktorého 
sa zúčastnilo vyše 350 hrá-
čov takmer z celého sveta. 
Zo svetovej špičky chýbali 
iba Číňania.

Aký bol výkonnostný  
rozdiel  týchto podujatí?

 Obrovský, veď sa zišli re-
prezentanti 53 krajín sve-
ta. Svetovými hráčmi boli 
Japonci, Kórejci, Indovia, 
Singapurčania a Hong- 
Kong. Európania postavila 
výborných hráčov z Bel-
gicka, Švédska, Portugals- 
ka, Španielska, Talianska, 
Francúzska, Nemecka, Ra-
kúska, Dánska, Česka, Bri-
tánie, Bieloruska, Maďarska, 
Rumunska, Ruska, Slovin-
ska, Holandska  Chorvátska 
a domáceho Poľska. Z jed-
notlivcov chcem vydvihnúť  
Nigerijčana Quadri Arunu, 

ktorý sa stal celkovým ví-
ťazom turnaja. Angličana 
Pitchforda, Kazacha Gerasi-
menka - víťaza z Hungarian 
Open do 21 rokov v Buda-
pešti, ktorého sa zúčastnil  
v januári t. r.. Výkony boli na 
svetovej úrovni a mal som tú 
česť rozhodovať ich zápasy 
na šampionáte.

Aká bola atmosféra 
šampionátu? 

Výborná! Stretli sme sa 
rozhodcovia 10 štátov a väč-
šinou sme sa osobne poznali. 
Slováci tvorili najväčšiu výp- 
ravu zahraničných rozhod-
cov.  S Mariánom Bystriča-
nom z Ružomberka som pre-
cestoval kus Európy. S Čech-
mi Pepom Vítkom a dcérou 
Haničkou sa stretávame 
pravidelne. Litovci - Budrys 
a Frackaitis, Ukrajinci-Mel-

nik a Prokopjuk sú našimi 
priateľmi. Domáci Polia-
ci - Peter Pielacinski, Tadek 
Chwiejciak, Marek Kibala, 
Marcin Fidala boli mojími 
partnermi pri rozhodovaní 
na Majstrovstvách Európy  
v Gdansku r. 2011. Hlavným 
rozhodcom bol Portugalec 
Carlos Silva, ktorý bol zás- 
tupcom hlavného na MEJ  
v Guimaräeshi.

 Na ME ste ho hodnotili 
vysoko, ako ste boli spokoj-
ní  teraz?

 Carlos je veľmi kontro-
verzná osobnosť. Ale „pro-
fík“ v každom prostredí. 
Obdivoval som ho, že v prie-
behu pár minút dokázal byť 
na rôznych miestach. Or-
ganizoval posádky, ich nás- 
tupy, sledoval spoza monito-
ra zápasy. Dokázal aj tvrdo 

kritizovať. Dotklo sa ma, že 
ma tvrdo pokarhal, pri mo-
jich problémoch so suchos-
ťou úst, keď som si vyžiadal 
vždy fľašu vody. Tú mi pri 
kvalifikačných zápasoch 
povolil. Keď som však mal 
fľašu pod stoličkou počas 
semifinálového zápasu, po 
1. sete pribehol a rozčúlene 
mi hovorí: Keď tu sedíš ako 
baba na pláži mi nevadí. Že 
máš fľašu pod stoličkou ma 
rozčúlilo, ale že to je vidno 
v televízii ma už štve. Niko-
mu nevysvetlíš, že v tej fľaši 
nemáš alkohol. Tak som dal 
fľašu asistentovi, ktorý mi ju 
v pauzách nosil.

Ktoré zápasy ste hodnoti-
li ako najkvalitnejšie?

  Rozhodne dva zápa-
sy najlepšej Poľky Li Qian, 
ktoré som rozhodoval. Keď 

som blahoželal jej trénerovi 
Zbiškovi Necekovi, tak mi 
odpovedal: „Keď som zistil, 
že budeš rozhodovať  ty, tak 
Li vyhrá!“ Hráč potrebuje aj 
kvalitných rozhodcov, ktorí 
ich nevytočia. Mal pravdu, 
obidva zápasy s Li Qian, na-
priek výborným hráčkam, 
naturalizovanej Angličan-
ke Hoi-TIn-TIn a Japonke 
Maeda, boli pohodové a Poľ- 
ka ich bezpečne vyhrala  
a skončila až v semifinále. 
Semifinále mužov, ktoré bolo 
predčasným finále s Nige-
rijčanom  Arunom a Kaza-
chom Gerasimenkom, sme  
s Milanom Chamulom zvlád-
li solídne a Carlos nám osob-
ne poďakoval so slovami: 
„Vieš Jaroslav,  na vás starších 
sa môžem spoľahnúť!“ 

Pokračovanie na 10. strane

KURZY –TVORIVÝ RELAX:

Dokončenie z 2. strany
V rámci 1. ročníka PEMF 

2017 sa konalo slávnost-
né uvedenie do vedeckej  
a odbornej praxe vedeckého 
časopisu  REFLEXIE - Kom-
pendium teórie a praxe pod-
nikania, ktorého vydavate-
ľom je Katedra manažmentu 
PF Katolíckej univerzity  
v Ružomberku, v spolupráci 
s prof. Kassayom. Časopis je 
určený nielen pre študijné 
programy manažmentu, eko-
nomiky a podnikania na KU, 
ale zohľadňuje 
špecifické pohľa-
dy na svet podni-
kania z pohľadu 
teórie a odbornej 
praxe uplatni-
teľné aj na iných 
univerzitách.

Pri tejto príle-
žitosti Š. Kassay 
ocenil pamätnou 
medai lou Na-
dácie profesora 
Štefana Kassaya 
na podporu vedy  
a vzdelávania štu-
dentku 2. ročníka 
magisterského 
štúdia odboru 
Ekonomika a ma-

PEMF 2017 - Popradské... 
nažment podniku, Andreu 
Bocanovú za vynikajúce štu-
dijné výsledky počas jej ce-
lého štúdia, tvorivý prístup 
pri riešení vedeckých pro-
jektov a za aktivity súvisiace  
s komunitným životom na 
Katedre manažmentu. Súčas-
ťou ocenenia bolo aj odovz- 
danie 5-zväzkového knižné-
ho daru - Podnik a podnika-
nie - v anglickom jazyku. 

Anna Diačiková, 
predsedníčka 

organizačného výboru

Ocenená študentka Andrea Bocanová  
s vedúcou KM prof. Alenou Daňkovou.

Objednávateľ: Jozef Janiga Tatranská Lomnica 129, Vysoké Tatry

KERAMIKA
MAĽBA MANDALY

MAĽBA NA HODVÁB A TEXTIL 
MALIARSKE A KRESLIARSKE TECHNIKY

DARČEK OD SRDCA 
Cena: 20 EUR za 1.30 hod., v cene 

je základný materiál

Kde:  ALELIÉR POPPRAT v pasáži ALFA,
 Námestie sv. Egídia v Poprade

Ako sa prihlásiť?
Mailom: klub.pp.vytvarnikov@gmail.com 
Telefonicky: 0903 608 499, 0903 808 188

´
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PODNIKOVÁ PREDAJŇA BALIARNÍ OBCHODU, A. S., POPRAD

Akcie a zľavy až
do výšky

Akcie a zľavy až
do výšky

50%

* viac ako 150 výrobkov Popradskej
   kávy a čaju, Mistral čaj 
* predaj čerstvej praženej kávy z dennej produkcie 
* hrnčeky, čajníky, kazety na čaj a podobne
 * lahodná presso káva u nás za 1,- €
* ochutnávka čaju zdarma
* príjemná atmosféra a obsluha 

Hraničná 664/16, Poprad
(budova Baliarní obchodu,
a. s. Poprad)

Otvorené:
PO - PI:     8:00 - 15:30
(obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30)                 SO - NE:   zatvorené WWW.POPRADSKE.SK Tel.: 052/7143270

Medzi hlavné témy, kto-
rým sa ako poslanec VÚC 
chce Martin venovať patria 
mladí ľudia, prepájanie ge-
nerácií, kultúra a školstvo. 
Prečo práve tieto témy? 

Chcem, aby náš kraj pro-
speroval. Na to, aby sme pro-
speritu dosiahli treba začať 
pracovať na riešení problé-
mov a riešiť ich komplexne, 
od základov. Mladým ľuďom 
sa chcem venovať ako ich 
styčný bod na župe, na ktorý 
sa môžu kedykoľvek obrátiť 
so žiadosťou o spätnú väzbu, 
podporu či pomoc. Prepá-
janie generácií považujem 
za veľmi dôležité. Severské 
krajiny sú dobrým príkla-
dom toho, ako sa generácie 
dajú prepájať (študenti bý-
vajú v domácnostiach s dô-
chodcami a dôchodcovia sa 
chodia hrať s deťmi do škôl-
ky). Kultúra je veľmi prepo-
jená s dianím v spoločnosti, 
nie raz sa práve cez hudbu, 
umenie či divadlo vyjadruje 
nespokojnosť s aktuálnym 
stavom v spoločnosti. Ďal-
šou z tém, ktorým sa chcem 
venovať je školstvo (vzde-
lávanie). Dať obyvateľom 
nášho kraja možnosť získať 
kvalitné vzdelanie zvýši ich 
konkurencieschopnosť na 
trhu práce a mladému člo-
veku otvorí dvere k mno-
hým možnostiam. Okrem 
formálneho vzdelávania 

Pýtali sme sa Bc. Martina Mlynára, kandidáta na poslanca VÚC za okres Poprad s číslom 48

Chcem, aby náš kraj prosperoval
chcem podporovať aj to ne-
formálne, napríklad mládež-
nícke výmeny, konferencie 
a workshopy pre mladých 
ľudí.

Mladí ľudia
Chcem, aby bol hlas mla-

dého človeka v obci, okrese 
či kraji vypočutý. Chcem 
byť styčným bodom mla-
dých ľudí. Chcem aby mla-
dý človek našiel podporu 
pre svoje projekty, získal 
poradenstvo a v konečnom 
dôsledku aj pomoc s reali-
záciou nápadu prospešné-
ho pre komunitu v ktorej 
žije. Mladí ľudia prekypujú 
množstvom nápadov, času 
a okrem toho má každý mla-
dý človek aj mnoho možnos-
tí. V týchto možnostiach sa 
však nie je ľahké orientovať. 
Ako župný poslanec chcem 
pracovať na sprehľadnení 
palety možností, ktoré mla-
dý človek má a na sprístup-
není fi nančnej podpory, kto-
rú kraj ponúka, mladým ľu-
ďom na realizáciu vlastných 
projektov.
Prepájanie generácií
Považujem za dôležité 

aby generácie občanov spo-
lupracovali. Verím v to, že 
dokážeme vytvoriť funkčnú 
symbiózu medzi mladými, 
dospelými či staršími občan-
mi nášho kraja. Spolupráca 
generácií vie priniesť veľa 
ovocia. Jedným plodom tej-

to spolupráce je aj zdie-
ľanie skúseností, vďaka 
ktorej sa môžu mladí ľu-
dia vyhnúť chybám z ne-
vedomosti. Okrem toho 
sa takýmto spôsobom 
vie každý z nás niečo na-
učiť o tej druhej skupine.

Kultúra
Náš kraj je bohatý 

na kultúrne dedičstvo. 
O to, čo sme zdedili sa 
treba starať, to, čo vzniká 
treba podporovať. Kraj 
v tomto zohráva dôležitú 
úlohu. Vie podporiť pro-
jekty finančne, zastre-
šiť ich inštitucionálne 
a vzbudzovať povedo-
mie o tom, čo náš kraj 
ponúka. Menšou zme-
nou v dotačnom progra-
me Prešovského samo-
správneho kraja vieme 
sprístupniť finančnú 
podporu aj menším pro-
jektom a tak obohatiť dianie 
v našom kraji. Tou zmenou 
je zníženie minimálnej sumy 
o ktorú môže napr. Občian-
ske združenie žiadať z 1000 
eur na 200 eur. Týmto opat-
rením bude kraj môcť pod-
poriť až 5 krát viac projektov 
a iniciatív. Napísať projekt 
na dvesto eurovú dotáciu 
zvládnu napísať aj menšie 
občianske združenia, ktoré 
môžu mať významný do-
pad na komunitu v ktorej 
pôsobia.

Školstvo
Kvalitné vzdelanie je zák-

lad. Zvyšuje hodnotu jednot-
livcov na trhu práce a zlepšu-
je ich pozíciu. Je elementárne 
dôležité mať kvalitné škol-
stvo. Do kompetencií VÚC 
patria takmer všetky stredné 
školy a gymnáziá. Okrem 
kvality škôl je potrebné aj na-
stavenie študijných odborov. 
A tiež, aby ponuka stredných 
škôl korešpondovala s dopy-
tom na trhu práce. Okrem 
formálneho vzdelávania je 

dôležité aj to neformálne, 
ktoré je dostupné každému 
mladému človeku, či už vo 
forme mládežníckych vý-
men alebo tréningových 
kurzov skrz Erasmus+. Ako 
poslanec chcem o týchto 
možnostiach mladých ľudí 
informovať a povzbudzovať 
ich v účasti. Aj mne osobne 
projekty cez Erasmus+ dali 
veľmi veľa. Zručnosti a vedo-
mosti získané práve cez tieto 
projekty využívam na dennej 
báze. 

Ďakujem za to, že ste ten-
to článok dočítali do konca. 
4. novembra prosím, príďte 
voliť. Nenechajte to na ná-
hodu. Svoje hlasy dajte kan-
didátom, s ktorými sa naj-
viac stotožňujete. Ja vám bu-
dem vďačný, ak sa rozhod-
nete hlasovať za mňa. Som 
Martin Mlynár, nezávislý 
kandidát na poslanca VÚC 
s číslom 48.

Objednávateľ: Bc. Martin Mlynár, 
Švábovce 33

´
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zimné

zdarma

výbava 
v hodnote 
až 1500 €
zdarma

odkupný
bonus

až 700 €

bonus 
na sklad.
vozidlá

až 700 €

Zimný výpredaj 
skladových vozidiel

Akcia platí do 31. 12. 2017.

zimné

zdarma

5 rokov záruka

Renault CLIO

od 8 830 €

Renault MÉGANE

od 13 010 €
Renault CAPTUR

od 11 370 €

Renault KADJAR

od 17 760 €

+ + + ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIE OD RENAULT FINANCE

FAIR LÍZING
s 0% poplatkom
a úrokom už od 0%

20
10

50

renault.sk

S ODBEROM
IHNEĎ !

od 13 010 €od 8 830 € od 11 370

EUROCAMP s.r.o., Dlhé Hony 4, 058 01 Poprad
tel.č. +421 52 7724086
www.renault-eurocamp.sk

Pediatrické oddelenie s JIS Nemocnice Poprad, a. s., 
realizuje spolu so svojimi podporovateľmi projekt „Bliž-
šie k prírode“. Jeho cieľom je detskému pacientovi čo naj-
viac spríjemniť pobyt v nemocničnom zariadení. V rámci 
projektu sa doteraz z darov a sponzorských prostriedkov 
podarilo zabezpeciť dve akváriá, ktoré deti obdivujú už 
v príjmovej ambulancii, ale aj pri vstupe po prijatí na od-
delenie. Nemalé účinky na podporu liečby majú i veľkofor-
mátové fototapety s prírodnými scenériami, ktoré zdobia 
steny zatiaľ dvoch izieb. Personál oddelenia plánuje ta-
kýmto spôsobom skrášliť ďalšie izby pre malých pacientov. 
 PhDr. Sylvia Galajda

´

Objednávateľ: Eduard Markovič, Podtatranská 4931/23, 058 01 Poprad   

PhDr. Eduard Markovič
nezávislý kandidát na predsedu a poslanca 
Prešovského samosprávneho kraja
 Spravodlivé prerozdelenie fi nancií do každého okresu v kraji
 Realizácia chýbajúceho dopravného prepojenia 
 Popradu-Tatier so Slovenským rajom  
 Rozvíjanie poznania národných dejín, kultúry a vzťah 
 k národným tradíciám 
 Zabezpečiť kvalitu života, dôstojné podmienky pre seniorov 
 a mladé rodiny
 Podpora mládeže v športových aktivitách

 Rovnomerné prerozde-
lenie � nančných prost-
riedkov v rámci všetkých 
okresov PSK  a zachovať 
transparentný status 
výberových konaní.

 Zlepšiť infraštruktúru, 
ktorá podporí regionálny 
rozvoj obchodu, cestov-
ný ruch, služby, rozvoj 
vidieka, kultúrne a histo-
rické pamiatky, prírodné 
zdroje - kúpeľníctvo, 
agrosektor, systémovo 
naštartuje rastúcu eko-
nomiku v každom okrese 

 Zabezpečiť dostupnosť 
sociálno - hospodárskych 
služieb, koncepčne riešiť 
program vzdelávania, 
vedy, výskumu a športu, 
zapojiť regionálnych 
vedcov, zlepšovateľov, 
fyzikov, technológov, 
podpora elektromobility, 
životného prostredia 
a pod. ktorí pre PSK za-
bezpečia nové projekty, 
hlavne v modernej ener-
getike, úsporne a efektív-
ne využívať fondy 
z EÚ, ktoré budú násled-
ne aplikované.

Predseda

7
46

Poslanec
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Toto je už tretí rozho-
vor, ktorý s tebou robíme. 
V prvom si sa predstavil, za-
nechal si hlavný odkaz pre 
svojich voličov a v skratke 
povedal o svojom program. 
Čo nám chceš predstaviť 
v tomto rozhovore ?

V prvom rade chcem zdô-
razniť, že je potrebné, aby išli 
ľudia 4. novembra voliť. Pre-
čo? VÚC-ka má väčší vplyv 
na život bežného človeka ako 
by sa na prvý pohľad zdalo. 
Síce o VÚC nepočujeme tak 
často, ale je prvým riešením 
pre problémy na okresnej 
úrovni. Krajské zastupiteľstvo 
(VÚC-ka) sa skladá z viace-
rých odborov. Odbor dopra-
vy, fi nancií, školstva, kultúry, 
zdravotníctva a zopár ďalších. 
Ako to funguje, uvediem na 
príklade odboru školstva 
a dopravy. V mojom progra-
me sa venujem vyššie spomí-
naným témam. Ak je zničená 
cesta medzi dedinami, ide 
väčšinou o cestu vo vlastníc-
tve Slovenskej správy ciest 
a VÚC-ky. Ak sa má opraviť 
táto cesta, je dobré poznať 
poslanca v krajskom zastu-
piteľstve a upozorniť ho na 
to. Nemá absolútny žiaden 
zmysel nadávať na vládu 
a prezidenta. Pri školstve je to 
podobné. Ak sú drahé učeb-
nice, alebo knihy na vyučo-
vanie chýbajú, je to problém 
nedostatočného fi nancovania 
stredných škôl. VÚC-ka je 
zriaďovateľom stredných škôl 
v okrese. Aj tomto prípade 

Volebný program 22-ročného nezávislého kandidáta na poslanca VÚC, 
za ktorý by sa nemusel hanbiť ani kandidát na župana

je efektívnejšie obrátiť sa na 
poslanca VÚC, aby presa-
dzoval lepšie financovanie 
učebníc, ako sa bezdôvodne 
rozčuľovať. 

Ako by si chcel dosiahnuť, 
aby sa ľudia viac obracali na 
poslancov, začali im veriť 
a prestali nadávať na tých, 
ktorí síce zastávajú verejné 
funkcie, ale s daným problé-
mom nemajú nič spoločné? 

Je potrebné, aby sa bežní 
ľudia aspoň trochu zaujíma-
li o verejný život okolo seba. 
Koniec koncov má to priamy 
dôsledok na každého z nás. 
Bohužiaľ, po zlých skúse-
nostiach a spreneverených 
peniazoch verejnosť prestala 
javiť záujem o politiku, čo 
je škoda. Ide hlavne o ľudí, 
ktorí zastávajú funkcie ve-
rejných činiteľov. Ak budú 
na týchto miestach ľudia 
s pevnou chrbtovou kosťou, 
tak sa môže situácia zlepšiť. 
Prispieť k povedomiu PSK 
chcem jeho väčším mediali-
zovaním, aby sa bežní ľudia 
dozvedeli čo sa v Prešovs-
kom kraji deje. 

Veľmi zaujímavý cieľ 
a myslím, že aj užitočný. 
Predstavíš nám ďalšie ciele, 
o ktorých píšeš na webovej 
stránke? 

Na začiatok zhrniem moje 
ciele do pár slov. Ide o pod-
poru školstva, športu, kultú-
ry. Budovanie infraštruktúry 
a cestovného ruchu a ochra-
nu životného prostredia.  
A podporiť chcem aj zamest-

nanosť v kraji.
Ako chceš ty, ako mladý 

človek, podporovať zamest-
nanosť? Myslíš, že by si do-
kázal napríklad pritiahnuť 
investora pod Tatry, aby 
tu vybudoval továreň a za-
mestnal povedzme 500 ľudí? 

Ak by som tvrdil, že to 
dokážem, veľmi by som sa 
preceňoval. Zopár obcí na 
Slovensku má svoje vlastné 
obecné podniky. Prostred-
níctvom nich dokáže obec aj 
bez externých fi riem realizo-
vať veľmi veľa prác za menej 
peňazí. Toto sa mi zdá oveľa 
reálnejšie. Nie som jediný 
kandidát, ktorý má záujem 

aby PSK podporoval vznik 
obecných podnikov. S touto 
myšlienkou tiež sympati-
zuje aj zopár kandidátov na 
župana. 

Ako študent vysokej ško-
ly dosť často navštevujem 
prednášky v škole, ale aj 
mimo nej, kde prednášajú 
rôzni odborníci z praxe. Ide 
o oblasť bankovníctva, on-
line marketingu, výrobnej 
sféry, ako rozbehnúť vlastný 
podnik a pod. Na takýchto 
akciách sa dozviem mnoho-
krát veľmi veľa zaujímavých 
informácií. Spoznám veľa 
zaujímavých ľudí, ktorí mi 
môžu pomôcť aj v budúc-

nosti. Jedinou nevýhodou 
je, že študujem v Bratislave 
a prednášky sú mnohokrát 
iba tam. Tiež sa tam konajú 
akcie typu kariérne dni pre 
mladých. Práve podujatia to-
hoto typu chýbajú v našom 
okrese. Cieľom je hlavne zvý-
šiť hodnotu človeka. Zvýšiť 
jeho šancu uplatniť sa aj for-
mou neformálneho vzdelá-
vania. V minulom čísle som 
písal o duálnom vzdelávaní 
a lepšom vybavení škôl, čo 
s touto témou úzko súvisí.

Turistika, šport, kultúra... 
Tri oblasti, kde má región po-

tenciál a je dobré na ňom sta-
vať. V regióne máme množ-

stvo historických pamiatok, 
bežeckých súťaží, festivalov 
pre každú skupinu. Cestovný 
ruch dokáže rozhýbať ekono-
miku výrazným spôsobom. 
Každý jeden návštevník re-
giónu dokáže zamestnať prie-
merne troch ľudí. Dokáže dať 
prácu zamestnancom hotela, 
predavačovi v obchode, hor-
skému sprievodcovi a ďalším. 
V oblasti športu je to veľmi 
podobné. 
Pri športe a kultúre ešte os-

tanem. Tu sa budem zame-
riavať na spoluprácu s ob-
čianskymi združeniami a ak-
tivistami, ktorí vykonávajú 
aktivity so športom a kultú-
rou súvisiace. Ide o pomoc 
pri čerpaní grantov, výpomoc 
pri písaní projektov. Je to kvô-
li tomu, lebo ľudia v tejto sfére 
robia svoju prácu mnohokrát 
bez nároku na odmenu, ale 
s nadšením. Práve táto skupi-
na ľudí tvorí významný prvok 
pri rozvoji okresu. 
V tomto článku som sa nes-

tihol podrobne venovať všet-
kým cieľom. Jednotlivé ciele 
programu spolu súvisia a ne-
smie sa zanedbať ani jeden 
z nich. Hlavné heslá, ktoré 
charakterizujú môj program 
sú: Nové dynamickejšie rie-
šenia pre rozvoj okresu a za 
lepšiu budúcnosť. 
Podrobnejšie rozpracované 

ciele môžete nájsť na webovej 
stránke  alebo facebook fan-
page (Martin Jurčík – kandi-
dát na poslanca VÚC), www.
martinjurcik.sk  (mká)

Vstúpili sme do školské-
ho roku, v ktorom sa opäť 
bude realizovať medzinárod-
né testovanie žiakov PISA.  
Umiestnenie slovenských 
žiakov nie je veľmi lichoti-
vé, čo prináša vždy búrlivú 
diskusiu. V čom spočíva 
testovanie a kedy sa presne 
uskutoční?

PISA (Programme for 
International Student Asse-
sment) je medzinárodný vý-
skum, ktorý sa po prvý raz 
uskutočnil v r. 2000 a opaku-
je sa každé tri roky. Slovensko 
sa testovania zúčastňuje od r. 
2003, v poslednom testovaní 
v r. 2015 sa doň zapojilo 72 
krajín sveta. Cieľom štúdie 
je pomocou vedomostných 
testov hodnotiť, ako sú žiaci 
schopní uplatniť svoje vedo-
mosti a zručnosti v rôznych 
reálnych životných situáci-
ách. Nezisťuje sa teda ovlá-
danie predpísaných osnov 
učiva. Hodnotia sa trihlavné 
oblasti – čitateľská, matema-
tická a prírodovedná gramot-
nosť, pričom vždy je jedna 
z týchto oblastí dominantná 
a 2 sú vedľajšie. Najbližšie sa 
uskutoční testovanie v apríli 
2018, kedy hlavnou sledova-
nou oblasťou bude čitateľská 
gramotnosť.  Okrem toho 
výskum sleduje aj postoje a 
prístup žiakov k učeniu, ale 
aj tzv. pohodu žiaka v škole, 
t.j., či sa žiakovi dostáva po-

moc od učiteľa, či má podpo-
ru u spolužiakov, či má alebo 
nemá obavy zo školy, čo by 
chcel v živote dokázať. Tento 
výskum sa uskutočňuje pro-
stredníctvom žiackych do-
tazníkov. Riaditelia škôl zase 
v dotazníkoch odpovedajú, 
aké je napr. materiálne vy-
bavenie školy. V niektorých 
krajinách vypĺňajú dotazníky 
aj rodičia. Na poslednom tes-
tovaní sa u vybranej skupiny 
žiakov sledovala tiež fi nanč-
ná gramotnosť a schopnosť 
riešiť problémy. 

Vieme,  že  v  týchto 
dňoch prebieha výber škôl. 
Kto sa tohto testovania 
zúčastňuje?

Testovanie je určené 
15-ročným žiakom, to zna-
mená, že sa ho môžu zúčast-
niť tí žiaci, ktorí majú od 15 
do 16 rokov veku. Výber škôl 
sa uskutočňuje náhodným 
výberom tak, aby v pomer-
nom zastúpení boli obsiah-
nuté všetky typy škôl – ZŠ, 
8-ročné a 4-ročné gymnázia, 
SOŠ, ale tiež špeciálne ZŠ 
zo všetkých regiónov Slo-
venska. Žiaci zo špeciálnych 
škôl majú vo všetkých kraji-
nách menej náročný variant 
testovania. Vzorka žiakov sa 
vo vybraných školách tiež 
realizuje náhodným výbe-
rom prostredníctvom soft vé-
ru. Testovanie je anonymné 
a u nás sa v posledných ro-

koch uskutočňuje výhradne 
už len elektronicky. Na Slo-
vensku sa ho zúčastní pri-
bližne 400 škôl a okolo 6 500 
žiakov.

Keďže úlohy nevychádza-
jú z učebných osnov, aké 
úlohy teda riešia žiaci?

Úlohy sú prispôsobené 
mentálnej úrovni a skúse-
nostiam 15-ročných žiakov, 
pričom sa vychádza zo situ-
ácií reálneho života. Texty 
obsahujú informácie z prí-
rodopisu, biológie človeka, 
zemepisu, fyziky, chémie 
a iných vedných disciplín 
– to znamená také, s kto-
rými sa žiak aj bežne môže 
v živote stretnúť. Testovacie 
úlohy majú rôzne formy, nie-
ktoré otázky sú s možnosťou 
výberu odpovede – tie sa 
vyhodnocujú automaticky, 
niektoré otázky si vyžadujú 
tvorbu odpovede. Hodnote-
nie týchto úloh je veľmi ná-
ročné, realizujú ich vyškolení 
hodnotitelia. Celkove je test 
rozdelený do 2 častí po 60 
minút s krátkou prestávkou. 
Náročnosť úloh je zatriedená 
do 6 úrovní. Najľahšie úlohy 
znamenajú napr. vyhľadať 
informáciu, ktorá je uvedená 
v texte, niekedy aj skryto. 
Charakter ťažších úloh si 
zvyčajne vyžaduje logické 
myslenie a  dôsledné poro-
zumenie viacerých textov, z 
ktorých musí žiak pospájať 

Hovoríme s: Alenou Madzinovou, vedúcou Školského úradu Veľký Slavkov
Je testovanie PISA strašiakom nášho školstva?

informácie, ale aj využívať 
znalosti mimo daného textu, 
resp., vytvárať hypotézy zalo-
žené na odborných znalos-
tiach. Výsledným hodnote-
ním sa však nesleduje úspech 
žiaka ani školy.

Naši žiaci sa opakova-
ne umiestňujú na dolných 
priečkach testovaných kra-
jín. Čo robí žiakom najväč-
šie problémy?

Myslím si, že žiakov zasko-
čí hneď pohľad na množstvo 
úloh, potom samozrejme 
slabšiu úspešnosť majú žiaci 

v úlohách s vyššou nároč-
nosťou porozumenia a veľké 
problémy robia žiakom úlo-
hy, ktoré vychádzajú z nesú-
vislých textov ako sú grafy, 
tabuľky, schémy, mapy a pod. 
Hodnotiť školy len podľa 
výsledkov v testovaní PISA 
však nie je správne.

Spomínali ste, že hodno-
tením sa nesleduje úspech 
žiaka alebo školy. Aký je 
teda hlavný význam testo-
vania PISA? 

Najdôležitejším prínosom 
štúdie PISA je pohľad na 

celkový vzdelávací systém 
v krajine, ale aj hľadanie sú-
vislostí medzi výkonom žia-
ka a rôznymi faktormi pro-
stredia ako je rodina, škola, 
sociálno-ekonomické záze-
mie, spoločenské postavenie 
a materiálne zabezpečenie 
rodičov, ktoré môže vplývať 
na výkon žiaka. Nie je žiad-
nym prekvapením, že nižšiu 
úroveň vykazovali žiaci, ktorí 
pochádzali zo sociálne slab-
ších rodín a tiež žiaci, ktorí 
sa necítili v škole dobre. 

Pokračovanie na 10. strane

Objednávateľ: Bc. Martin Jurčík, Ul.Štefana Nahálku 523/75, Liptovská Teplička

´
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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

Nezávislý spoločensko 
- ekonomický občasník
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V závere októbra si 
KOCR Severovýchod Slo-
venska pripomenie piaty 
rok svojho fungovania. Pri 
tejto príležitosti 27. októbra 
o 17. h predstaví svoju čin-
nosť v Inovačnom part-
nerskom centre v Prešove, 
kde zároveň premiérovo 
uvedie oficiálny videopost 
o Prešovskom kraji. 

„Videospot vznikal rok 
a pol, zachytáva turistické 
atraktivity kraja počas všet-
kých ročných období. Veríme, 
že sa bude verejnosti páčiť, 
obsahuje nádherné zábery. 
Videospot bude využívaný 
na propagáciu kraja doma 
i v zahraničí. Jeho príprava 
bola náročná, v kraji máme 
veľké množstvo atraktivít, 
ktoré sme chceli ukázať – od 
Vysokých Tatier cez Pieniny, 
Duklu, Poloniny, kráľovské 
mestá, historické pamiatky 
až po kultúru, šport a well-
ness. Autorom spotu je Jakub 
Augustinský, ktorý do videa 
vniesol mnoho moderných a 
atraktívnych prvkov,“ pred-
stavil spot Martin Janoško.  

Je testovanie PISA... 

Viedeospot 
o našom kraji

Dokončenie zo 6. strany
Stretli ste sa na Polish 

Open aj s významnými  
osobnosťami? 

Stretnutia s  bývalým 
poľským reprezentantom 
Leškom Kucharskim, nie-
koľkonásobným majstrom 
Európy, či s desaťročia  pô-
sobiacim českým reprezen-
tantom Jindřichom Pans-
kým, špecialistom na štvor-
hry, v ktorých bol majst-
rom Európy, boli spomien-
kové. Jindro sa s nami 
ochotne vyfotografoval! 
S trénerom žien Tarnobrze-
gu, viacnásobným víťazom 

Európskeho pohára druž-
stiev Zbiškom Necekom, 
ktorý je mojím dávnym 
priateľom, si máme vždy čo 
povedať. Tréner slovenskej 
reprezentácie Jaro Truksa sa 
mi vždy prihlási. Takže som 
rád, že si na mňa spomenuli!

 A výkony slovenskej 
reprezentácie? 

Žiadna sláva. Z kvalifi ká-
cií síce niektorí postúpili, 
Ľubo Pištej, ktorý skončil na 
posledných majstrovstvách 
sveta v šestnástke najlepších, 
bol nasadený priamo do zá-
verečného pavúka! Cez prvé 
kolo sa však nikto nedostal. 

To svedčí  o úrovni turnaja.
A vaša rozhodcovská 

budúcnosť? 
Vždy hovorím, nikdy ne-

hovor nikdy. Rozlúčka sa, 
vzhľadom na priaznivé refe-
rencie z tohto roku, odkladá 
na neurčito! Dr. J. Novotný

Kežmarčan na stolnotenisovom...
Dokončenie z 9. strany

Jednotlivé krajiny si robia 
aj hlbšie analýzy, v ktorých 
sa zameriavajú na konkrétne 
oblasti vzdelávania, špeci-
fikujú sa problémy vzdelá-
vacieho systému, hľadajú sa 
riešenia pre zlepšenie.

Čo sa u nás urobilo pre 
skvalitnenie vzdelávacieho 
systému, aby sme obstáli 
lepšie ako je podpriemer v 
rámci krajín OECD?

Každá reforma si žiada 
viac ako sú tri roky medzi 
jednotlivými testovaniami. V 
školách sa napr. začali budo-
vať vo väčšej miere odborné 
učebne, pretože jednoznačne 
sa potvrdilo, že žiaci, ktorí 
časť vyučovacieho procesu 
priamo pracovali v labora-
tóriách, to znamená, že mali 
viac praktických cvičení na 
úrovni dôkazov, dosahovali 
v testovaní oveľa lepšie vý-
sledky. Minulý školský rok 
bol vyhlásený ministerstvom 
školstva za rok čitateľskej 
gramotnosti. Žiaci sa zú-
častňovali rôznych pekných 
akcií, ktoré ich mali viac 
motivovať k čítaniu, pre uči-
teľov boli pripravené vzdelá-
vacie aktivity, na ktorých sa 
oboznamovali s efektívnymi 
čitateľskými stratégiami. Na-
stavujú sa nové možnosti pre 
vzdelávanie žiakov zo sociál-
ne znevýhodneného prostre-

dia, aby sa zlepšila ich moti-
vácia vzdelávať sa. O úspeš-
nosti týchto zámerov však 
nie som celkom presvedčená. 
Až ďalšie roky nám ukážu, či 
zvolená cesta bola správna.

Fínske školstvo na seba 
upútalo pozornosť mno-
hých krajín sveta za skve-
lé výsledky ich žiakov. Je 
fínske školstvo aj vaším 
vzorom?

Fínsky školský systém je 
pre nás v mnohom inšpira-
tívny. Ich školy sú naozaj kva-
litné a tešia sa veľkej dôvere 
rodičov i politikov. Mne sa na 
ich školstve páči najmä veľká 
fl exibilita a sloboda v rozho-
dovaní. Okrem bezplatného 
vzdelávania a bezplatných 
učebníc, tak ako u nás, majú 
aj bezplatnú dopravu žiakov 
do škôl a bezplatné stravo-
vanie všetkých žiakov. Keby 
som o tom mohla rozhodnúť, 
isto by som to zaviedla aj u 
nás. Odstránila by sa tým ne-
skutočná byrokracia a množ-
stvo energie tých zamestnan-
cov, ktorí to musia denne 
sledovať, pričom by sa mohli 
venovať inej - zmysluplnejšej 
práci. Páči sa mi tiež systém 
vzdelávania na stredných a 
vysokých školách. Fíni ta-
kýto systém budovali viac 
ako 20 rokov a mali úžasnú 
podporu celej spoločnosti. 
 Miroslav Tropko 

V nedeľu, 29. októbra, sa 
opäť bude meniť letný čas na 
zimný.  O 3.00 h ráno stre-
doeurópskeho letného času 
(SELČ) si posunieme ručičky 
na hodinách na  2.00 h stre-
doeurópskeho času (SEČ).

Zmena času

Objednávateľ: Alena Madzinová, Rastislavova 3467/30, Poprad

Z prečinu ohrozenia pod 
vplyvom návykovej látky 
obvinili popradskí dopravní 
policajti 41-ročného muža z 
Jánoviec.  

Obvinený jazdil 23. ok-
tóbra v noci osobným au-
tom KIA Ceed po Spišskom 
Štvrtku. Od benzínového 
čerpadla odbočil na cestu 
II/536 a pokračoval v jazde 
bez predpísaného osvetlenia 
vozidla ku križovatke s ces-
tou I/18. Vozidlo hodinu po 

polnoci zastavila hliadka z 
OO PZ Levoča. Pri kontrole 
policajti zistili, že vodič nikdy 
nebol držiteľom vodičského 
oprávnenia. V rámci kontroly 
mu urobili dychovú skúšku 
na alkohol, ktorej výsledok 
bol pozitívny s nameranou 
hodnotou 0,97 mg/l etanolu 
vo vydychovanom vzduchu. 
Muž bol po vznesení obvine-
nia umiestnený do cely poli-
cajného zaistenia a stíhaný je 
v tzv. super rýchlom konaní.  

Nevodič „pod parou“
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cena za kg

4,08 €

3,39€

46.
týždeň

(13. 11. - 18. 11. 2017)

cena za kg

7,32 €

6,39€
Hovädzie zadné - 
spodný šál, mladý býk 

-13%

47.
týždeň

48.
týždeň

 (20. 11. - 25. 11. 2017)

(27. 11. - 30. 11. 2017)

cena za kg

4,76 €

3,89€
Kuracie prsia

-18%

45.
týždeň

(06. 11. - 11. 11. 2017)

cena za kg

3,59 €

2,99€-17%
Bravčové plece  
bez kosti

-17%
Bravčový bok  
s kosťou

44.
týždeň

(02. 11. - 04. 11. 2017)

Lahôdkové
párky 100 g cena za kg  

4,50 €

0,50 €

0,45 €-11%

Gazdovská slanina  
DIAMON 100 g cena za kg  

6,50 €

0,72 €

0,65 €-9%

SK

Výrobok

ŠPECIÁLNA PONUKA

TÝŽDŇA

PRIJME DO TRVALÉHO  
PRACOVNÉHO POMERU

4,16 €

3,19€
cena za kg

Bravčové karé  
s kosťou

-23%

cena za kg 
6,50 €

0,65 €

Bravčová tlačenka
DIAMON 100 g cena za kg

5,50 €

0,61 €

0,55 €-10%

SK

Výrobok

cena za kg 7,50 €

0,92 €

0,75 €-18%

SK

Výrobok

Špeciál  Berto šunka  
s morčacím mäsom 100 g

SK

Výrobok

SK

Výrobok

cena za kg 7,50 €

0,92 €

0,75 €-18%

Špeciál  Berto šunka 
hydinová 100 g

SK

Výrobok

Špeciál  Berto  
šunka 100 g cena za kg 7,50 €

0,92 €

0,75 €-18%

Bôčikový závin 100 g cena za kg 6,50 €

0,69 €

0,65 €-6%

AKCIA PLATÍ
od 2. 11.  -  31. 11. 2017

AKCIA: Každý pondelok

        pri nákupe nad 20 €

                  KURČA

                       ZADARMO

OTVÁRACIE
HODINY:

Po-Pi 7:30-17:00
So 7:30-12:00

PRIJME DO TRVALÉHO 

NÁPLŇ PRÁCE: 
rozvoz mäsa a mäsových výrobkov
starostlivosť o zverené vozidlo
POŽADUJEME: 
vodičský preukaz skupiny C
platná karta vodiča,
platné psychotesty
platná kvalifi kačná karta vodiča
prax s vozidlami nad 3,5 tony

•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

NÁPLŇ PRÁCE: 
spracovanie a váženie mäsa,
príprava mäsa na expedíciu: rozrábka mäsa, 
strečovanie do fólie, balenie mäsa (VB, OA),
práca aj v nočných zmenách
POŽADUJEME: 
vyučený mäsiar, prípadne bez vyučenia,ale  
s minimálne ročnou praxou a chuťou pracovať
zdravotný preukaz prac. v potravinárstve
platná kvalifi kačná karta vodiča
prax s vozidlami nad 3,5 tony

VODIČA

EXPEDIENTA MÄSA  
A MÄSOVÝCH VÝROBKOV

Životopisy posielajte na  
personalistika@diamon.sk,052/78 78 100 

prípadne osobne:  
Diamon s. r. o.,  

Scherfelova 3017/53, 058 01 Poprad

SK

Každý záhradkár sa už od 
jari zaoberá skladbou osa-
denia plodín počas celého 
roka. Veď bez skúsenosti nie 
je ľahké nasadiť alebo nasiať 
plodiny po sebe, nakoľko 
niektoré práve blokujú rast 
alebo sa nehodia vedľa seba. 
Niektoré potrebujú pôdu bez 
organických hnojív (hlavne 
koreňová zelenina) a niektoré 
ho práve pre rast potrebujú 
čo najviac (tu patria zemiaky 
a hluboviny).

Ovocné stomy potrebujú 
opateru vo forme jesenného 
rezu, ako aj postrek proti pre-
zimujúcim škodcom. Príroda 
nás stále skúša, raz prídu dlhé 
zimné obdobia, keď zakvitnú 
stromy, ale pre chlad nelieta-
jú včielky a keď už je opad-
nutý peľ, je neskoro. Plodov 
je potom málo, záhradkári 
riešia plodivosť osadením 
samoopelivými odrodami. 
Napriek dnešnej dobe sa 
opäť pohrávame s otázkou 
záchrany starých odrôd a do 
popredia dávame výsadbu re-
zistentných odrôd. Hľadajme 
stromčeky od renomovaných 
odborníkov, výsadbu robme 
na jeseň, kedy je vyšší pred-
poklad zakorenenia. Jamu je 
dobre vykopať v predstihu, 
aby sa odvetrala a netreba 
šetriť kompostom a rôzny-
mi predpísanými  prísadami. 
Nezabúdajme na MPK, opor-
ný kolík a na označenie.

Prišiel čas, keď sa na zá-
hradách môže záhradkár te-

OKIENKO  ZÁHRADKÁRA - jeseň

šiť z dopestovaných plodín. 
Niektoré sú určené na zimné 
uskladnenie v podobe záva-
ranín, iné usušíme a odloží-
me do komôr, iné do pivníc. 
Tu je opäť potrebné vedieť, 
ako najlepšie uložiť zdravé 
nepoškodené plody, aby sme 
zabránili podliehaniu skaze. 
Pivnice musia byť dobre vet-
rané, delené, nakoľko nemô-
žeme do jedného priestoru 
uložiť zemiaky s jablkami. 
Po čase jablká pohltia pach 
zemiakov a nie sú vhodné 
na konzumáciu. Je potrebné 
robiť pravidelne prehliadky 
uskladneného ovocia a zele-
niny, aby sa netvorili hnilob-
né časti, tie sa pri dotykoch 
rýchlo prenášajú na ďalšie.

Najhoršie pre ovocie je 
čierna hniloba, keď po nedô-
slednej kontrole zničí aj polo-
vicu odloženej úrody. Kore-
ňovú zeleninu zas nemôžeme 

uložiť do vlhkých priestorov, 
pretože tam podlieha plesní.

V tomto jesennom čase 
dbáme na strih kôstkovín, 
nakoľko teraz po zbere ne-
púšťajú glejotok. Zároveň 
po opadaní listov začíname 
pripravovať jamy na výsad-
bu nových stromčekov. V 
tomto čase by sme mali mať 
pripravené dobre vyvinuté a 
zdravé stromy, ale aj odrody, 
z ktorých vruble budeme v 
zimných mesiacoch strihať a 
odkladať do pivníc. Kôstkovi-
ny sa strihajú do konca janu-
ára a jadroviny do konca feb-
ruára. Je dobre mať to všetko 
zapísané.

Po ukončení prác, súvisia-
cich so zberom úrody, pri-
chádza aj jesenná výsadba 
hlavne cesnaku. Príprava 
potrebuje trochu trpezlivos-
ti - po namorení je potrebné 
čakať na dlhodobú predpo-
veď a hlavne čakať na príchod 
zimy. Ak zasadíme cesnak už 
v polovici októbra, môže ešte 
dôsledkom teplej a dlhej je-
sene vyrásť a následná zima 
opáli zelené vňate. Mráz tým 
cesnak znehodnotí a na jar sa 
už nemusí spamätať, ba môže 
začať aj hniť.

V tomto období môžeme 
zasiať aj petržlen a mrkvu. Ja 
ju prekryjem hoblinami (asi 2 
cm). Na jar máme skorú po-
lievkovú zeleninu aj bez sade-
nia do skleníkov.

Jozef Kalakaj 
predseda OV SZZ 

Po roku sa opäť Tretí vek v Poprade zabával. 
Minulú stredu popoludní sa vyše 310 senio-
rov z desiatich popradských denných centier 
stretlo v Matejovciach. Zaspomínali, zatanco-
vali si a pobavili sa. Primátor Popradu Jozef 
Švagerko seniorom pri tejto príležitosti zaželal 
hlavne veľa zdravia: „Treba, aby sa ľudia stre-
távali, uvoľnili sa a zabudli na trápenia, ktoré 
staroba prináša, hlavne v zdravotnom stave. 
Poprad je jediné mesto na Slovensku, ktoré robí 
welness a ozdravné pobyty pre svojich dôchod-
cov. Budeme v tom pokračovať a hľadať aj nové 
cesty, aby mohli starší občania v našom meste 
dôstojne prežívať starobu. Veď život sa dôchod-
kom nekončí.“ 

Podujatie Tretí vek sa zabáva organizoval 

sociálny odbor MsÚ už po 24-krát a stále 
patrí k najpopulárnejším programom Me-
siaca úcty k starším v Poprade. 

Vedúca sociálneho odboru Etela Luči-
vjanská uviedla: „Mesto sa venuje starším po 
celý rok, nielen v októbri. Poskytuje im všetky 
druhy sociálnych služieb, ktoré mu vyplývajú 
zo zákona. Najvyhľadávanejšou je stravova-
nie seniorov. Kým v roku 2003 sme mali 125 
stravníkov, dnes ich už máme vyše 1 300. Ďa-
lej je to opatrovateľská služba, nakoľko mnohí 
starkí odkázaní na pomoc iných chcú ostať vo 
svojom prostredí, a samozrejme aj dlhodobá 
opatrovateľská služba, zariadenia opatro-
vateľskej služby a zariadenia pre seniorov.“ 
 (mga)

Tretí vek sa zabával v Poprade
Objednávateľ: Ing. Eugen Knotek, CSc., Ulica Spišská 3735/4, Poprad
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Vernisáž výstavy Františka Žoldáka Kra-
jinárske motívy sa v Podtatranskej knižnici, 
Podtatranská č. 1 v Poprade, uskutoční 8. no-
vembra o 17. h.

František Žoldák sa narodil v Spišskej 
Novej Vsi – Hute. Pracoval ako propagačný 
výtvarník v reklame obchodu, neskôr ako 

metodik pre výtvarnú tvorbu. V rokoch 1967 
– 2004 pôsobil v Tatranskej galérii v Hornom 
Smokovci a v Poprade ako riaditeľ, neskôr ako 
kustód a výtvarník. Popri zamestnaní sa ve-
noval vlastnej tvorbe a zúčastnil sa mnohých 
súťaži, výstav, maliarskych plenérov doma 
i v zahraničí. Za tvorbu získal viacero ocenení.

Krajinárske motívy F. Žoldáka
Tatranská galéria v Poprade vyhlásila tra-

dičnú predvianočnú výtvarnú súťaž Anjel 
Vianoc 2017 pre materské, základné, špeci-
álne a stredné školy, na ktorej môžete pre-
zentovať talent a výtvarnú zručnosť vašich 
žiakov a študentov. Súťažné práce môžu byť 
vyhotovené ľubovoľnou výtvarnou techni-

kou v počte 10 ks na školu a poslať ich môže-
te prostredníctvom elektronickej prihlášky, 
spolu s povinnými údajmi, najneskôr do 26. 
novembra 2017.

Vernisáž výstavy a slávnostné vyhlásenie 
víťazov sa uskutoční 6. decembra o 14. h 
v Art klube Tatranskej galérie. 

Súťaž Anjel Vianoc 2017 vyhlásená
Objednávateľ: Ing. Marián Barilla, Šrobárova 2664/24, Poprad, Hana Schloserová,, Štúrova, bl. Liptov, Poprad, Štefan Pčola, Partizánska 694/79 Poprad

Víkendové akcie

od štvrtku do soboty

SUPER CENA 

NOVINKANOVINKA

CH&K 
Cabernet  
Sauvignon
0,75 l

Parížska  
saláma 100 g cena za kg

3,50 €

0,39 €

0,35 €

cena za l
1,25 €

1,33 €

1,25 €
cena za l
9,99 €

7,92 €

7,49 €

-11%

-6%

Hydinová šunka 
exclusive 90% 100g cena za kg 

6,50 €

0,72 €

0,65 €-10%

Oravská  
pochúťka 100 g cena za kg

3,30 €

0,37 €

0,33 €-10%

EIDAM Family 45% 
100 g cena za l

5,50 €

0,61 €

0,55 €-10%

Šunka  
s černuškou 100 g cena za kg

8,50 €

0,96 €

0,85 €-11%

Pečená šunka 100 g cena za kg
8,90 €

1,00 €

0,89 €-11%

Family roládka  
- kukurica 100 g cena za kg 

4,70 €

0,52 €

0,47 €-9%

Kurací nárez  
so zeleninou 100 g cena za kg

3,50 €

0,39 €

0,35 €-10%

Pečené mäso  
a la kačka 100 g cena za kg

3,30 € 

0,37 €

0,33 €10%

Twister párky 250 g cena za kg
5,96 €

1,65 €

1,49 €-10%

cena za kg
7,50 €

0,83 €

0,75 €-9%

Šunka najvyššej  
kvality 91% 100g

NOVINKA
NOVINKA

SK

Výrobok

SK

Výrobok

cena za kg
1,98 €

1,29 €

0,99 €-23%

Bravčová masť 500 g
Hovädzie vo vlastnej  
šťave 420 g cena za kg

8,07 €

3,90 €

3,39 €-13%

cena za kg
8,07 €

3,71 €

3,39 €-9%

Klobásová zmes 
420 g

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

SK

Výrobok

Údené koleno zadné  
s kosťou 100 g cena za kg

4,30 €

0,43 €-11%
0,48 €

Údené rebrá extra 
mäsité VB 100 g cena za kg

4,50 €  

0,53 €

0,45 €-16%

Lahôdková klobása / 
štipľavá klobása 100 g

cena za kg
8,70 €

0,98 €

0,87 €-11% Údená krkovička  
bez kosti voľná /  
VB 100 g cena za kg

5,90 €

0,65 €

0,59 €-9%

TIP

TIP Výrobok

4,30 €

0,98 €

Výrobok

Lahôdková klobása / 

-5% VINKOVA 
Muškát 
Moravský 
0,75 l cena za l

6,12 €

4,86 €

4,59 €-6%Jogurtové
mlieko (malina
-ostružina, 
vanilka) 1 l

Všetky ceny sú uvedené s DPH. Zmena cien je vyhradená.  Možnosť platby platobnou kartou alebo stravnými lístkami.  Fotografie v letáku sú ilustračné.
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