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Pietna spomienka na pamiatku 
tisícky obetí prvého transportu 
dievčat a žien zo Slovenska do kon-
centračného tábora Auschwitz sa 
konala cez predveľkonočný víkend 
na viacerých miestach v Poprade. 

V stredu sa mimoriadny a spl-
nomocnený veľvyslanec Izraela 
Zvi Aviner Vapni stretol zo žiakmi 
Gymnázia Kukučínová v Poprade. 
Práve v budove bývalých kasár-
ni boli zhromažďované dievčatá  
a ženy pred ich definifívnych „odos- 
laním“ do koncentráku s jed-
nosmerným cestovným lístkom. 

Spomienka pokračovala 24. mar-
ca v Tatranskej galérii v Poprade, 
kde bola predstavená kniha La-
dislava Grosmana Nevesta a pre-
mietnutý bol dokumentárny film 
Oľgy Pohankovej Posolstvo pre 
život. 

Už nikdy viac!

V podvečer sa v Dome kultú-
ry uskutočnil koncert speváckeho 
zboru Eben Ezer a klezmer bandu 
Mi Martef s názvom Na krídlach 
pokoja a v závere bola uvedená 
kniha Anny Ondrušekovej Izrael – 
malá krajina veľkých darov. 

25. marca 1942 odišiel z Popra-
du prvý vlak so židovskými ženami  
a dievčatami do koncentračného 
tábora Osvienčim-Auschwitz. Po 
76 rokoch si presne v rovnaký deň 
pripomenuli túto tragickú udalosť 
pietnou spomienkou pri Pamätnej 
tabuli obetí holokaustu na železnič-
nej stanici v Poprade. K prítomným 
sa prihovoril Pavol Mešťan, ktorý 
pripomenul okrem iného i osud 
vtedy 18-ročnej Edity Grosmano-
vej, ktorá nacistický koncentrač-
ný tábor prežila a do Popradu sa 
neustále vracala najmä preto, aby 
hovorilo o hrôzach, na ktoré ľud-
stvo nesmie zabudnúť. Tohoto roku 
účastníkov pozdravila na diaľku, 
pretože zdravotný stav jej nedovolil 
do Popradu prísť opäť. V posolstve 
okrem iného napísala, že je sklama-
ná sama zo seba, lebo sľúbila, že aj 
keď bude mať prísť na nosidlách, aj 
tak príde. Žiaľ, nepodarilo sa, ale 
pani Edita pevne verí, že tradícia, 
ktorá bola založená v roku 2001, 
zostane zachovaná.
 Dokončenie na 2. strane

Veľvyslanec Izraela Zvi Aviner 
Vapni.

Nová aula na Katedre manažmen-
tu IŠN Katolíckej univerzity v Po-
prade so študentmi, pedagógmi 
i  zástupcami praxe s  očakávaním 
privítala prostredníctvom vedú-
cej katedry pani profesorky Aleny 
Daňkovej, v utorok 13. marca 2018, 
viceprimátora Popradu Mgr. Igora 
Wzoša, ktorý prišiel na akademickú 
pôdu s prednáškou Smart City Po-
prad. Koncept „Smart cities - inteli-
gentné mestá“ je výraznou možnos-
ťou ako reagovať na globálne výzvy 
21. storočia, akými sú  robotizácia, 
4. priemyselná revolúcia, deglobali-
zácia, internet vecí, umelá inteligen-
cia, blockchainová technológia, IKT 
technológie, open data, mobilita, 
životné prostredie a iné. 

Pri koncipovaní svojej pred-
nášky, vychádzal pán viceprimátor 
z vízie mesta Poprad stať sa najlep-

O Smart City Poprad na Katedre manažmentu
ším miestom na život a podnikanie 
v  spišsko – tatranskom regióne a   
z dokumentu Program rozvoja 
mesta s  výhľadom do roku 2040, 
ktorý bol prijatý mestom Poprad 
v  roku 2016 ako koncepcia  roz-
vojovej stratégie a definuje mesto 
ako Smart city v piatich základných 
špecifických cieľoch:

◆ Smart ekonomika ◆ Kvalita ži-
vota ◆ Cestovný ruch ◆ Partnerst- 
vo ◆ Smart governance.

V rámci bohatej diskusie, keď sa 
rozhovorili aj študenti, sme sa do-
zvedeli zaujímavé informácie, kto-
ré mesto pripravuje v najbližšom 
období pre rozvoj mesta a skvalit-
ňovanie života súčasných i poten- 
ciálnych obyvateľov, či návštevní-
kov mesta. 

Bol to výborný počin, ako zmys-
luplne napĺňať spoluprácu s  pra-

xou, keď Memorandum o  spo-
lupráci medzi  mestom Poprad 
a  Katedrou manažmentu podpí-
sané v  roku 2016, malo aj takúto 

podobu. Vypovedané myšlienky, 
plány, či názory ešte dlho doznie-
vali v diskusiách medzi študentmi 
a pedagógmi.   Anna Diačiková

Slepačie, husacie či pštrosie... 
Veľkonočné vajíčka, ktoré v  ne-
deľu 25. marca súťažili v rámci už 
tradičného podujatia Krehká krása 
Batizoviec 2018 hýrili farbami, rôz-
nymi technikami i  vzormi. Hneď  
niekoľko umelkýň zvolilo tohto 
roku zaujímavé ornamenty v mod-
rotlačovom prevedení. 

Kultúrnym domom znie vrava, 
zo sály počuť vystúpenia folklór-
nych súborov... Návštevníci uznan-
livo obdivujú vystavené krasli-
ce a  dámy – autorky - diskutujú 
o  svojich skúsenostiach. „Pštrosie 
vajce mám doma už viac ako rok, 
no nedarí sa mi ho ozdobiť. Šmýka 
sa mi ako porcelánový tanier,“ sťa-
žuje sa mladšia zdobička. A nao-
zaj. V inom stánku pri otázke, akú 
podkladovú farbu na ako hrubou 
glazúrou pokryté vajíčko použili, sa 
autorka nad svetlomodrým okluh-
liakom len usmeje. „To je jeho pô-
vodná farba, len som ho ozdobila...“

Túlať sa pomedzi usilovne zdo-
biace dámy, ktoré takto udržiavajú 

naše tradície, je balzam na dušu. 
Hrdo ukazujú svoje vzory, vyzdvi-
hujú ich originalitu, chvália sa 
vlastnou fantáziou. „S manželkou 
sa zdobeniu veľkonočných vajíčok 
venujeme ešte len tri roky, no poz- 
rite, jej vzory sú jedinečné. Práve 
sme predali pštrosie vajce, ktoré mi 
mimoriadne prirástlo k srdcu. Stále 
na to myslím, možno ešte vyhľadám 
pani, ktorá ho kúpila a vyplatím ho 
späť,“ usmieva sa pán, ktorý pod 
Tatry prišiel od Banskej Bystrice. 
Ochotne vyťahuje mobil a ukazuje 
všetky originály, ktoré jeho man-
želka sype – teda maľuje - z rukáva. 
„Potrebujeme už na ne ochrannú 
známku, veď viete, konkurencia ni-
kdy nespí,“ žmurkne šibalsky muž, 
ktorý vajíčka zdobí aj sám špeciál-
nou metódou dierovania zvanou 
Madeira.

Vyškrabávané, gravírované, far-
bené, patchwork, batikované, plas-

tové, zdobené paličkovou čipkou, 
drôtikované, maľované,  olepované, 
obháčkované, brúsené, vŕtané, per-
forované, voskované, prelamované, 
vyrezávané, s krížikovou výšivkou, 
perníkové, oblečené, škrobené... 
Fantázii sa medze nekladú a  je 
pekné vidieť, ako si toto výnimoč-
né umenie získava stále nových 
fanúšikov...

 Petra Vargová

Gúľaj sa vajíčko...
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Dokončenie z 1. strany
Po motlitbe sa k prítom-

ným prihovoril i veľvyslanec 
Zvi Aviner Vapni, ktorý pri-
pomenul, že práve v takýto 
slnečný deň, kedy bolo zo 
železničnej stanice vidieť  
i Tatry, sa začalo neskutoč-
né utrpenie židovských žien  
a dievčat a bol to deň, kedy 
začínal ich koniec. 

„Ich rodiny, ktoré tu za-
nechali, nevedeli o tom, kde 
odišli, nevedeli o tom, čo sa 
s nimi stane a roky sa pýtali 
na to, kde sú. Bolo to presne 
to, o čo sa nacisti pokúšali – 
chceli vymazať ich spomien-
ky, chceli vymazať celý ži-
dovský národ z pamäti. Pred 

Už nikdy viac!

76 rokmi sa nikto nesnažil 
zabrániť tejto tragédii, nikto 
nechcel zastaviť transport.  
Za každý život ženy a dievča-
ťa, ktoré boli transportované, 
zaplatil Tisov štát ešte 500 
mariek,“ povedal veľvyslanec 
Zvi Aviner Vapni s poukáza-
ním na veľkú tragédiu, ktorú 
si ani nevieme predstaviť. 
Okrem iného tiež zdôraznil, 
že to, že sme sa tu dnes, po 76 
rokoch zišli je malé víťazst- 
vo a môžeme si povedať, ni-
kdy viac. 

Po vystúpení veľvyslanca 
položili hostia k pamätnej 
tabuli vence a motlitbou 
ukončili tohtoročnú pietnu 
spomienku.   (red)

Všetko zlé je na niečo dob-
ré. Len škoda, že k tomu, 
aby sme pochopili, čo sa na 
Slovensku za ostatný mesiac 
udialo, museli ohavným spô-
sobom zomrieť dvaja mladí 
ľudia. Pohoršenie študentov 
a ďalších na Slovensku je po-
chopiteľné, veď vražda mla-
dých ľudí musí otriasť kaž-
dým človekom, ktorý má len 
trošku svedomia. Už menej 
pochopiteľné je, že emócie 
boli zneužité na dokazova-
nie si našich chlapcov – na-
šej elity, kto ďalej „dočúra 
a prečúra občanov“ a kto je 
väčším „zradcom“ naivného 
slovenského národa. To, čo 
požadovali účastníci protes-
tov len dokázalo, že nikomu 
z nich nejde o riešenie sku-
točných problémov, ale len  
o ďalšie „vymývanie moz-
gov“, vyvolanie chaosu a ne-
návisti medzi nami. A nielen 
medzi nami, ale na celom 
svete. Veď ľuďom v chaose, 
ktorí už ani nevedia, či sú 
muži či ženy, môžete vtĺcť do 
hláv, čo sa vám len páči.

Nie iba tento mesiac, ale už 
celé roky tu ide o rafinovanú 
mediálno-vzdelávaciu in-
doktrináciu a ohlupovanie zo 
strany našich „záchrancov“  
z pazúrov totality s ich 

Pravda vypláva na povrch najdôležite jš ím vývoz-
ným artiklom – tzv. ICH 
demokraciou. Lebo to, čo  
u nás máme, nie je demok-
racia, ale najhrubší diktát 
silnejších slabším a naiv-
ným. Žiaľ, my sme uverili  
a zabudli, že naši „záchran-
covia“ nás podrazia vždy  
a všade a ešte s nami mani-
pulujú, ako sa im páči a to 
všetko za naše peniaze. Veď 
cenzúra na pravdu je už neú-
nosná aj na Slovensku a plu-
ralita názorov je dnes utópia.

Iste, korupcia je pliaga. 
Ale nie iba u nás. Je súčasťou 
kapitalistického tzv. demo-
kratického systému a práve 
tento systém ju k nám aj im-
plantoval a teda je tu prítom-
ná od tzv. nežnej revolúcie. 
A ak na námestiach voláme 
po odstránení korupcie a po-
trestaní vinníkov, nechápem, 
prečo protestujúci svojimi 
heslami nežiadajú potresta-
nie všetkých koaličných  
i opozičných politikov, ktorí 
sa od roku 1989 nechávali ko-
rumpovať a okrádali svojich 
občanov o miliardy eur. Ne-
chápem, prečo protestujúci 
nežiadajú potrestať všetkých, 
ktorí rozkradli republiku  
a dovolili zničiť náš prie-
mysel, poľnohospodárstvo, 

potravinárstvo, banky, zde-
vastovať školstvo, zdravot-
níctvo... Výmenou „ľahkých 
slečien“ v bordeli sa nič ne-
zmení, len na ich miesto prí-
du ďalšie, sofistikovanejšie 
„ľahké slečny“, ktoré budú 
zdarne pokračovať v začatom 
diele. Veď to vidíme na vlast-
né oči a zažívame na vlast-
nej koži už takmer 30 rokov. 
Keby sa na námestiach obja-
vili zmysluplné požiadavky 
protestujúcich, volajúcich po 
systémových zmenách, člo-
vek by im snáď aj uveril, ale 
takto im „uverilo“ maximál-
ne tých dvesto tisíc na ná-
mestiach. Nielen Slováci, ale 
aj Poliaci, Česi, Maďari a ob-
čania bývalého východného 
Nemecka veľmi dobre chá-
pu, že štátna korupcia spolu 
s mafiou tu bez problémov 
funguje od 90-tých rokov  
a poznajúc napríklad his-
tóriu mafie v Taliansku, tu 
ešte veľmi dlho, pri takých-
to požiadavkách a pri tom-
to systéme, fungovať bude. 
A nakoniec, keď sa nám tu 
niekto snaží nahovoriť, že na 
Slovensku nešlo o taký malý 

„majdanik“ v prospech cu-
dzích záujmov, tak potom 
nevidí, čo sa tu deje už celé 
roky. Tí, ktorí sú za týmto 
prevratom by si mali uvedo-
miť, že sa unáhlili a preto im 
to nevyšlo. Všetky poskomu-
nistické štáty a  väčšina ich 
občanov majú vďaka vymý-
vaniu mozgov od roku 1948 
akosi v génoch zakódovaný 
obranný mechanizmus. Ten 
nedefinovateľný inštinkt nás 
vždy varoval od doby, kedy 
nám z bývalého Sovietskeho 
zväzu „nariaďovali a prikazo-
vali“ niečo, o čom sme pres-
ne vedeli, že obmedzuje našu 
občiansku slobodu, slobo-
du slova, slobodu myslenia  
a nezmyslami, o ktorých sa 
nediskutovalo, s nami mani-
pulujú. Ide len o to, že Mosk-
vu tentokrát nahradil Brusel 
a USA s tým ich demokratic-
kým „musíte“. To sme rovno-
cenní partneri?

Protestujúci zo Slušné-
ho Slovenska, predsa len ste 
mali ešte pár rokov počkať, 
kým vymrie generácia, kto-
rá si tieto manipulácie ešte 
pamätá a pamätá si aj novo-

dobú históriu, keď pri „naj-
významnejších“ zlomoch v 
nastúpenom trende sa po-
dobné „majdaniky“ diali 
presne tak, ako ten dnešný 
– len sme už skúsenejší. Keď 
niečo vyzerá ako hus, gága 
ako hus, znáša husacie vaj-
cia a špiní po dvore – je to 
naozaj hus a nie páv! Protes-
tujúci, média i opozícia by 
nemali zabúdať na Jána An-
tonína Baťu, ktorý povedal: 
„Pravda vyjde na povrch 
jako olej na vodu...“. 

Tak isto je to aj so súčas-
ným majdanikom.

Rok 1989 – „nežná revo-
lúcia“. „Mŕtvy“ študent Šmíd 
a za ním klamstvá disentu 
podporovaného cudzími 
mocnosťami, novinármi, 
umelcami a vlastizradnými 
politikmi, eštebákmi a ko-
munistami. To už je zbytočne 
komentovať. 

Rok 1992 – prevrat voči  
V. Mečiarovi. 

Anton Selecký, bývalý zás- 
tupca šéfredaktora Slovens- 
kého denníka: „Čo chcem po-
vedať a čo je veľmi aktuálne. 

Plechovky - 10 centov, 0,5 
litrová PET fľaša - 10 cen-
tov, väčšie PET fľaše - 25 
centov... 

Kedy aj na Slovensku za-
čneme zálohovať jednorazo-
vé obaly nápojov?

Plastové nápojové fľa-
še tvoria až 32 % odpadu, 
ktorý sa voľne váľa v kraji-
ne. Okrem plastových fliaš 
sa však v mestách, pozdĺž 
ciest, v lesoch, na lúkach  
a okolo potokov kopia aj ple-
chovky, „tetrapaky“ a skle-
nené fľaše. Práve nápojové 
obaly predstavujú spolu až 
36 % hmotnosti a 38 % ob-
jemu v krajine pohodených 
odpadkov. Teda viac ako 
tretinu...

Aj vás po roztopení sne-
hu prekvapilo, koľko ľudí 
stále smeti vyhadzuje von 
oknom? Aj vy ste si mysle-
li, že to už predsa dnes nik 
normálny robiť nemôže? 
Štúdie hovoria, že kilomet-
rový úsek slovenskej cesty 
lemuje priemerne až 600 lit-
rov pohodených nápojových 
PET fliaš. Pri dĺžke cestnej 
siete 17 786 544 km ide teda  
o objem cca 10 500 m3.

Skúsenosti zo zahraničia 
dokazujú, že nepomáhajú 
osvetové kampane, dobro-
voľnícke akcie čistenia kraji-
ny, ani zvyšovanie zapojenia 
obyvateľstva do systémov 
triedeného zberu. Ako najú-
činnejšie a dlhodobo najlep-
šie fungujúce riešenie sa vo 
viacerých krajinách ukázalo 
zálohovanie jednorazových 
nápojových obalov. Ekono-
mická motivácia má v tomto 
prípade navyše aj výchovný 
efekt.

Spotrebiteľ pri kúpe zaplatí 
zálohu, ktorá ho motivuje po-
užitý obal priniesť späť do ob-
chodu.  A je možné takto vy-
zbierať až  70 - 95 % obalov.

V Škandinávii, USA, Is-
lande či Nemecku už okrem 
plastových fliaš zálohujú 
aj plechovky a sklenené fľaše 
a napríklad v Nórsku sa zálo-
hovanie PET obalov nad 1 l 
premietlo do ceny nápoja vo 
výške presne nula nórskych 
korún. 

Plasty, v ktorých má dieťa 
zabalenú desiatu, v prírode 
zdanlivo pôsobia neškodne. 
No keď tam ostanú, príro-
da si s nimi neporadí ani za 
500 rokov. Nerozložia sa ako 
šupka zo zemiakov, mecha-
nickým pôsobením sa zme-
nia na malé mikročiastočky, 
ktoré sa potom dostávajú do 
spodných vôd a neskôr ich 
nádeme aj v našich rybách.  
A to voláme po zdravých 
potravinách. 

Na oddelený zber plastov, 
skla a ďalších odpadov sme 
si už pomaly zvykli. Kým 
však zákonodarcovia presa-
dia zmeny, aby sa gro jed-
norazových nápojových oba-
lov zálohovalo, mám drobnú 
prosbu pre spoločnosť, ktorá 
v našom regióne zabezpeču-
je vývoz separovaného odpa-
du. Vyvážať plastový odpad, 
ktorého je v domácnosti stá-
le bezkonkurenčne najviac,  
raz, ani dvakrát mesačne 
totiž už dávno nestačí... Pre-
plnené kontajnery, z ktorých 
sa plasty sypú, sú najlepším 
dôkazom. 

 Petra Vargová

Do akcie sa zapojili aj 
francúzski veľvyslanci na 
celom svete. Jeho Excelen-
cia pán Christophe Léonzi, 
francúzsky veľvyslanec na 
Slovensku, sa tento rok roz-
hodol spojiť dva triumfy a 
symboly oboch našich kra-
jín: vzdať hold unikátnej a 
inovatívnej francúzskej ku-
chyni a čistej podtatranskej 

Chuť Francúzska v hoteli Hviezdoslav
Hotel Hviezdoslav v Kežmarku si 21. marca celosve-

tovým podujatím pripomenul sviatok francúzskej 
gastronómie. Viac ako 2000 reštaurácií zo 150 krajín  
a z 5 svetadielov usporiadi „francúzsku večeru“, v rámci 
projektu „Chuť Francúzska: Goût de France/Good Fran-
ce“. Tento projekt inicioval francúzsky minister zahranič-
ných vecí.

prírode: toto spojenie po-
núkalo to najlepšie z oboch 
našich krajín. Aj takto Fran-
cúzsko prispelo ku kultú-
re stravovania, stolovania  
a umenia žiť (savoir-vivre) 
a tiež prehĺbuje francúz-
sko-slovenskú spoluprácu  
v oblasti odbornej prípravy  
v hotelierstve a cestovnom 
ruchu, teda v oblastiach,  

v ktorých má Francúzsko 
čo ponúknuť so svojimi je-
dinečnými skúsenosťami  
a tradíciou.

V tomto kontexte bol jeho 
výber butikového hotela v 
Kežmarku, povestného svo-
jimi perfektnými služba-
mi, ale i niekoľkoročnými 
úspešnými ročníkmi „Goût 
de France“ - výborná voľ-
ba, ktoré ponúkli hodnotný 
kulinársky zážitok, radosť  
z príjemnej spoločnosti, zau-
jímavý sprievodný program, 
dodržiavanie zásad správnej 
výživy a zdravého životného 
prostredia.  (red)

Prešovský kraj zaznamenal 
v roku 2017 opätovný nárast 
turistov. Historicky ide o naj-
vyššie čísla domácich i zahra-
ničných návštevníkov a ich 
prenocovaní. V kraji sa uby-
tovalo vyše 894 000 návštev-
níkov, priemerná doba poby-
tu bola tri noci. K aktivitám 
na rozvoj turizmu opätovne 
prispela Krajská organizácia 
cestovného ruchu Severo-
východ Slovenska a v tomto 
roku predstaví Prešovský 
kraj ako Kraj kultúrnych 
pamiatok. 

Podľa údajov Štatistického 
úradu SR bolo v  roku 2017 

v  Prešovskom kraji zazna-
menaných 894 173 návštev-
níkov ubytovacích zariadení, 
ktorí v kraji strávili 2 790 308 
nocí. Návštevnosť Prešovské-
ho kraja medziročne vzrástla 
o  4,6 %. Kým doteraz držal 
rekord v  počte návštevní-
kov Prešovského kraja rok 
2016 s  854  528 návštevník-
mi, uplynulý rok ho prekonal 
o takmer 40 000. Priemerná 
doba pobytu bola tri noci.

Zahraniční návštevníci 
tvoria 31 % z celkového poč-
tu návštevníkov. Za rok 2017 
ich počet vzrástol o  2,4 % 
na 276  666 cudzokrajných 

návštevníkov. V kraji strávili 
823 232 nocí. Presná štruk-
túra zahraničných návštev-
níkov ešte nie je dostupná, 
podľa odhadov oblastných 
organizácií cestovného ru-
chu majú najväčší podiel 
českí turisti, nasledujú Polia-
ci a návštevníci z Maďarska 
a Nemecka. 

Zaznamenaný bol nárast 
tržieb za ubytovanie za rok 
2017 v celkovej sume 62 907 
386 eur. Ide o 4,5-percent-
ný nárast tržieb, ktorý kopí-
ruje medziročný rast počtu 
návštevníkov ubytovacích 
zariadení.

Návštevnosť v našom kraji vzrástla

Pokračovanie na 3. strane

Zálohovanie je
najúčinnejšie
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ako olej na vodu...

22. februára vyhoreli Ró-
movia v Matejovciach. Mesto 
ich prichýlilo do telocvične 
základnej školy v tejto časti 
mesta a zaistilo, aby mali, čo 
pre prežitie potrebujú. Vlna 
odporu rodičov i pedagogic-
kého zboru prinútila vede-
nie mesta, aby zabezpečilo 
presťahovanie vyhorencov. 
Približne 110 Rómov bolo 
presťahovaných do kina Máj 
v centre Veľkej.

Ako vníma situáciu Ró-
mov v meste, sme sa opýtali 
Pavla Gašpera, mestského 
poslanca v Poprade a pred-
sedu sociálnej komisie.

- Rómov percentuálne nie 
je veľa. Sú však koncentrova-
ní do niekoľkých lokalít, kde 
si vytvárajú im vlastnú „mik-
roklímu“ a každý okolo nich 
ich má plné zuby. Najradšej 
by ich vystrnadili z mesta.

Má mesto plán, ako situá-
ciu riešiť?

- Ukazuje sa, že chuť váž-
ne sa zoberať Rómami nemá 
veľa poslancov, dokonca ani 
vedenie mesta.  Mohli by sa 
„popáliť“. Majú prax tvá-
riť sa, že počúvajú a  prob-

Pod Tatrami, pod satelitmi, pod mostom
Ešte pred mesiacom boli tŕňom v oku Matejovčanom, 

dnes sa nimi zaoberá splnomocnenec vlády. Bývali pod 
Tatrami, čo je túžbou mnohých. Popíjali alkohol za sociál-
ne dávky a vychutnávali si slobodu bez starosti o svoje deti, 
ktoré boli zdrojom týchto dávok. Síce pod mostom, ale so 
satelitnými anténami nad hlavou. Dnes sa sťažujú na prís-
ny režim a regulované zaobchádzanie s dávkami.

lém ich trápi, vedia ako nič 
nesľúbiť a  každému dať za 
pravdu ale... ale keď príde 
na konkrétny krok, musia 
v ňom vidieť svoj „parciálny“ 
záujem. Rómovia sú v tomto 
veľmi rizikoví.

Čo vás viedlo k takémuto 
názoru?

- Ešte ako viceprimá-
tor som s kompetentnými 
úradníkmi mestského úradu 
pripravoval projekt, ako si-
tuáciu s Rómami v Poprade 
a  špeciálne v  Matejovciach 
riešiť. Došli sme do štádia, 
kedy sa už dali robiť kon-
krétne kroky – odstránenie 
čiernych stavieb, o  ktorých 
stavebný úrad vyhlásil, že 
nie sú stavbami, odstránenie 
nelegálnych prístavkov na 
mestských pozemkoch, zalo-
ženie mestskej firmy na jed-
noduché pomocné práce vy-
konávané Rómami a zamest-
návanie Rómov podmienené 
splácaním pozemku a nízko-
nákladového domčeka, sta-
vanie komunitného centra 
svojpomocne atď. Netreba 
vymýšľať teplú vodu. Inde to 
vyskúšali a pomohlo to.

Deje sa v tejto situácii 
niečo aj v Poprade, alebo 
opäť nič?

- Vyriešenie 100 až 200 
Rómov, ktorí voliť chodia 
asi len „z  presvedčenia“, 
a k tomu v takej časti Popra-
du, kde reálne chodí voliť 
len niekoľko 100 voličov má 
malý efekt. Lepšie je pokúsiť 
sa získať grant na komunit-
né centrum, ktorého ďalšia 
prevádzka je nepodstat-
ná z  pohľadu, že sa získali 
grantové peniaze – to sa od-
prezentuje lepšie a osloví to 
viacerých.

Viete už, ako to bude ďa-
lej s vyhorenými Rómami?

Mesto im stavia „dočasné“ 
krízové bývanie. Po jeho do-
končení budú presťahovaní 
doň. Na zasadnutí zastupi- 
teľstva, ktoré rozhodlo o za-

kúpení unimo-buniek pre 
tento účel, som navrhoval 
vypracovať niekoľko varian-
tov postupu, rozhodnúť sa 
pre jeden a  ten realizovať. 
Paradoxne, terajšie nešťastie 
vytvorilo vhodné podmien-
ky na osvedčenú „socializá-
ciu“ prácou. Ani teraz sa ne-
našlo dosť poslancov odhod-
laných urobiť niečo konkrét-
ne. Bola vytvorená komisia 
pre rozvoj Matejoviec. Tá 
zrejme dospeje k  záverom, 
ku ktorým už dospeli iní.

Nám sa však zdá, že rie-
šenie tohto problému je len 
získavaním času pred blí-
žiacimi sa voľbami, taktizo-
vaním na pozadí prípravy 
nových volebných obvodov  
a zlyhania pri získavaní do-
tácie na komunitné centrum. 
Alebo sa mýlime?  (ľšá)

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

Skrášľovanie verejných 
priestranstiev, revitalizácia 
vnútroblokov, nové par-
ky. To sú príklady projek-
tov, na ktoré získali mestá 
a obce finančné prostriedky 
z eurofondov. Agrorezort 
vyhodnotil druhé kolo výz- 
vy z  eurofondov zamerané 
na zelenú infraštruktúru 
a schválil 20 projektov za 
6,5 milióna eur. Ministerstvo 
pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka ako riadiaci orgán 
pre Integrovaný regionálny 
operačný program (IROP) 
vyhodnotilo už druhé kolo 
na zlepšenie environmen-
tálnych aspektov v mestách  

a mestských oblastiach. 
Predložených bolo 44 pro-
jektov v  hodnote takmer 
16  miliónov eur. Schvá-
lených bolo 20 projektov 
v hodnote 6,5 milióna eur.

Z výzvy v regióne získali 
finančné prostriedky: Veľká 
Lomnica na zelenú infraš-
truktúru na Železničnej uli-
ci a Levoča na regeneráciu 
vnútrobloku sídliska Rozvoj. 
Neúspešní žiadatelia z náš-
ho regiónu, ktorým finanč-
né prostriedky neschválili, 
sú  mestá V. Tatry na úpravu 
a rekonštrukciu verejných 
priestranstiev a Poprad na 
ekopark na Nám. sv. Egídia.

Len dva úspešné projekty 

Poznámka redakcie:
Noviny Podtatranský kuriér nijako nezastávajú proSME-

Rácku orientáciu Slovenska. Týmto článkom dávame do po-
zornosti, že doteraz VŠETKY vládnuce garnitúry od roku 1989 
hrabali na úkor nás, občanov Slovenska, verejné peniaze do 
svojich vreciek. Pritom nám nahovárali, že len oni sú tí správ-
ni. Výsledkom je vysoká miera korupcie počas celého takmer 
30-ročného vývoja Slovenska a jeho zapredávanie. To, čo v sku-
točnosti potrebujeme, je spamätať sa a uvedomiť si, že pomôcť 
si môžeme len my a nikto iný. Potrebujeme sami vygenerovať 
kvalitnú proslovenskú vládu. Demonštrovať za slušné Slovens- 
ko je málo. Výmenou členov vlády ani celej vlády – dokonca 
ani za opozičnú - sa nič nezmení tak, ako sa nezmenilo nikdy 
doteraz. Treba zobrať rozum do hrsti a začať si riadiť krajinu 
bez externistov – či mafiánskych alebo sórosovských – ale aj 
bez domácich magnátov, stojacich za, či skôr nad politickými 
stranami, platiac nájomné za tribúny pre občianske protesty 
a stavajúc sa tak do pozície spasiteľov krajiny.  Redakcia

Dokončenie z 2. strany
Hovorí sa, že zasahovanie cu-
dzích tajných služieb do dia-
nia na Slovensku je konšpi-
rácia. Môžem vám na rovinu 
povedať, že cez KDH tu pôso-
bila britská MI6. Okrem toho 
na Žabotovej ulici sedela pani 
Nina Jurevičová, americká po-
radkyňa. Vtedy ma to nezau- 
jímalo, Vladimír Mečiar mi 
nebol sympatický, takže som 
sa sústredil na tú „publicisti-
ku“. S britskou tajnou službou 
som mal česť sa zoznámiť...“ 
(http://www.srspol.sk/cla-
nek-anton-selecky-isty-tom-
-nicholson-prisiel-so-spi-
som-gorila-v-kufriku-a-ten-
-isty-tom-nicholson-prisiel-
-aj-s-nedokoncenym-clan-
kom-neboheho-novinara-
-kuciaka-16170.html). 

O tom, že na páde V. Me-
čiara sa podieľali neziskovky 
G. Sorosa potvrdil vtedy aj 
dnes populárny novinár, sám 
Martin Šimečka z Denníka 
N: „George Soros je, trúfam 
si povedať, môj priateľ, aj keď 
sme sa už dlho nevideli. Je to 
jeden z najlepších finanční-
kov. Časť svojich peňazí dáva 

na to, aby pomáhal liberálnej 
demokracii,” tvrdí Šimečka  
a pokračuje: „Možno aj vďaka 
Sorosovým peniazom, ktorý-
mi pomáhal mimovládnym 
organizáciám, aby chodili po 
Slovensku a burcovali pro-
ti Mečiarovi, dokonca bez 
jeho peňazí by sme to mož-
no neboli dokázali. Čiže pre 
mňa je to človek, ktorý nám 
pomohol poraziť Mečiara.” 
(https://www.youtube.com/
watch?v=fVkKawuV7iI).

Nuž a do tretice vyjadre-
nie bývalej finančnej šéfky 
Soros Fund Managment 
Tracie Ahernovej. Podľa nej 
Soros využíva svoje hedžové 
fondy a Nadáciu otvorenej 
spoločnosti ako prostriedky 
na uplatnenie svojich poli-
tických názorov, finančných 
plánov a ekonomických 
predstáv po celom svete. 
(http://www.extraplus.sk/
clanok/sorosovi-ludia). 

Pán Čarnogurský - preto 
presne viete, o čo tu ide? Veď 
hlavní aktéri sú takmer tí istí, 
však? Takže hus, alebo páv?  
Ktorá to trafená hus na amba-
sáde zagágala?

A o čo teda na námestiach 
ide? Ide o presadenie idiots- 
kych predstáv liberálnej 
demokracie – chorých téz 
Istambulského dohovoru 
s gender ideológiou a ostat-
nými zvrátenosťami, ale aj  
o dohovor Dublin 4, na zákla-
de ktorého chcú aj východnú 
Európu zaplaviť imigrantami 
proti vôli občanov i niekto-
rých politikov. Súčasne chcú 
vybudovať základne NATO  
všade, kde si zmyslia, aby 
aj tu mohli rinčať zbraňami  
a držať nás v napätí a stra-
chu. Nuž a k tomu potre-
bujú poslušné slovenské 
marionety vo vláde, ktoré 
konečne všetko podpíšu.  
Akoby sme tých ruských 
základní ešte nemali dosť!  
A vraj konšpirácie, len škoda, 
že sa s odstupom času vždy 
potvrdia. A to je len zopár 
postrehov (rozhodne ich je 
podstatne viac), ktoré každé-
ho normálneho človeka pri-
nútili rozmýšľať. 

Nakoniec ešte čosi k „naj-
lepšiemu slovenskému in-
vestigatívnemu novinárovi“ 
Jankovi Kuciakovi. Áno, 
mohol sa z neho stať vynika-
júci investigatívny novinár, 
keby jeho život neukončil 
na samom začiatku odporný 

vrah! Veď mal život i s jeho 
priateľkou ešte len pred se-
bou. Žiaľ, dva roky po skon-
čení školy mohol byť Janko 
Kuciak akurát redakčný elév, 
ktorý v redakcii zdvíhal tele-
fóny, hrabal sa na internete  
a zisťovať, čo vôbec žurnalis-
tika je. Ak bol naozaj „inves-
tigatívec“, tak potom treba 
brať na zodpovednosť jeho 
šéfa, ktorý mu v jeho veku  
a s jeho skúsenosťami dovolil 
robiť akúkoľvek investigatí-
vu, nie ešte takúto! To naozaj 
sú naši novinári v jediných 
správnych médiách takí „vy-
mletí“, že si to neuvedomujú 
a púšťajú do éteru hlúposti na 
entú? 

To aj mňa niekto vyhlási 
za investigatívnu novinárku, 
keď som na internete našla to, 
čo nenašli  novinárske špič-
ky celý mesiac a informovali 
len „pravdivo“ a objektívne“? 
Potom sa rozčuľujú, že ich 
nazývajú zapredanými press- 
titútkami... Dokonca, aby sa 
náhodou na ich internetových 
stránkach neobjavil aj iný ná-
zor, ako ten jediný, pravdivý  
a názávislý, zrušia interneto-
vú diskusiu! A čo tak plura-
lita názorov, to vám nehovorí 
vôbec nič? Kto vás môže brať 
vážne páni žurnalisti?! Za po-

moci vás, vašich chlebodár-
cov a opozície ste zo Slovens- 
ka urobili „čiernu dieru“ 
(rovnako ako za Mečiara 
– náhoda?) a burcujete na 
hroboch nevinných mladých 
ľudí! To prečo ste nerobi-
li taký „bordel“, keď zmizol  
a s najväčšou pravdepodob-
nosťou bol zavraždený sku-
točný investigatívny novinár 
– Palo Rýpal?

Žiaľ, musím konštato-
vať, že nielen Slovensko, 
ale celý svet majú v sú-
časnosti dokonale zosie-
ťované hlavne mimovlád-
ne organizácie platené  

cudzími peniazmi, oligar-
chami a dokonca aj z rozpoč-
tu šátu. Sú jednoducho všade  
a všade slúžia jednému pá-
novi. Jedine oni totiž dokážu 
v priebehu týždňa zmobili-
zovať ľudí nie iba doma, ale 
na celom svete. A nie sku-
pinka mladých ľudí!

Polopravdami a vyložený-
mi lžami, ktorými nás tu mé-
dia, politici a umelci kŕmili 
celý mesiac, sa ale nedajú 
zhrnúť do jedného článku  
a tak si musí čitateľ urobiť in-
ventúru, nájsť súvislosti a zo-
rientovať sa v tom marazme 
sám.  Ľudmila Rešovská

Prvý ročník súťaže o Kni-
hu roka Prešovského samo-
správneho kraja už pozná 
svojich víťazov. Na základe 
hlasovania o nich rozhodla 
verejnosť, ktorá vyberala ti-
tuly zo 45 nominácií. 

Knihami roka Prešovské-
ho samosprávneho kraja 
(PSK) za rok 2017 sa stali  
v kategórii beletria Povesti  
a príbehy z Lenartova od 
Silvii Havelkovej, v kategó-
rii odborná literatúra titul 
Metropolita Lavr, ktorú na-
písal Michal Škurla. 

V  kategórii beletria bolo 
nominovaných 12 kníh. Za 
víťazným titulom sa na dru-
hom mieste ocitla publikácia 
Útek z pekla od Juraja Šeba, 

tretie miesto patrí knihe 
Premlčané ticho od Niny 
Kollárovej. 

V  kategórii odborná li-
teratúra súťažilo 33 titulov. 
Na druhom mieste skončila 
publikácia Ľudová démono-
lógia Ukrajincov Slovenska 
od Nadeždy Varcholovej  
a tretiu priečku obsadila kni-
ha Zbierka piesní z údolia 
večného potoka, ktorú vyda-
la obec Lenartov.

O  nomináciách rozhodli 
čitateľská verejnosť, organi-
zácie, mestá, obce i samotní 
autori či vydavatelia do 31. 
januára t.r.. Do hlasovania 
sa zapojilo 1 562 hlasujúcich, 
ktorí udelili 2 149 hlasov, 
zvlášť v každej kategórii.

Poznáme knihy roka PSK 2017
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Právna poradňa
Podtatranský kuriér prichádza s právnou poradňou. Na 

čitateľské otázky odpovedá JUDr. Silvia Bobková, notárska 
koncipientka.

Záujemcovia o  právnu 
pomoc sa budú môcť pora-
diť s advokátmi v stredu 25. 
apríla 2018 v sídle Slovens- 
kej advokátskej komory na 
Kolárskej 4, v  regionálnej 
kancelárii SAK v Košiciach 
na Floriánskej 19 a na mests- 
kých úradoch v Trenčíne, 
Trnave, Banskej Bystrici, 
Žiline, Prešove, Poprade a v 
Nitre v čase od 9.00 do 14.00 
hod.

Pri tejto príležitosti sme sa 
rozprávali s predsedom Slo-
venskej advokátskej komory 
JUDr. Tomášom Borecom. 

Čo je úlohou advokáta 
a  kedy je vhodné vyhľadať 
jeho služby?

Takmer všetky úkony náš-
ho každodenného života 
nesú so sebou právny násle-
dok. Je preto dobré, ak máte 
pri sebe advokáta, s ktorým 
si môžete vaše kroky skon-

Advokáti poradia zadarmo 
v rámci osláv Dňa advokácie

Slovenská advokátska komora každo-
ročne oslavuje výročie prijatia zákona, 
ktorým sa v roku 1990 vytvoril rámec pre 
novú, nezávislú advokáciu. Pri príležitosti 

Dňa advokácie, ako už býva zvykom, budú 
zástupcovia komory aj tento rok posky-
tovať vo vybraných mestách právne rady 
zadarmo. 

zultovať a odborne sa pora-
diť. Advokát je bojovníkom 
za vaše práva. Často býva 
jedinou osobou, ktorá je na 
vašej strane a hľadá všetky 
možnosti, ako vám pomôcť 
pri riešení vašej situácie. Za-
stupuje vaše práva a záujmy 
a v prípade, ak sú vaše prá-
va alebo slobody ohrozené, 
poukazuje na protizákonný 
stav.

Kedy navštíviť advokáta  
a prečo je prevencia lac- 
nejšia?

Advokáta je ideálne navští-
viť už v momente vstupova-
nia do zmluvných vzťahov 
a záväzkov, akými sú naprí-
klad kúpa či predaj nehnu-
teľnosti, založenie firmy  
a mnohé iné situácie, ktoré 
môžu mať pre vás významné 
právne dôsledky. Táto forma 
prevencie sa napriek po-
čiatočným výdavkom stáva  

v závere jednou z najlepších 
investícií. Nevyhnúť sa služ-
bám advokáta a zájsť k nemu 
po radu včas, je pre vás naj-
lepšou prevenciou. Môžete 
tak predísť sporným situáci-
ám a súdnym sporom.

Ako si vybrať advokáta?
Výber advokáta je dôležitý 

krok. Klient musí advokátovi 
úplne veriť, preto je dobré 
vybrať si ho na základe refe-
rencií, odporúčaní, odbor-
nej špecializácie, jazykových 
znalostí a regionálnej pô-
sobnosti. Všímajte si, či plní 
stanovené termíny, či vás in-
formuje o všetkých krokoch, 
skutočnostiach a ich mož-
ných dôsledkoch. Pomoc 
vám prináša aj web stránka 
www.advokatinavasejstrane.
sk, ktorá odkazuje priamo na 
sekciu Výber advokáta, ktorú 
vedieme pod Slovenskou ad-
vokátskou komorou.

projektovanie a realizácie záhrad  
záhradné centrum    
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VÁŠ PARTNER DO ZÁHRADY

Ponúkame vaòový kúpe¾
v minerálnej vode /úèinný pri

lieèbe pohybového ústrojenstva/,
rôzne masáže, zábaly

Otvorené: pondelok - nede¾a 10:00 hod. - 19:00 hod.

Kontakt: 052/ 7733617, 0917 123 453

viac info na www.aquaspaganovce.sk

Len nedávno sme sa veno-
vali zjednosmerovaným uli-
ciam vo Svite, ktoré so sebou 
priniesloi kvantum automo-
bilov na hlavných cestách  
v meste. A to sme ešte netuši-
li, že práve jednosmerná ulica 
na Komenského urobí rov-
nobežnú obojsmernú ulicu  
z cca dva a pol metra ši-
rokého vyasfaltovaného 
chodníka v obytnej zóne, 
vedúceho v smere k a od 
materskej školy z vnútrob-
loku! Na tomto chodníku 
je dokonca značka Zákaz 
státia, ktorá platí pre tých 
občanov, ktorí tu bývajú. Ne-
raz si totiž potrebujú vyložiť 
nákup či iné ťažké či rozmer-
né veci prevážajúce v aute  
a z Komenského ulice, rov-
nako ako z parkoviska, to 
majú ďaleko. Väčšinou musia 
počkať, kým prejdu mamič-
ky s detičkami, idúce do ale-

bo zo škôlky a až potom zas- 
taviť pri vchode. Vrchol dr-
zosti je, ak vám autá blízkej 
firmy ukazujú „na hlavu“ 
a na značku Zákaz státia   
s otázkou i výkričníkom – 
čo si to dovoľujete zastaviť 
na tomto chodníku, keď oni 
cez neho potrebujú prejsť 
a vy, občania, ktorí tu bý-
vate, tu stojíte!? Takže haj-
de – vycúvať a až keď oni 
prejdu, tak sa môžete dostať  
k svojmu vchodu! Podobne 
vám vynadajú aj vaši spo-
luobčania, ktorí si z chod- 
níka, hlavne podvečer a aj 
cez víkendy urobili oboj-
smernú cestu pre automobi-
ly, ak sa potrebujú dostať zo 
Štúrovej na Mierovú a opač-
ne, ale nechcú obchádzať pol 
Svitu!

Takže páni radní – ďakuje-
me, vymysleli ste to celkom 
ako Pat a Mat!  (reš)

Dobrý deň, chcem si dať po nebohom starom otcovi (ob-
novou dedičského konania) prepísať pozemok o rozlohe asi 
500 m2, podiel vedený na neb. starého otca v danom pozem-
ku je 1/12. Chcem sa spýtať, aké poplatky zaplatím na súde 
za obnovenie dedičstva a aká bude odmena notára pri pre-
vode iba vyššie popísaného podielu???? Hodnota pozemku 
- predávajú sa v danej lokalite cca po 5€/m2.

Ďakujem za odpoveď.
Civilný mimosporový po-

riadok v § 211 ods. 1 prvá 
veta uvádza, že ak sa objaví 
po právoplatnosti uznesenia, 
ktorým sa konanie o dedič-
stve skončilo, ďalší poručite-
ľov majetok, prípadne aj dlh, 
súd na návrh vykoná o tomto 
majetku dodatočné konanie 
o dedičstve. V zmysle § 159 
citovaného zákona, na do-
datočné konanie o dedičstve 
je miestne príslušný súd, na 

ktorom bolo dedičské ko-
nanie skončené. Ak máte  
v úmysle vyporiadať v doda-
točnom konaní o dedičstve 
vami uvádzaný pozemok  
o rozlohe 500 m2, podľa 
ustanovení Zákona o súd-
nych poplatkoch za podanie 
návrhu na začatie konania 
a za konanie o dedičstve je 
potrebné uhradiť súdny po-
platok v celkovej výške 13 
eur (v zmysle sadzobníka -  

2 x 6,50 eur, za podanie návr- 
hu platí navrhovateľ/lia  
a za dedičské konanie dedi-
čia, ktorí nadobudli dedič-
stvo). Vychádza sa pritom 
z čistej hodnoty dedičstva 
(zistené aktíva mínus zistené 
pasíva), čo je vo vašom prí-
pade suma vo výške 208,35 
eur, ktorá predstavuje podiel 
Vášho starého otca vo výš-
ke 1/12.  Ak je dedičov viac, 
uvedený súdny poplatok sú 
povinní zaplatiť  spoločne  
a nerozdielne, čo znamená, 
že súd ho môže žiadať od 
ktoréhokoľvek z dedičov. Zá-
kladom odmeny súdneho ko-
misára je v zmysle § 12 ods. 1 
Vyhlášky o odmenách a ná-
hradách, všeobecná hodnota 
majetku poručiteľa. Rozhod-
ným okamihom pre stano-
venie ceny/hodnoty majetku 

je čas smrti poručiteľa, ur-
čuje sa teda podľa cien a ce-
nových predpisov platných  
v deň smrti. Na základe vami 
uvedeného pôjde konkrétne 
o sumu vo výške 208,35 eur. 
Odmena sa vypočíta percen-
tuálnou sadzbou, najmenej 
však predstavuje sumu vo 
výške 23 Eur, čo je aj Váš prí-
pad. K tejto sume sa pripočí-
tajú hotové výdavky súdneho 
komisára vo výške cca 5 eur 
(poštovné, a pod.). Spolu je 
odmena, vrátane hotových 
výdavkov vo výške 28 eur, 
keďže však podlieha 20 per-
centnej DPH, čo predstavu-
je sumu vo výške 5,60 eur, 
celkovo je potrebné zaplatiť 
súdnemu komisárovi sumu 
vo výške 33,60 eur. Každý  
z dedičov zaplatí poplatok  
z hodnoty, ktorú nadobudol. 

email: judr.bobkova@gmail.com
miriam.breznoscakova@notar.sk

tel. 057 446 25 88, mobil 0905 345 501

Vernisáž komentovanej 
výstavy: Maľba a grafika 
Igora Piačku v Ateliéri Pop- 
prat sa uskutoční 3. apríla. 
Po ukončení vernisáže bude 
žrebovanie výhercu originál-
neho umeleckého diela. Zlo-
sovateľný lístok v cene 10 € 
si môžete zakúpiť najneskôr 
počas vernisáže. Výstava po-
trvá do 28. apríla 2018.

V stredu minulého týždňa bola otvorená mikro výstava naj-
lepších prác žiakov z ateliéru Rudolfa Rabatina zo ZUŠ v Popra-
de, elok. pracovisko na Francisciho ulici v priestoroch Ateliéru 
POPPRAT v pasáži ALFA na Nám. sv. Egídia v Poprade. Môže-
me potvrdiť, že najmladší žiaci prekvapili najviac, preto výstava 
dostala názov NAJ-ART. Stretnutie na výstave podporilo žiakov, 
ktorí tam vystavovali svoje práce. Súčasťou otvorenia boli aj hu-
dobné vystúpenie Róberta Jakubca (priečna flauta) žiaka ZUŠ 
na Štefánikovej ulici v Poprade. Nechýbalo odovzdávanie dip-
lomov a darčekov pre vystavujúcich a občerstvenie pre všetkých 
návštevníkov. Pre deti bola táto výstava malým spoločenským 
podujatím a motiváciou v rozvíjaní ich talentov. Na výstave 
NAJ-ART sa predstavili P. Bobovská, Š. Čopík, D. Guthová, M. 
Högerová, J. Jakubec, P. Martinková, D. Michalková, P. Mor-
davska, N. Palovčíková, L. Pavlík, P. Pomietlo, J. Rečičár, N. 
Schmidt, S. Schmidt, L. Šmihulová, P. Štrbianová a E. Šutajová.

Výstava detí NAJ-ART

Predstavenie

Pred týždňom ma oslovi-
la jedna známa, ktorá bola 
nútená navštíviť lekára - špe-
cialistu a tak sa vybrala na 
Polikliniku vo Svite. Čakajú-
cich bolo ako vždy neúrekom  
a sadnúť sa dalo len na jednu 
z lavičiek, pretože tie ďalšie 
„vraj“ boli určené pre pacien-
tov iných ambulancií. Keď 
videla stav lavičky nevedela, 
či si má sadnúť a riskovať, že 
potrhá pančuchy a nebola si 
istá ani čistotou „dekoračnej 
látky,“ ktorá visela na stokrát 
poprelepovanej lavičke. Sede-
ním pacientov sa handra kr-
čila, lepila na kabáty, padala 
a tak pred obedom už radšej 
pacienti stáli, akoby si mali 
sadnúť. Ak si dobre pamätám, 
nie iba táto, ale väčšina vyba-
venia čakárni v Poliklinike 
vo Svite pamätá ešte totalitu. 
Akosi majitelia tohto objektu 
a snáď aj lekári asi nezbadali, 
že aj pacienti sú ľudia, ktorí 
nie dosť, že sú chorí, ešte mu-
sia premýšľať nad takýmito 
primitívnosťami.

Keď tak človek rozmýšľa,  
v zdravotníctve „lietajú“ stá-
milióny eur, tu ktosi „vykon-
kurzuje“ trikrát drahšie CT, 
alebo iné predražené prístro-
je, tu zase majú lekári a sestry 
nízke platy... A tak by som sa 
rada opýtala našich spoluob-
čanov: Nemáte v garáži odlo-
žené zbytočné ale zachovalé 
stoličky alebo drevenú lavi-
cu, aby ste raz aj vy nemuseli 
sedieť na takomto záraku? 
Prosím, pomôžme nášmu 
zdravotníctvu, lebo tam pár 
korún na kúpu nových stoli-
čiek určite nemajú!   (pkr)

Pacienti nie sú ľudia?
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Minister obrany SR, náčelník Ge-
nerálneho štábu Ozbrojených síl SR  
a mesačník Obrana vyhlasujú 17. roč-
ník výtvarnej súťaže pre žiakov základ-
ných škôl Vojaci očami detí. Záujem-
covia, jednotlivci aj kolektívy, môžu 
posielať svoje výtvarné práce označe-
né spiatočnou adresou, adresou školy  
a ročníkom, telefónnym kontaktom a dátumom narodenia 
najneskôr do 11. mája 2018 na adresu: Redakcia OBRANA, 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava v obálkach označených ná-
pisom SÚŤAŽ. Spomedzi súťažných prác porota zložená  
z výtvarníkov, zamestnancov rezortu obrany a profesionálnych 
vojakov vyberie po tri najlepšie diela v kategórii mladších žia-
kov a v kategórii starších žiakov.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na podujatí Deň 
detí s Ozbrojenými silami SR 2. 6. 2018 vo Svidníku. Víťazi 
prvých troch miest oboch kategórií získajú hodnotné ceny  
a víťazné práce budú uverejnené v mesačníku Obrana i na re-
zortnej internetovej stránke.

Vojaci očami detí
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„Počas kontroly bolo skont- 
rolovaných 26 vozidiel taxislu-
žieb, kde v jednom prípade 
bola uložená bloková pokuta 
za porušenie povinnosti pri 
výkone taxislužby a v jednom 
prípade inšpektorát práce zistil 
porušenie zákona č. 82/2005 
Z.z. o nelegálnej práci a nele-
gálnom zamestnávaní v znení 
neskorších predpisov,“ uviedol 
náčelník MsP Poprad Štefan 
Šipula. V dvoch prípadoch 
bol spísaný kontrolný zápis, 
kde dopravcovia (majitelia) 
budú riešení podľa zákona  
č. 56/2012 Z. z. o cestnej 
doprave v znení neskorších 
predpisov, za porušenie po-
vinnosti v taxislužbe. 

Taxislužby v Poprade pod kontrolou
V polovičke marca bola vykonaná kontrola výkonu 

taxislužieb na území mesta Poprad v spolupráci s ODI 
OR PZ Poprad a Inšpektorátom práce Prešov. Za Mests- 
kú políciu Poprad vykonávali kontrolu piati príslušníci 
mestskej polície, ktorí boli poverení vykonávať odborný 
dozor nad cestnou dopravou podľa zákona č. 56/2012 Z. 
z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. 

Medzi najčastejšie nedos- 
tatky zisťované počas kontrol 
patria: 

- nesprávne označenia vo-
zidla taxislužby (obchodné 
meno dopravcu, tel. číslo 
objednávkovej služby, tarifa  
a podmienky prepravy),

- nedostatky pri kontrole 
taxametrov (platnosť metro-
lógie, neporušenosť plomb, 
umiestnenie taxametra  
a jeho  funkčnosť), 

- osoby nedisponujú po-
trebnými dokladmi pri vý-
kone taxislužby/koncesia, 
preukaz vodiča taxislužby, 
psychologické a lekárske vy-
šetrenie, poistenie, pracovná 
zmluva nie dohoda, spôso-

bilosť vozidla podľa tech.  
a emisnej kontroly - ročná 
lehota, motorové vozidlo 
musí byť schválené Krajským 
úradom pre cestnú dopravu, 
atď.

Odborný dozor môže niek- 
toré skutkové podstaty za 
porušenie riešiť s vodičom 
taxislužby aj na mieste v blo-
kovom konaní až do výšky 
500 €. V prípade odmietnu-
tia zaplatenia blokovej poku-
ty vodičovi hrozí pokuta až 
do výšky 3 000 €.

Dopravcovi (majiteľovi 
taxislužby) v niektorých prí-
padoch môže byť uložená 
pokuta až do výšky 15 000 €. 
V prípade opätovného poru-
šenia zákona v období dvoch 
rokov hrozí dopravcovi po-
kuta až do výšky 50 000 €.

V preventívno-bezpeč-
nostných akciách zamera-
ných na kontrolu dodržia-
vania povinností pri výkone 
taxislužby a zlepšenie ich 
činnosti bude mestská polí-
cia pokračovať aj naďalej.

Na Mestskom úrade v Pop- 
rade sa 10. marca uskutoč-
nila mimoriadna členská 
schôdza Svetového zdru-
ženia bývalých politických 
väzňov (SZBPV). Delegáti 
jednomyseľne schválili zme-
nu stanov združenia a prija-
li uznesenie. Podľa nových 
stanov sa zvyšuje minimálny 
počet členov predsedníctva, 
predsedu a podpredsedov 
už bude voliť predsedníc-
tvo a členská schôdza sa 
bude konať každé dva roky. 
Zastupujúci predseda Fran-
tišek Bednár ml. predniesol 
správu o činnosti za roky 
2016-2017 a plán činnos-
ti na rok 2018. Vo voľbách 
bol za predsedu Svetové-

ho združenia bývalých po-
litických väzňov zvolený 
František Bednár, zvolení 
boli traja podpredsedo-
via, deväťčlenné predsed-
níctvo, revízna a kontrol-
ná komisia a hospodár. 
Nový predseda sa prihovoril 
prítomným a zdôraznil ne-
vyhnutnosť zachovania his-
torickej pamäte, čo je hlav-
ným poslaním združenia, 
rozšírenie členskej základne 
o rodinných príslušníkov  
a mladých ľudí a spojenia 
všetkých troch organizácii 
na Slovensku do jednej spo-
ločnej organizácie tak, ako 
je to v prípade Slovenského 
zväzu protifašistických bo-
jovníkov (SZPB).  (red)

SZBPV zasadal mimoriadne

Je tu jar! Keď po dlhej zim-
nej prestávke všetko kvitne  
a vtáky čvirikajú, túžime aj 
svoj domov poriadne vyčis-
tiť a „vyblýskať”. Používame 
rôzne prípravky na umývanie 
riadu, pracie prášky, viacúče-
lové či dezinfekčné čistiace 
prostriedky… No štandard-
né čistiace prostriedky nie 
sú také zdravé, ako by sme 
si možno mysleli. Väčšina  
z nich obsahuje prísady, ktoré 
môžu škodiť nielen životné-
mu prostrediu, ale aj ľudské-
mu zdraviu. Problémové lát-
ky sa dostávajú do podzem-
ných vôd, znečisťujú rieky  
a dokonca môžu skon-
čiť na našich tanieroch a v 
pohároch.

Upracte si túto jar ekologicky
Siahnite tohto roku po 

čistiacich prostriedkoch 
označených logom Ecola-
bel a ušetríte svoje zdravie, 
životné prostredie i  penia-
ze. Čistiace prostriedky so 
značkou Ecolabel sú účin-
né pri nízkych teplotách, 
a  vďaka ich vysokej kon-
centrácii požadovaný efekt 
dosiahnete už s malým 
množstvom. Ak dodržíte 
odporúčané dávkovanie, 
znížite svoju uhlíkovú sto-
pu aj finančný rozpočet na 
upratovanie. Produkty Eco-
label v porovnaní so štan-
dardnými čistiacimi pros-
triedkami obsahujú menej 
problematické chemikálie a 
použitie látok, ktoré môžu 

spôsobiť rakovinu, zmeniť 
DNA alebo ovplyvniť plod-
nosť, je v nich na rozdiel od 
štandardných prostriedkov 
prísne zakázané. Alergény, 
vône a konzervanty, škod-
livé pre životné prostredie i 
naše zdravie, sú pri týchto 
produktoch vo veľkej miere 
obmedzené.   

Označenie Ecolabel zís-
kajú len biologicky odbúra-
teľné, netoxické produkty. 
Nesmú obsahovať fosfáty 
spôsobujúce prehnané buj-
nenie rias, ktoré ohrozuje 
ostatný život vo vodnom 
prostredí a znižuje hladi-
nu kyslíka vo vode. Okrem 
toho označenie Ecolabel vy-
lučuje aj použitie dezinfekč-

ných prostriedkov, 
ktoré môžu zvyšovať 
odolnosť baktérií.        

Európania každo-
ročne vyprodukujú 
viac ako 25,8 milió-
nov ton plastového 
odpadu, zrecyklu-
jeme však len 30 %. 
Obaly produktov 
Ecolabel sú znova 
použiteľné, výrob-
covia uprednostňujú 
recyklovaný a recyk-

lovateľný materiál, používa-
jú menej plastov ako bežné 
obaly a podporujú opakova-
né plnenie nádob. Výrobky 
s  touto environmentálnou 
značkou navyše nesmú ob-
sahovať mikroplasty, malé 
toxické častice, ktoré kon-
čia v rybách, kôrovcoch  
a planktóne. 

Na rozdiel od mnohých 
samozvaných tzv. ekologic-
kých symbolov a log, ktoré 
nachádzame na výrobkoch, 
kvet Ecolabel garantuje 
zdravé čistiace prostriedky 
šetrné k životnému pros-
trediu. Výrobcovia musia 
spĺňať veľmi prísne pod-
mienky, inak toto označenie 
nezískajú.

V septembri 2017 bolo  
v celej EÚ registrovaných 
približne 5 300 takýchto čis-
tiacich prostriedkov. Eco-
label navyše už 25 rokov 
odmeňuje spotrebiteľsky 
najpriateľskejšie produkty 
ako sú papierové vreckovky, 
farby, sprchové gély a v sú-
časnosti už aj obuv, počítače 
či hotely. Poobzerajte sa po 
logu s  charakteristickým 
kvetom zakaždým, keď na-
kupujete. Petra Vargová

REGIÓN



6 Apríl 2018 INZERCIA



7Podtatranský Kuriér   www.podtatransky-kurier.skRALLYE TATRY 2018

Dvadsaťšesťročný Severan 
patrí k veľmi talentovaným 
pilotom na okruhoch a má 
pred sebou hviezdnu budúc-
nosť, v súčasnosti patrí k naj-
lepším jazdcom formuly E. 
Účasť Rosenqvista v Poprade 
bola oficiálne oznámená na 
tlačovej konferencii v hlav-
nom meste Českej republi-
ky. „Sme veľmi šťastní, že sa 
nám podarilo dotiahnuť do 
úspešného konca rokovania 
ohľadom účasti nastupujúcej 

Rallye Tatry ozdobí Felix Rosenqvist a Green Rally Tatry
Tohtoročný 45. ročník Rallye Tatry (25. - 26. mája 2018) 

privíta ďalšie zvučné meno svetového motoršportu. Po 
minuloročnej účasti legendy rallysportu a majstra sveta 
Stiga Blomqvista zo Švédska zavíta na Slovensko a pod 
tatranské končiare jeho krajan Felix Rosenqvist, predný 
automobilový okruhový jazdec.

hviezdy svetového motor-
športu Felixa Rosenqvista 
na tatranskej rally. Veľké po-
ďakovanie patrí našim rek- 
lamným partnerom, ktorí 
nám výrazne pomohli pri za-
bezpečení jeho účasti na Slo-
vensku. Felix pôjde v Tatrách 
ako predjazdec štartového 
poľa, objaví sa na večernom 
mestskom okruhu v Poprade 
a na vybraných rýchlostných 
skúškach. Fanúšikovia sa 
môžu tešiť na jeho účasť na 

autogramiáde a zúčastní sa aj 
tlačovej konferencie pre zás- 
tupcov médií,“ povedal Ing. 
Stanislav Hanzeli, predseda 
organizačného výboru a ria-
diteľ Rallye Tatry.

Felix Rosenqvist sa narodil 
7. novembra 1991 vo Värna-
mo a v súčasnosti úspešne 
preteká druhú sezónu vo 
formule E vo farbách tímu 
Mahindra Racing a v najväč-
šom japonskom okruhovom 
seriáli Super GT v tíme Le-
Mans. Formula E (FIA For-
mula E Championship) čoby 
alternatíva slávnej formuly 1, 
je nová séria pretekov mono-
postov poháňaných výlučne 
elektricky. Preteky sa organi-
zujú pod záštitou Medziná-
rodnej automobilovej fede-
rácie FIA. Dvadsaťšesťročný 
Rosenqvist je z  roku 2015 
európskym šampiónom vo 
formule 3, dvojnásobný víťaz 
klasických F3 kategórie Mas-
ters, víťaz známej Grand Prix 
v Macau a ďalej trojnásobný 
šampión formule Renault  
v Ázii a Európe. Úspešne pre-
tekal aj v prestížnom nemec-
kom okruhovom šampio- 
náte DTM alebo so špor-
tovými vozidlami IMSA 
v Spojených štátoch. V mi-

nuloročnej sezóne 2016/2017 
obsadil skvelé tretie miesto  
a stal sa najlepším nováči- 
kom. V tohtoročnej sezóne 
formuly E je po piatich odjaz-
dených pretekoch z dvanás-
tich na výbornom druhom 
mieste, keď vyhral preteky  
v Hongkongu a v Marakéši. 

Medzi aktuálne trendy vo 
svete automobilizmu patrí 
v posledných rokoch pre-
sadzovanie  alternatívnych 
pohonov, ktoré by mohli  
v  budúcnost i  nahradiť 
spaľovacie motory. Uspo-
riadatelia tatranskej rally  
z AOS Klub Poprad držia  
s týmto prúdom krok a roz-
hodli sa v rámci klasickej 
rally usporiadať 1. ročník 
GREEN RALLYE TATRY.  
„Nepôjde o klasickú rally, 
ale o jazdu pravidelnosti, 
pri ktorej posádky absol-
vujú niektoré z klasických 
rýchlostných skúšok Rallye 
Tatry, okorenená bude o špe-
ciálne úlohy ako napríklad 
jazdu zručnosti a takisto o 
spoločensko-kultúrne vyžitie  
v nádhernom tatranskom 
regióne pod slovenskými veľ-
horami spojené s príjemnými 
gastronomickými zážitkami 
a relaxáciou vo welness,“ 

upresnil Stanislav Hanzeli.
Jazda pravidelnosti v rám- 

ci Green Rallye Tatry, kto-
rá sa pôjde v rovnakom 
termíne ako klasická ral-
ly (25. - 26. mája 2018), 
je určená výhradne pre 
posádky s vozidlami, kto-
ré majú platnú registráciu 
pre prevádzku na verej-
ných komunikáciách. Ide 
o plne elektricky poháňa-
né vozidlá a hybridné autá  
s kombinovaným spaľova-

cím a elektrickým poho-
nom. Popradskí usporiada-
telia počítajú s účasťou prib- 
ližne 20 vozidiel. Pre divá-
kov to bude jedinečná príle-
žitosť vidieť na slovenských 
cestách v akcii techniku,  
s ktorou sa ako bežní užíva-
telia stretnú v blízkej budúc-
nosti čoraz častejšie.

Slavo Petrus, tlačové 
stredisko Rallye Tatry 2018

Snímky: archív Felixa 
Rosenqvista

Vlani o takomto čase bojo-
vali hokejisti Dukly Trenčín 
o zotrvanie v najvyššej sú-
ťaži, teraz sa tešia z postupu 
medzi štyri najlepšie tímy 
súťaže. Vo štvrťfinále Kauf-
land play-off Tipsport Ligy 
vyprevadili Popradčanov  
v najkratšom možnom čase, 
čím odmietli úvahy o vyrov-
nanej sérii. Trenčania zvládli 
prvé dva zápasy na domácom 
ľade, a pred dvojzápasom v 
Poprade si vytvorili ideálnu 
východiskovú pozíciu. Do-
mácich dostali pod psycho-
logický tlak, ktorý ešte narás-
tol po treťom zápase, ktorý 
vyhrala opäť Dukla (5:3).

Štvrtý duel sa vyvíjal lep-
šie pre „kamzíkov”, ale tí 
nezúročili ani nádejný stav 
2:0. Trenčania odmietli pre-
dĺženie série o ďalší domáci 
zápas a gólmi Petra Sojčíka  
a Marcela Hossu ukončili se-
zónu svojho súpera. Na ľade 
HK Poprad triumfovali 3:2, 
sériu vyhrali jednoznačne 
4:0 a postúpili do semifiná-
le. Rozhodujúci gól strelil  
v 56. minúte počas presilov-
ky Marcel Hossa. 

HK Poprad - HK Dukla 
Trenčín 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Góly: 4. Brejčák (Svitana, 

Trenčín nad sily Popradčanov, 
v semifinále skončili juniori

Mlynarovič), 13. Matej Pa-
ločko (Bondra, Matúš Pa-
ločko) - 25. Sojčík (Frühauf, 
Dlouhý), 36. Sojčík (Radi-
vojevič, Starosta), 56. Hossa 
(Varga, Sádecký),  vylúčení: 
3:4, presilovky: 1:2, oslabe-
nia: 0:0, 2 156 divákov.

Marcel Ozimák, tréner 
Popradu: „Aj keď sme pre-
hrali 0:4 na zápasy, v každom 
z nich sme boli veľmi blízko  
k víťazstvu. Dokonca dnes 
najbližšie. Prešli sme reformou  
a omladením celého mužstva. 
Napriek prehre som pyšný na 

chlapcov. Treba 
sa pozrieť, proti 
komu sme hrali. 
Je na čom stavať, 
perspektíva tu je.“

Peter Oremus, 
tréner Trenčí-
na: „Sme radi, že 
sme postúpili. Je 
to taká komplex-
ná práca celého 
tímu. Chlapci 
odviedli kus dob-
rej práce a  náš 
postup je úplne 

zaslúžený. Prvý krok, ktorý 
sme si dali pred sezónou, sa 
splnil. Teraz máme čas na 
nejaký oddych a prípravu.  
V semifinále chceme byť vy-
rovnaným súperom.“

Na titul nedosiahne ani 
popradská juniorka. Poprad-
čania prehrali v  semifiná-
le s  Duklou Trenčín 2:4 na 
zápasy a  tak si hráči Nitry  
a Trenčína po roku opäť 
zahrajú vo finále hokejo-
vej extraligy juniorov. Tím 
spod Zobora, ktorý obhajuje 
juniorský titul, si v semifi-
nále poradil so Slovanom 
Bratislava. Zaujímavosťou je, 
že Slovan aj Poprad vypadli  
v semifinále aj pred rokom. 
Popradčanov čakajú ešte 
zápasy proti Slovanu v  boji 
o  bronzové medaily. Finále 
sa začne 27. marca a šam-
pión bude známy najneskôr 
7. apríla.

Šiesty zápas semifinále: 
HK ŠKP Poprad - HK 

Dukla Trenčín 4:5 po pre-
dĺžení (3:1, 0:3, 1:0 - 0:1)

 Slavo Petrus

Sviťania sa považujú za 
čierneho koňa ligy a ak by im 
niekto pred začiatkom sezóny 
povedal, že do „vyraďovačky“ 
pôjdu z piateho miesta, brali 
by to všetkými desiatimi. S bi-
lanciou 22 výhier a 14 prehier 
im pravidlá súťaže pridelili 
hráčov z metropoly východu. 
S Košicami (bilancia 25 – 11) 
sa stretli v poslednom domá-
com zápase základnej časti 
a  súpera odprevadili s  pre-
hrou. V Iskra Aréne zvíťazili 
Svit 92:77. Lenže play off je 
úplne iná súťaž. 

Košice sa po zisku slovens- 
kého pohára netaja s  ambí-
ciou získať aj majstrovský ti-
tul. Odborníci predpokladali, 
že sa vo finále stretnú Košice 
proti Interu Bratislava, ale už 
teraz je jasné, že za predpo-
kladu, že Košice vyradia Svit 
a Inter Handlovú, stretnú sa 
už v semifinále. Samozrejme 

Svit bojuje v play-off, 
BAM Poprad už iba o piate miesto
Áčko basketbalistov Svitu si v prvom kole najvyššej sú-

ťaže zmeria sily s tabuľkovým susedom z Košíc. Svit po 
základnej časti obsadil piatu priečku a jeho súper KB Ko-
šice (víťaz slovenského pohára) štvrtú. Do boja o majs- 
trovský titul už nezasiahne družstvo žien Popradu. Nad 
ich sily bol v prvom kole vyraďovacej súťaže Šamorín. 

proti týmto prognózam sú 
hráči, realizačný tím a všet-
ci fanúšikovia basketbalu vo 
Svite. 

Žiaľ, lepšie do boja o semi-
finále extraligy vstúpili Koši-
ce, ktoré v prvom meraní síl 
doma porazili zverencov Mi-
chala Madzinu 102:89. Pod-
tatranci po štyroch minútach 
síce viedli 10:4, ale hneď nato 
Košičania predviedli trojkové 
hody. Za štyri minúty hodili 
sedem trojok, do polčasu ich 
bolo desať a v celom stretnutí 
až sedemnásť. Druhé stretnu-
tie, tentoraz vo Svite, sa 
odohralo v  stredu po našej 
uzávierke. 

Ženský basketbalový tím 
BAM Poprad obsadil po zák- 
ladnej, aj po nadstavbovej 
časti štvrtú priečku a v prvom 
kole sa stretol s ŠBK Šamorín. 
Hralo sa na dva víťazné zápa-
sy a Poprad si na západniarky 

veril aj s posilou Luciou Kup-
číkovou. Lenže v popradskej 
Aréne dominovalo hlavne 
vďaka presným trojkovým 
pokusom družstvo Šamorína. 
Poprad prehral 47:54. Všetko 
chceli Popradčanky odčiniť 
na palubovke Šamorína, ale 
prehrali aj druhý zápas v po-
mere 56:72. Šamorín postúpil 
do semifinále, kde sa stretne 
s Good Angels Košice a Pop- 
rad si zahrá v skupine o 5. - 8. 
miesto. Chuť po dvoch pre-
hrách si napravili víťazstvom 
nad posledným tímom po 
základnej časti nad Slovanom 
Bratislava o 20 bodov 69:49. 

Ján Hricko (tréner BAM 
Poprad): „Dievčatá vložili do 
zápasu všetko, nebolo potreb-
né ich špeciálne motivovať.  
S výsledkom sme spokojní.  
V záujme každého z nás je 
skončiť čo najlepšie. Cieľ bol 
pred týmto zápasom jasný, 
nechceli sme nič nechať na 
náhodu. Celý priebeh zápasu 
sme kontrolovali.“

Eva Filičková (hráčka 
BAM Poprad; 19 bodov,  
8 doskokov): „Prehry so Ša-
morínom nás budú ešte dlho 
mrzieť a motivovať sa na tento 
zápas bolo ťažké. Potrebova-
li sme si však napraviť chuť 
a ukázali sme, čo dokážeme. 
Boli sme dobre pripravené 
a výsledok hovorí za všetko. 
Strelecky sa mi darilo, ale viac 
by ma to potešilo v tej sérii 
predtým. Nepodarilo sa nám 
dostať do semifinále, ale ur-
čite chceme zabojovať o piate 
miesto.”

V odvete v Bratislave zvíťa-
zili Popradčanky 66:52 a sú-
boji o piatu priečku sa stretnú 
s jedným z dvojice B. Bystrica 
alebo Nitra.

 Slavo Petrus
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V týchto dňoch vrcholia aj 
zápolenia v  najvyššej súťaži 
volejbalistiek. Farby nášho 
regiónu už niekoľko rokov 
háji družstvo KV MŠK Ok-
tan Kežmarok. Po základnej 
časti skončili zverenkyne 
trénerky Blanky Špakovej 
na piatej pozícii a vo štvrťfi-
nále sa stretli s  tabuľkovým 
súperom zo štvrtého miesta 
VK EPERIA Prešov. Na ra-
dosť kežmarských fanúšikov 
domáce hráčky pod kapi-
tánskou taktovkou Kataríny 
Jakušovej vrátili Prešovu mi-
nuloročné vyradenie v  play 
off a po víťazstvách v Prešo-
ve 3:2 a  doma 3:1 postúpili 
do semifinále. Kežmarčanky 
pred vyraďovacou časťou sú-
ťaže posilnili dve zahranič-
né hráčky Srbka Klisurová 
a Američanka Richardsono-

Kežmarok o bronzové medaily

vá. Druhý zápas a celú mini-
sériu s Prešovom zhodnotila 
B. Špaková: „Prešov na nás 
v prvom sete vybehol a my 
sme kopili individuálne chy-
by. V polovici druhého setu 
sme otočili zápas z nepriazni-
vého stavu 7:12 a zlepšenými 

blokmi a servisom ho doká-
zali vyhrať. Bolo to emotívne  
a bojovné štvrťfinále. Z piatich 
vzájomných zápasov sme pos- 
ledné štyri vyhrali a myslím, 
že semifinále sme si zaslúžili.“

V  semifinále ligy narazi-
li Kežmarčanky na jasného 

Popradčania získali ôsmy 
domáci titul a vybojova-
li si  právo reprezentovať 

Poprad víťazom curlingovej ligy

Je už tradíciou, že vrchol-
né podujatie Slovenského 
pohára otvárajú organizátori 
na pódiu v Kultúrnom dome 
v Štrbe a tento rok podujatie 
otvoril starosta obce Štrba 
Michal Sýkora. Počas progra-
mu sa k viac ako 250 účast-
níkom prihovoril predseda 
bežeckého úseku Slovenskej 
lyžiarskej asociácie Michal 
Malák a v krátkom rozhovo-
re si Andrej Segeč a Barbora 
Klementová pospomínali 
na ZOH Pjongčang a pode-
lili sa o svoje cenné zážitky. 
Kultúrny program pripravil 
detský folklórny súbor Štr-
bianček a o cennej zbierke 
olympijských štartových čísel 
z rokov 1976 - 2018, ktorá 
tvorila výzdobu sály, prítom-

Na Štrbskom Plese o majstrovské tituly v behu na lyžiach
Majstrovstvá Slovenskej republiky sa konali 24. - 25. 

marca 2018 v Areáli bežeckého lyžovania na Štrbskom 
Plese a počas dvojdňového programu za slnečného poča-
sia vyštartovalo spolu 509 pretekárov z takmer 40 klubov 
zo Slovenska, Česka a Poľska. Na programe boli šprin-
ty dvojíc a vytrvalostné preteky. Súčasťou boli preteky 
Olympijských nádejí z krajín Vyšehradskej štvorky.

ným porozprávala olympio-
nička a trénerka domáceho 
klubu Ľubomíra Iľanovská. 
Po programe sa všetci účast-
níci presunuli na spoločnú 
večeru.

V sobotu sa súťažilo v at- 
raktívnej disciplíne, v šprin-
te dvojíc. V žiackych, do-
rasteneckých a seniorských 
kategóriách svoje úseky 
odbehlo 125 dvojíc. Každý 
mužský pretekár odbehol tri 
1,4 kilometrové úseky a s ča- 
som 17:46 sa najlepšie darilo 
účastníkom ZOH Pjongčang 
Miroslavovi Šulekovi a An-
drejovi Segečovi z klubu Ski 
Team JASE Látky. Druhé 
miesto obsadili tímoví ko-
legovia Rudolf Michalovský 
a Ján Koristek (17:48) a tre-

tí dobehli Lukáš Ottinger a 
Tomáš Sklenárik z ŠK Žele-
ziarne Podbrezová (18:25). 
Ženy bežali dva úseky dlhé 
1,2 kilometra a zvíťazili ses-
try z Klubu lyžiarov Nová-
ky Marianna Klementová 
a olympionička Barbora 
Klementová s časom 11:36. 
Druhé miesto obsadili Lenka 
Bruňová a Aneta Smerčiako-
vá (12:00) z klubu Jasná Lip-
tovský Mikuláš pred Stelou 
Šavelovou a Kristínou Tro-
šokovou (13:15) z rovnakého 
klubu.

V nedeľu účastníkov ča-
kalo opäť krásne slnečné po-
časie. Vďaka studenej noci, 
skúsenostiam organizátorov 
i pracovníkov športového 
areálu sa podarilo pripraviť 
trate na špičkovej úrovni. Na 
programe boli vytrvalostné 
preteky klasickou technikou 
s hromadným štartom. Žia-
ci pretekali na trati dlhej od 
troch do piatich kilometrov 
a dorastenci od 7 do 15 ki-
lometrov. Hlavná mužská 

kategória pretekala na 30 
kilometrovej trati a prete-
ky boli kategórie FIS Cup. 
Ovládli ich reprezentanti  
z klubu JASE Látky. Majstrom 
Slovenska sa stal Miroslav 
Šulek s časom 1:20:31,4. Dve 
sekundy za ním dobehol Ján 
Koristek a s trojminútovou 
stratou obsadil tretie miesto 
Andrej Segeč. Najrýchlejším 
juniorom bol taktiež pretekár 
z Látok Ján Mikuš (1:26:15,2). 
Ženy mali preteky FIS na 15 
kilometrovej trati. S časom 
49:00,7 sa majsterskou SR 
stala Aneta Smerčiaková  
z klubu Jasná Liptovský Mi-
kuláš pred Janou Gombalo-
vou z UMB Banská Bystri-
ca (53:43,0). Tretie miesto  
a zároveň juniorskou majster-
kou sa stala Lucia Repková  
z KBT Spiš (59:38,7). Nedeľné 
podujatie zakončila veterán-
ska súťaž na 10 kilometrov 
a 5 kilometrov klasicky. Cel-
kovo sa do pretekov zapojilo 
147 žiakov, 74 dospelých a 38 
veteránov.

Podujatie zorganizoval 
60-členný tím dobrovoľ-
ných rozhodcov zo ŠK Štrba  
s podporou obce Štrba, Ob-
lastnej organizácie cestov-
ného ruchu Región Vysoké 
Tatry a množstva partnerov, 
bez ktorých nie je možné 
organizovať podujatia tohto 
typu. Organizátori hodno-
tia sezónu úspešne aj vďaka 
vydarenému decembrové-
mu Tatranskému poháru v 

behu na lyžiach s účasťou 13 
krajín a februárových verej-
ných pretekov Štrbské bežky, 
ktorými sa snažia bežecké 
lyžovanie priblížiť najmä de-
ťom a rekreačným lyžiarom. 
Po skončení zimnej sezóny  
a niekoľkotýždňovej pre-
stávke organizátori zo Štr-
by začnú pripravovať letné 
podujatia Deň detí a športu  
a 41. ročník Malého štrbské-
ho maratónu. M. Jančík

 Tunajší stolnotenisový 
oddiel v kategórii dospelých 
reprezentujú dve družstvá.  
A – družstvo dlhé roky pô-
sobí medzi najlepšími druž-
stvami 3. ligy a B – mužstvo 
účinkuje v 4. lige.  

Veľmi pekné úspechy zís-
kavajú aj mladé nádeje. Anas-
tázia Zgeburová sa pred dvo-
ma rokmi v kategórii mladšie 
žiačky umiestnila na majst- 
rovstvách Slovenska v dvoj-
hre aj v štvorhre na 3. mieste. 
Najnovšie obhájila prvenstvo 
z minulého roka vo Východo-
slovenskom pohári už v ka-
tegórii staršie žiačky. V súťa-
ži družstiev sú po základnej 
časti na 2. mieste a zabojujú 
ešte o postup na majstrovstvá 
Slovenska.

S  myšlienkou usporiadať 
turnaj prišiel starosta obce 
Slovenská Ves Stanislav Gal-
lik. Stretlo sa v ňom niekoľ-
ko generácii, nebola núdza 

O pohár starostu obce Slovenská Ves
V telocvični ZŠ s MŠ Slovenská Ves sa 17. marca stre-

tli priaznivci stolného tenisu na prvom turnaji  s názvom  
O pohár starostu obce. Tento šport je v obci už dlhé roky 
veľmi populárny a získava úspechy v rámci okresu, kraja 
ba aj Slovenska.

o zápasy, v ktorých sa stretli 
otcovia so synmi, či už to 
boli Strišovskí, Popovičovci 
alebo  Džubákovci. Súťažilo 
sa v  13 kategóriách od naj-
mladších žiakov a žiačok až 
po ženy a mužov nad 50 ro-
kov. Počet hráčov na turnaji 
bol 22 a hráčok bolo 15, čo je 
na prvý ročník celkom slušný 
počet. 

Výsledky jednotlivých 
kategórií:

Najmladší žiaci: 1. Štefan 
Szcurko, 2. Samuel Hudáček, 
3. Samuel Strela. Najmladšie 
žiačky: 1. Melánia Stolarčí-
ková, 2. Ivona Stolarčíková, 
3. Monika Bekešová. Mlad-
ší žiaci: 1. Gabriel Grich, 2. 
Marek Glodžák, 3. Štefan 
Sczurko. Mladšie žiačky: 1. 
Ivona Stolarčíková, 2. Melá-
nia Stolarčíková, 3. Monika 
Bekešová. Starší žiaci: 1. 
Marcel Brežina, 2. Gabriel 
Grich, 3. Marek Glodžák. 

Staršie žiačky: 1. Anastá-
zia Zgeburová, 2. Kristína 
Soľavová, 3. Patrícia Soľavo-
vá. Dorastenci: 1. Rastislav 
Tropp, 2. Adam Strišovský, 3. 
Martin Zgebura. Dorasten-
ky: 1. Anastázia Zgeburová, 
2. Kristína Soľavová, 3. Lau-
ra Leščáková. Registrovaní 
hráči: 1. Marek Habiňák,  
2. Damián Strišovský, 3. Alex 
Popovič. Muži do 50 rokov: 

Víťazi v kategórii registrovaných hráčov.

Slovensko na tohtoroč-
ných majstrovstvách Eu-
rópy v estónskom Talline. 
Curling Club Poprad, v sú-
rodeneckej zostave - Pavol, 
František, Tomáš a Peter Pi-
toňákovci zvíťazil vo finále 
play off slovenskej curlingo-
vej ligy nad Martinom 2:1 
na zápasy (10:6, 8:9, 10:6).  
Semifinále aj finále v curlin-
govej hale v bratislavskom 
Ružinove sa hralo na dva 
víťazné zápasy. Medzi štyrmi 
najlepšími tímami po základ-
nej časti boli aj Stonehunters 
Bratislava a 1.CC Bratislava.  
Výsledky play off slovenskej 
curlingovej ligy: semifinále: 
CC Poprad - Stonehunters 
Bratislava 2:1 (5:9, 6:4, 11:2), 
CC Martin - 1.CC Bratisla-
va 2:0 (11:8, 12:2), finále: 
CC Poprad - CC Martin 2:1 
(10:6, 8:9, 10:6).  (ppc) 

1. Rudolf  Džubák st., 2. Ru-
dolf Džubák ml., 3. Ivo Im-
rich. Ženy do 50 rokov: 1. 
Laura Leščáková, 2. Kristína 
Soľavová, 3. Katarína Džu-
báková. Muži nad 50 rokov: 
1. Peter Kolumber, 2. Rudolf  
Džubák, 3. Ivo Imrich. Ženy 
nad 50 rokov: 1. Katarína 
Džubáková, 2. Marta Džubá-
ková. Hlavný rozhodca: Ing. 
Peter Hanigovský.  (phy)

lídra celej súťaže STRABAG 
Volleybal Club Bratislava. 
Zverenkyne trénera Tomáša 
Vargu zdolali Kežmarok aj 
v poslednom treťom stretnu-
tí 3:0 na sety a  rovnakým 
skóre triumfovali aj v  sérii. 
Víťazky slovenského pohára 
tak v sezóne s určitosťou zís-
kali ďalšiu medailu. Či bude 
zlatá alebo strieborná, roz-
hodne sa vo finálovej sérii 
proti jednému z dvojice UKF 
Nitra - Slávia EU Bratislava, 
ktoré tvoria druhú semifiná-
lovú dvojicu. Kežmarok bude 
hrať o  bronz s  porazeným 
z druhého semifinále. Finále 
aj séria o bronz sa hrajú na  
3 víťazné zápasy. Kežmarok 
sa predstaví na domácej pa-
lubovke v Mestskej športovej 
hale Vlada Jančeka 8. apríla. 
 Slavo Petrus

Titul najúspešnejšieho športovca Prešovského samospráv-
neho kraja za rok 2017 získal horolezec Peter Hámor. Poprads- 
ký himalájista sa na vrchol ankety posunul ako prvý Slovák, 
ktorý zdolal všetky osemtisícovky a vystúpil na najvyššie vr-
choly všetkých kontinentov. Najcennejšiu priečku mu vynies-
lo dobytie 8 167 metrov vysokej Dhaulárgirí. Vystúpením na 
ňu sa stal prvým Slovákom a 36- tym človekom na svete, kto-
rý zdolal všetkých 14 osemtisícoviek. Skompletizovaním tzv. 
Koruny Himalájí sa popradský horolezec zaradil medzi top 
športovcov Slovenska, oceneným navyše Krištáľovým kríd-
lom v kategórii Šport. 

V  desiatke najlepších športovcov kraja z nášho okresu 
skončili minuloroční držitelia titulu, vodnoslalomári La-
dislav a Peter Škantárovci a Andreas Žampa zo Žampa Ski 
Club Vysoké Tatry.

Ocenenia si prevzali na  15. ročníku slávnostného vyhláse-
nia najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Pre-
šovského samosprávneho kraja za rok 2017 v Divadle Jonáša 
Záborského v Prešove 7. marca.

Najúspešnejším športovcom 
kraja je Peter Hámor

ŠPORT


