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Zástupcovia Horskej záchran-
nej služby z  jednotlivých ob-
lastných stredísk sa spolu so zá-
stupcami Policajného zboru SR  
a Hasičského a záchranného zboru 
zúčastnili 14. januára v Prezident-
skom paláci novoročného prijatia 
u  prezidentky Zuzany Čaputovej. 
Prezidentka v príhovore ocenila 
ich prácu a  poďakovala sa za do-
terajšiu činnosť všetkým záchran-
ným zložkám. 

S príhovormi vystúpili aj prezi-
dent Policajného zboru SR Milan 
Lučanský, prezident Hasičského  
a záchranného zboru Pavol Nereča 
a riaditeľ Horskej záchrannej služby 
Jozef Janiga. Zástupcovia všetkých 
organizáciiísa poďakovali za prija-
tie, povzbudivé slová a vyzdvihnu-
tie práce záchranných zložiek. (red)

Pozývame 
do Batizoviec

Tradičný fašiangový sprievod 
spojený s domácou zabíjačkou sa 
tohto roku uskutoční v Batizov-
ciach  22. februára 2020 so začiat-
kom o 10. h pred požiarnou zbroj-
nicou. Privstať si musia hlavne 
dobrovoľní hasiči, ktorých hneď 
ráno čaká zabíjačka tak, aby všetko 
stihli. Rovnako to však platí aj pre 
tých, ktorí musia pripraviť hlavné 
postavy fašiangového sprievodu 
Slameňáka a Brucháča, ale popra-
covať musia aj na kováčoch, leká-
roch, sestričkách a tetkách. Všetci 
spoločne, samozrejme aj s heligon-
kármi, sa vydajú o 12. h na  fašian-
gový sprievod obcou. Vo dvoroch 
gazdov zahrajú, zaspievajú, zatan-
cujú, trošku zajedia či vypijú a vy-
pýtajú si výslužku, pozostávajúcu 
zo slaniny, vajec, cibule, z ktorých 
si večer pripravia praženicu. Náv-
števníci okrem veselej zábavy budú 
môcť ochutnať domáce zabíjačko-
vé špeciality od majstrov kuchárov 
i kvalitný batizovský punč.  (red)

V popradskej pôrodnici sa ako prvé dieťa v roku 
2020 narodila 1. januára o 11.03 h Sviťanka Barbor-
ka, ktorá vážila 2 810 gramov a merala 49 centimetrov. 
Novorodenci z Popradu si dali načas a prvá Poprad-
čanka Liana Anna sa narodila 2. januára o 17.45 h. 
„Pôrodná váha prvej Popradčanky bola 3 920 gramov  
a dĺžka 52  centimetrov. Na Lianu Annu doma čaká 
staršia sestra Adela Mariana,“ povedala Sylvia Galajda, 
hovorkyňa Nemocnice Poprad. Zaujímavosťou je, že 
prvú Popradčanku i jej staršiu sestru priviedol na svet 
rovnaký lekár, Tomáš Kramár.  (red)

Prvým dieťatkom roku 2020 
bola Sviťanka Barborka

K tejto téme sa vyjadrila i 
podpredsedníčka vlády a mi-
nisterka pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR Gabrie-
la Matečná na stretnutí s Já-
nom Mokošom ešte v sobotu 
18. januára. G. Matečná už 
v  spolupráci s  ministrom 
obrany Petrom Gajdošom 
pracuje na inom riešení si-
tuácie. „Ako Tatranec som sa 
zhrozila, keď som sa o  tejto 
hlúposti dozvedela. Toto rie-
šenie, ktoré nikto nekonzulto-
val s mestom Vysoké Tatry je 
absolútne neakceptovateľné. 
Tisícky kamiónov by ohrozili 
životy ľudí v Tatrách, spôsobia 
vážne poškodenie cestných 
komunikácií, ohrozia naj-
starší národný park a priamo 
v sezóne plnej turistov úplne 
zablokujú cesty v  Tatrách.  
A čo v  prípade nehody ka-
mióna? Ako sa budú presúvať 

záchranné zložky? Technický 
stav Cesty slobody nie je kon-
štruovaný na také zaťaženie 
ani riziká. S ministrom obra-
ny preto pracujeme na rie-
šení tejto neakceptovateľnej 
situácie,“ povedala Gabriela 
Matečná. 

Primátor Vysokých Tatier 
je z celej situácie nahnevaný: 
„V Kežmarku mohli nájsť aj 
iné riešenia, napríklad posta-
viť dočasný most, prípadne 
zvoliť inú obchádzkovú trasu. 
Súčasné presmerovanie kate-
goricky odmietame. Rozhodli 
o nás a bez nás. Toto riešenie 
vážne ohrozuje ľudí vo Vyso-
kých Tatrách.“ 

Podpredsedníčka vlády 
konzultovala s  primátorom 
riešenie prejazdu cez cesty 
Vojenského obvodu Javo-
rina. „Kamióny nemajú vo 
Vysokých Tatrách čo hľadať. 

Konzultovala som toto rie-
šenie s  ministrom obrany 
Petrom Gajdošom aj s  gene-
rálnym riaditeľom štátneho 
podniku Vojenské lesy a  ma-
jetky Jánom Juricom. Obaja 
vidia toto riešenie ako prie-
chodné,“ vysvetlila Gabrie-
la Matečná. Rozhodnutie  
o obchádzke cez Tatry vy-
dala Slovenská správa ciest  
a mesto, ale aj samotní občania  
už spustili petíciu, v rám-
ci ktorej vyjadrujú nesúhlas  
s obchádzkovou trasou. Proti 
nezmyslenému rozhodnu-
tiu odklonenia kamiónov  
z Kežmarku cez Tatry pro-
testujú samospráva, ochra-
nári, organizácie cestovného 
ruchu a samotní občania. 
Tí nevylučujú, že hlavnú 
tatranskú magistrálu budú  
v prípade potreby aj  bloko-
vať.  (pkr)

Obchádzka kamiónov cez Tatry?
Primátor mesta Vysoké Tatry Ing. Ján 

Mokoš, Ing. Š. Mulík, z odd. územného 
plánovania, výstavby, ŽP a dopravy, Ing. M. 
Kolodzej, náčelník Mestskej polície a ďalší 
zástupcovia mesta sa v utorok minulého 
týždňa vyjadrili k aktuálnej dopravnej si- 
tuácií po určení obchádzkovej trasy, ktorá 
vedie cez  národný park a mesto Vysoké Tat-

ry. Podrobne vysvetlili problémy, ktoré toto 
rozhodnutie prinesie mestu, ľuďom, ale aj 
samotnej prírode. Ide o obchádzkovú trasu, 
ktorá má umožniť nákladnej doprave, vrá-
tane kamiónov, spojenie medzi Popradom 
a severnými mestami a obcami Prešov-
ského kraja v dôsledku uzavretia mostov  
v Kežmarku pre ich havarijný stav. 
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Hoci od tragédie na Mu-
kačevskej ulici v Prešove 
uplynuli už takmer dva me-
siace, hrôzostrašné zábery 
horiaceho domu, informácie  
o mŕtvych, nezvestných  
a zranených ľuďoch, ale aj 
pohľad na nešťastných oby-
vateľov tohto paneláka, ktorí 
nevedeli, či ich najbližší pre-
žili, si len málokto dokáže vy-
mazať z pamäte. Nechápajúce 
pohľady, hrôza v očiach ľudí, 
ktorí prišli o blízkych, ale aj 
celý ich dovtedajší život, kto-
rý sa premenil na ruiny, pre-
budil u občanov Slovenska 
nielen súcit, ale aj zamyslenie 
sa nad zmyslom našej exis-
tencie. Veď rovnaké nešťastie 
sa môže kedykoľvek stať aj 
nám. A to všetko umocnené 
blížiacimi sa Vianocami, keď 
sme sa vari najviac tešili na 
pokojné sviatky v kruhu ro-
diny. 

Človek celý život pracuje, 
snaží sa vytvoriť sebe i svoj-
im najbližším pekný, útulný 
domov, kde  spoločne nachá-
dzajú vzájomnú lásku, pozo-
rumenie, odpočinok, ale aj 
silu do ďalšieho života. Iste, 
pritrafia sa aj hádky či nedo-
rozumenia, ale ak chceme, 
všetko dokážeme prekonať. 
Každému z týchto ľudí sa 

spolu s výbuchom a plameň-
mi zrútil i jeho vlastný svet, 
celý život a vtedy človek do-
káže uvažovať zrejme len nad 
krátkodobými riešeniami. Až 
s odstupom času, keď už pr-
votný šok človek vstrebe, uve-
domí si katastrófu v plnom 
rozsahu a hlavne bezradnosť.  
Pri takejto tragédii sú slová 
zbytočné a každý z týchto ne-
šťastných ľudí sa musí vyspo-
riadať najprv sám so sebou. 

Myslím si, že tí, ktorí tú-
to tragédiu prežili, videli 
ju na vlastné oči alebo len 
sprostredkovane cez tele-
vízne obrazovky začali roz-
mýšľať nad tým, čo vlastne  
s týmito ľuďmi bude, veď 
všetkým zostalo len to, čo 
mali na sebe. 

Neuveriteľný kus práce, ale 
aj odvahy, preukázali hneď  
v začiatkoch záchrané zložky 
– hasiči, ale aj záchranári, le-
kári a sestry v nemocniciach, 
polícia, vojaci. 

Už od prvých chvíľ začali 
občania nosiť postihnutým 
oblečenie, deky, potraviny, 
zriaďovali sa centra pomoci, 
pomáhali občianske združe-
nia, charity. Všetci sme ale 
vedeli, že táto pomoc je síce 
veľmi potrebná, ale rovnako 
sme vedeli, že domov tých-

to ľudí zmizol raz a navždy 
a už sa nemajú kam vrátiť. 
Po prvom šoku ľudia cheli 
pomôcť i finančne. A tak na-
dácie, cirkvi, spoločnosti za-
čali s finančnými  zbierkami  
a vznikol i transparentný 
účet mesta, pretože každý, 
kto má len trochu svedomia 
a súcitu musel vedieť, že po-
stihnutí budú začínať od nuly. 
Vtedy sa prejavila obrovská 
ľudskosť a spolupatričnosť 
občanov Prešova, blízkeho 
i vzdialeného okolia, celé-
ho Slovenska, ba i priateľov  
z Čiech, či u nás pracujúcich 
Vietnamcov a mnohých ďal-
ších. 

To, čo sa následne udia-
lo na Slovensku v súvislosti  
s tragédiou zo 6. decembra  
v Prešove bol akoby zázrak. Po 
veľmi dlhých rokoch, po ne-
ustálom rozdeľovaní občanov 
Slovenska rôznymi hlúposťa-
mi, chaose, závisti, nenávisti  
a ohováraní jeden druhého  
sa konečne Slováci zjedno-
tili. Ukázali sme, že nie sme 
na tom ešte až tak zle, keď 
dokážeme okrem seba mys-
lieť aj na druhých. Na ľudí, 
ktorých síce nepoznáme, ale 
vieme sa vžiť do ich situácie 
a pomôcť, aj keď sami toho 
veľa nemáme. Veď len jedna 

nadácia dokázala cez SMS za 
tri eura vyzbierať 807 786 eur, 
čo je priam neuveriteľné. Na 
transparentnom účte mesta 
Prešov pre obete výbuchu  
a následného požiaru sa vy-
zbieralo k 19. januáru 2020 
cez 3 840 965  eur. 19. januára 
sa v Prešove uskutočnil aj be-
nefičný koncert pre bytovku 
Mukačevská a výťažok z neho 
pôjde tiež na transparent-
ný účet. Na takúto jednotu 
Slovákov, ktorí sa dokázali 
zomknúť a pomôcť, si veru 
ostatných tridsať rokov nepa-
mätám. Iste, aj inde horeli by-
ty, domy, chatrče, ale väčšinou 
išlo len o jednotlivcov a i tam 
pomáhali občania zbierkami, 
pomáhali s likvidáciou ná-
sledkov požiarov, pomáhali  
s rekonštrukciou, ale v Prešo-
ve sa to týkalo 220 ľudí, ktorí 
ostali na ulici a v ruinách pa-
neláku skončil celý ich pred-
chádzajúci život.

Je mi smutno, nielen pre 
obete tohto požiaru a pre ľu-
dí, ktorí prišli v priebehu pár 
hodín o svoje minulé životy 
a domovy, ale aj preto, že sa 
naši občania, náš národ do-
káže spojiť len v takýchto tra-
gických situáciách, keď je už 
naozaj veľmi zle. Na druhej 
strane ma potešili súdržnosť, 

spolupatričnosť, ľudskosť  
a súcit  našich občanov. 

Toto veľké nešťastie mi pri-
pomenulo časy minulé, keď 
sme si navzájom nezištne 
pomáhali a pre nás všetkých, 
v mestách i obciach, sme 
dokázali zadarmo pomáhať 
susedovi pri stavbe rodin-
ného domu, budovať mosty, 
športoviská, kultúrne domy, 
obchody, zdravotné strediská 
tam, kde sme žili a robili sme 
to sami pre seba. Pripome-
nulo mi to časy, keď sa ľudia 
ešte navzájom rozprávali, po-
znali sused suseda a keď bolo 
treba pomôcť, prišla väčšina. 
Lenže o takejto solidarite  
a o nezištnej pomoci v pred-
chádzajúcom režime sa dnes 
nehovorí. V súčasnosti má-
me len jednu starosť – ako 
prežijem ja sám, moja rodina 
a tí ostatní ma nezaujíma-
jú. Medzi nami zavládla se-
beckosť. V našich mysliach 
sme povýšili mamon nad 
ľudskosť, individuálne záuj-
my nad záujmy kolektívu, 
dokonca sme ochotní zradiť 
záujmy vlastného národa  
a na úkor nás všetkých vychá-
dzať v ústrety záujmom cu-
dzích štátov a nadnárodných 
spoločností. 

 Ľudmila Rešovská

Je mi veľmi smutno...

Skutočnosť, že jej vydava-
teľom je spoločnosť Chemo-
svit, nie je vôbec náhodná, 
pretože – citujúc jedného 
zo štvorice, v  odborných 
kruhoch známych recenzen-
tov – „svedčí o kvalitnom 
vedeckom riadení v tomto 
podniku a uplatňovaní naj-
novších poznatkov a trendov 
ekonomiky a  manažmentu. 
Jeden z autorov – dlhoročný 
vrcholový manažér Michal 
Ľach, známy nielen na Slo-

Originálna a ojedinelá odborná monografia 
z oblasti manažmentu

V predvianočnom čase bola vydaná na Slovensku po-
zoruhodná knižná publikácia z odboru riadenia podni-
ku a jeho podnikových procesov od autorov s bohatými 
teoretickými vedomosťami a praktickými skúsenosťami. 
Ide o monografiu s názvom „Úspech je voľba“ s podtitu-
lom MANAŽMENT PODNIKANIA A PODNIKOVÝCH 
PROCESOV. TEÓRIA A PRAX aplikovaná v spoločnosti 
CHEMOSVIT, a.s.“ autorov Anny Diačikovej a Michala 
Ľacha. 

vensku, ale aj v kontexte ce-
loeurópskej podnikateľskej 
sféry - dokázal ekonomickú  
a manažérsku teóriu realizo-
vať v reálnom živote v obi-
dvoch ekonomických sys-
témoch, úspešne previedol 
firmu cez dlhé a náročné ob-
dobie a úspešne ju pretrans-
formovať v prostredí centrál-
ne riadenej ekonomiky do 
trhovej a zabezpečiť s  jeho 
tímom, ako jednej z mála 
úspešných firiem v sloven-

skom vlastníctve, jej dlhodo-
bú konkurencieschopnosť“.

Druhou z  dvojice autorov 
je Anna Diačiková, taktiež 
v odborných kruhoch známa 
manažérka a  spoluautorka 
jednej z najcitovanejších mo-

nografií z  oblasti znalostné-
ho manažmentu v  Čechách 
a  na Slovensku Informační 
a  znalostní management 
v praxi, ktorá je považovaná 
za základnú literatúru pub-
likovanú z  tejto oblasti. Vy-
budovala so svojim tímom 
excelentné pracovisko strate-
gického marketingu a integ-
rovaného riadenia informá-
cií a  znalostí v  podnikateľ-
skej praxi, ktoré sa zaradilo 
svojimi výsledkami medzi 
najúspešnejšie na svete, za čo 
bola ocenená na celosvetovej 
konferencii ONLINE 2004 
v Londýne. Prednášala na 
prestížnych domácich a za-
hraničných konferenciách 
v Európe, Číne i v Spojených 
arabských emirátoch. 

 Mgr. Peter Migač

V  roku 2019 vzlietli zá-
chranárske vrtuľníky a  lie-
tadlá Vrtuľníkovej záchran-
nej zdravotnej služby spoloč-
nosti AIR – TRANSPORT 
EUROPE (ATE) na pomoc 
zraneným, či chorým pa-
cientom spolu 2 822-krát. 
Celkovo tak piloti ATE strá-
vili vo vzduchu viac ako  
2 810 hodín. Posádky zá-
chranárskych vrtuľníkov zo 
siedmich stredísk na Slo-
vensku v  zložení pilot, lekár 
a  operátor pomohli celkovo  
2 147 ľuďom v tiesni, čo pred-
stavuje v porovnaní s rokom 
2018 nárast o 11 percent. Zá-
chranársky vrtuľník so svo- 
jim tímom na základni 
v  Olomouci letel uplynu-
lý rok na pomoc spolu 605 
pacientom. Zvyšné lety (70) 
tvorili medicínske prevozy 
pacientov prúdovým lietad-
lom. 

Najvyťaženejšie stredisko 
spomedzi všetkých siedmich 
základní na Slovensku bolo 
stredisko v  Banskej Bystrici, 
ktoré zachraňovalo a  pomá-
halo 352-krát. Tesne za ním 
nasledovalo stredisko Košice 
so svojimi 349 zásahmi a do 
tretice to boli strediská Žili-
na a Nitra, ktoré mali zhod-
ne po 331 záchranných akcií. 
Najviac pacientov (344) pre-
viezol na palube vrtuľník Bell 
429 s  registračnou značkou 
OM-ATT. Priamo do terénu 
leteli záchranári 862-krát, 
pričom najčastejšie pomáha-
li zraneným pri dopravných 
nehodách, vrátane cyklistov, 
lesných úrazoch a  turistom 
vo vysokohorskom prostre-
dí.  (red)

Leteckí 
záchranári 
v roku 2019

Kým v  roku 2018 záchra-
nári HZS zasahovali v 2 763 
prípadoch, v roku 2019 ten-
to počet vzrástol na 2 886, čo 
predstavuje nárast o  4,5 %. 
Opäť prevažovali zásahy na 
lyžiarskych tratiach, ktorých 
bolo spolu 1 973. Týchto úra-
zov bolo o niečo menej ako 
predchádzajúci rok, kedy zá-
chranári HZS zasahovali na 
lyžiarskych tratiach pri 1 996 
úrazoch lyžiarov či snowbo-
ardistov. Naopak, počet úra-
zov mimo lyžiarskych tratí 
stúpol o  19 %. Kým v  roku 

Šesť lavínových nehôd, jedna jaskynná akcia
Horská záchranná služba má za sebou už šestnásty rok 

činnosti a je čas opäť bilancovať. Rok 2019 bol veľmi ná-
ročný a  záchranári HZS opäť zaznamenali v  porovnaní 
s predchádzajúcim rokom nárast zásahov, a žiaľ, aj nehôd 
s tragickým koncom.

2018 záchranári HZS po-
máhali turistom, horolez-
com, skialpinistom, para- 
glidistom, cyklistom  a  os-
tatným návštevníkom hor-
ských oblastí v  767 prípa-
doch, v  roku 2019 to už 
bolo v 913 prípadoch. Išlo 
prevažne o  zásahy na turis-
tických značených chodní-
koch a v ľahkom teréne mi-
mo značené turistické trasy. 
V  horolezeckom teréne nad 
II. stupeň obtiažnosti evidu-
jeme 51 zásahov. 

Pokračovanie na 4. strane 

Smrteľný
omyl

To je neuveriteľné, čo sa 
v tom našom malom štátiku 
pod Tatrami, zvanom Slo-
vensko, pred parlamentnými 
voľbami deje! Politické stra-
ny, hlavne tie, ktoré aj v sú-
časnosti „sedia“ v parlamente 
a politici (už celé desaťročia  
a neraz vždy za iné strany), 
či novovznikajúce, ktoré 
podporujú oligarchovia, cu-
dzie vlády, mimovládne or-
ganizácie i mainstreamové 
médiá a televízie, akoby sa 
neuchádzali o priazeň voli-
čov, ale primitívnymi, nená-
vistnými útokmi jedných voči 
druhým prerážajú už úplné 
dno žumpy! Hoci diskusie  
v TV nepozerám, „úryvky“ 
okydávania sa našej elity 
som si po dlhom čase po-
zrela len preto, že Petra bo-
jovala v paralelnom slalome  
a následne Paulína vybo-
jovala v biatlone 2. miesto.  
A čo mi z týchto diskusií vy-
šlo? Že TV debaty neslúžia 
na to, aby politické strany 
prezentovali svoj voleb-
ný program a uchádzali sa  
o priazeň voličov, ale aby sa 
ich predstavitelia dokázali 
zhovädiť, pourážať po tretie 
pokolenie a vybičovať emó-
cie občanov na najvyššiu 
možnú mieru. Oni sa kvôli 
osobným útokom ani nedo-
stanú k tomu, aby predsta-
vili svoje volebné programy! 
Pripadá mi to tak, že taký-
mito výstupmi chcú odradiť 
voličov, aby 29. februára  
k voľbám vôbec neprišli... 
lebo voliť niektorých, čo sa  
v TV diskusiách predvádzajú, 
by bolo smrteľným omylom! 

Aj to je jeden z dôvodov, 
prečo by si mali voliči dobre 
rozmyslieť, komu dajú svoj 
hlas. Neobstojí tvrdenie, 
že predsa voliť tých, ktorí  
v prieskumoch nemajú 
viac ako 5 percent je len 
prepadnutím hlasu voliča! 
Keď si prečítate volebné 
programy a zoznámite sa 
s názormi kandidátov za 
tieto menšie strany (ktoré 
nemajú milióny na pred-
volebné kampane a main- 
stream ich ignoruje), skôr 
tam nájdete ľudí so zdravým 
rozumom, rozumnými ná-
zormi, analýzami súčasné-
ho stavu a riešeniami, ktoré 
by nám ešte mohli pomôcť. 
A tiež neskorumpovaných  
politikov, navzájom nepopre-
pájaných svojimi súkromný-
mi kšeftami. Namiesto toho, 
kto by mal „sedieť v base“ by 
som radšej počula, ako chcú 
naplniť štátny rozpočet, keď 
poctivo pracujúci Slováci za 
minimálne mzdy už na celú 
skorumpovanú svoloč, ob-
rovskú administratívu, men-
šiny, cirkvi, mimovládky, tzv. 
umelcov už robiť nevládzu. 
Na pracujúcu chudobu sa vy-
mýšľajú  elektronické poklad-
nice, ďalšie a ďalšie dane, ak 
však budú mať daňový ne-
doplatok, zoberú im vodičský 
preukaz. Ale nikto nerieši oli-
garchov a ich dane, milióny 
„zašité“ v daňových rajoch, či 
sídla firiem v zahraničí. As-
poň vidíme, že našej elite ide 
len o korytá, chaos, nenávisť 
a deštrukciu spoločnosti, nie 
o ľudí. Ľ. Rešovská
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Mesto Vysoké Tatry pri-
pravilo v decembri minulého 
roku už 14. ročník seriálu 
programov venovaných naj-
krajším sviatkom roka pod 
názvom Tatranské Vianoce. 
Všetko začalo príchodom 
Mikuláša do mestského par-
ku v  Tatranskej Lomnici 
presne 6.12.2019. A  vskutku 
netradične – Mikuláš aj so 
svojím sprievodom pricesto-
val historickým veteránom 
Daimler DB18 z roku 1949. 
V mestskom parku ho čaka-
lo 250 tatranských detí a 400 
rodičov. Nechýbali masko-
ty - rozprávkové postavičky, 
zasvietenie stromčeka, roz-
dávanie balíčkov a aj niečo 
navyše...

O týždeň neskôr bola sláv-

Počas Tatranských Vianoc vystúpilo 283 účinkujúcich

n o s t n o u 
v e r n i s á -
žou sprí-
s t u p n e -
ná nová 
v ý s t a v a 
v mestskej 

výstavnej sieni Vila Flóra 
v  Starom Smokovci. Monu-
mentalita miniatúry ponúka 
rytecké prepisy prírodných 
artefaktov prostredia Vy-
sokých Tatier od známeho 
výtvarníka, grafika a  rytca 
Martina Činovského. Tú-
to zaujímavú výstavu môže 
verejnosť navštíviť až do 8. 
marca 2020.  

V  tretiu adventnú nedeľu 
sa v kostole sv. Petra a Pavla 
v Novom Smokovci predsta-
vil s vianočným chrámovým 

koncertom Slovenský spe-
vácky zbor ADOREMUS. 
Nasledovali Detské Vianoce. 
S  vianočným programom 
sa predstavili všetky tri tat-
ranské základné školy a  bol 
dosiahnutý nový tatranský 
rekord – 170 domácich účin-
kujúcich v jednom programe 
na jednom pódiu.

V  piatok 20.12.2019 sme 
otvorili malé vianočné trhy 
pred hotelom Lomnica kon-
certom bratislavskej speváč-
ky Anky Repkovej so spe-
váckym zborom „Spievanie 
nás baví.“ Predposledná de-
cembrová sobota patrila ce-
lodennému programu v are-
áli hotela Lomnica počas via-
nočných trhov. Postupne sa 
predstavili Guroľsko muzyka 

Zbuje Daniela Damera, báb-
kové divadlo Babadlo z Pre-
šova, popová speváčka zo 
Spiša Zdenka Poklembová, 
ľudová hudba Petra Rázgu 
z  dolného Liptova, dvojica 
hercov a  animátorov Tom 
a  Elo z  Košíc, ľudová hudba 
Haluška z  horného Liptova 
a  Duo Chills. O  deň na to 
kultúry chtiví návštevníci 
nasmerovali svoje kroky do 
spoločenskej sály hotela Mo-
rava, kde ich čakal vskutku 
exkluzívny vianočný koncert 
Katky Koščovej, počas ktoré-
ho sa predstavila aj jej sestra 
Veronika Husovská a vynika-
júci klavirista Daniel Špiner. 

Úplnou novinkou v  dra-
maturgii seriálu programov 
Tatranské Vianoce bol celo-
denný interaktívny program 
„Perinbabka v  Tatrách“ na 
motívy známej knihy a filmu 

o  Perinbabe. Do mestského 
parku v  Tatranskej Lomnici 
zavítalo v  poslednú decem-
brovú nedeľu takmer 1500 
návštevníkov, ktorí ocenili 
vynikajúce dramatické spra-
covanie tejto rozprávky v po-
daní Divadelnej spoločnosti 
Prievidza. K tomu nechýbalo 
pečené prasiatko, fotokútik, 
živé ryby vo vani, perníková 
chalúpka, guľovačka, súťaž 
v  stavaní snehuliakov, kolo-
toč a mnoho iných atrakcií. 

Posledným programom 
v  predposledný deň roka 
bola veselohra „Keď mu-
ži plačú“ v  podaní  Divadla 
Commedia z Popradu v kon-
gresovej sále Kúpeľov Nový 
Smokovec.

V  rámci 9 programov sa 
predstavilo 283 účinkujú-
cich a  navštívilo ich 3 900 
divákov. Všetky podujatia 

dotvorili vianočnú 
atmosféru v  našich 
veľhorách a boli 
verejnosti určené 
bezplatne. Drama-
turgiu a  produkciu 
Tatranských Vianoc 
zabezpečilo oddele-
nie kultúry a športu 
mesta Vysoké Tatry, 
spoluorganizátorom 
bola Oblastná orga-
nizácia cestovného 
ruchu Región Vyso-
ké Tatry za finanč-
nej spoluúčasti Mi-
nisterstva dopravy 
a  výstavby Sloven-
skej republiky.   
 Ján Bendík

Detské divadlo.  Snímka: D. Modlová

Divadlo Babadlo.  J. Kapustová

Do 15. marca 2020 si  
v Tatranskej galérii v Popra-
de môžete pozrieť výstavu, 
organizovanú pri príležitosti 
100. výročia narodenia ma-
liara, grafika, pedagóga a ná-
rodného umelca Vincenta 
Hložníka. Prevažnú časť tvo-
ria diela zo zbierky Považskej 
galérie umenia v Žiline, ďalej 
diela z depozitu TG, a záro-
veň niekoľko ranných diel zo 
súkromnej zbierky a  návrhy 
vitráží z  farského archívu  
v Poprade.

Tvorba V. Hložníka patrí 
bezpochyby medzi to naj-
kvalitnejšie a najpozoruhod-
nejšie, čo u  nás za posledné 
storočie vzniklo. A to nielen 
pre autorov neuveriteľný roz-
sah a vplyv na predstaviteľov 
nasledujúcich umeleckých 
generácií, ale aj pre spô-
sob komunikácie o vysoko 
morálnych presvedčeniach 
a  poslaní maliara. Étos ob-
siahnutý v Hložníkovej tvor-
be určuje námet jeho diel  
a možnosti sugestívneho 
výrazu, ktorý uplatňoval vo 
všetkých dielach nesmier-
nou invenciou.  Výsostnou 
kvalitou jeho tvorby je au-
tentickosť maliarskej, kres-
liarskej i grafickej výpovede, 
ktorú námetovo definujú 
témy späté s existenciou člo-
veka. Svoj náročný umelecký 
program humanizmu rea-
lizoval v tisíckach obrazov.
 (pkr)

TG pozýva
Vincent Hložník

Strhujúce príbehy

Objednávateľ: DOBRÁ VOĽBA, Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 52 659 631     Dodávateľ: Podtatranský kuriér, Kysucká  3416/27, 058 01 Poprad, IČO: 46285903
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Naj-aRt   je výstavou naj-
mladších žiakov výtvarného 
odboru Základnej umeleckej 
školy v Poprade na Štefáni-
kovej ulici. 

V tomto školskom roku na-
vštevuje výtvarný ateliér Ru-
dolfa Rabatina na Francisci-
ho ulici č. 8 v Poprade 19 detí 
vo veku 5 až 8 rokov. Cieľom 
výstavy je zverejniť výber 
najúspešnejších prác, v kto-
rých učiteľ objavil potenciál 

Výstava detských prác Naj-aRt v Poprade
Ateliér POPPRAT pripravil 22. januára 2020 rodičom  

a ich ratolestiam spoločenské stretnutie – vernisáž výsta-
vy Naj-aRt, na ktorej boli odmenení vybraní autori.  

výtvarných umeleckých diel.
 Úspešné žiacke pokusy 

sú inšpirujúce najmä pre 
dospelého diváka, pretože 
práve detská spontánnosť,   
radosť z objavovania farieb, 
tvarov a vizuálnych stôp 
vlastnej ruky sú tými vzác-
nymi   a neopakovateľnými 
životnými udalosťami, ktoré 
zhmotnené v obraze upozor-
ňujú na emocionálnu silu vi-
zuálnej tvorby a sú hodné ich 

zachovania pre budúcnosť. 
Sú užitočné pre rodičov ako 
duchovná potrava, pomocou 
ktorej získavajú obraz o kva-
lite rozvoja a napredovania 
vnútorného života svojho 
dieťaťa, o jeho zručnostiach, 
schopnostiach a možno aj  
o talente. 

Výber najlepších prác by 
sa mal stať odmenou pre 
autorov a inšpiráciou pre 
dospelých. Výstavu detských 
prác Naj-aRt v Atelieri POP-
PRAT v pasáži Alfa na Nám. 
sv. Egídia si môžete pozrieť 
do 6. februára 2020.  (red)

Michaela Labancová Nela Schmidt

Život sa občas s  nami za-
hrá krutú hru. Tvrdé rany 
osudu nasledujú za sebou, 
nestihnete sa spamätať z jed-
nej a už je tu ďalšia. Taký bol 
rok 2019 pani Ľubomíry Gu-
ľaššiovej z Popradu.

Rakovina priviedla man-
žela Rudolfa po operácii 
urostomie v Banskej Bystrici 
do Popradskej nemocnice. 
Ležal na odd. chirurgie, kde 
sa o neho nad rámec povin-
ností staral primár Tomáš 
Vnenčák. Vtedy sa s  ním Ľ. 
Guľaššiová stretla po prvý-
krát. Ešte netušila, že ich 
stretnutia budú veľmi časté.

Počas návštevy manžela 
v  Bystrici skolabovala. Na-
sledovali rôzne vyšetrenia 
u  odborných lekárov a  celý 
rad zlých výsledkov. Prvá 
bola operácia slepého čreva, 
to v čase, keď sa obetavo sta-
rala o ležiaceho manžela. Po 
jeho skone prišla na rad ko-
lonoskopia, CT panvy a uro-
lógia. Výsledky boli viac než 

Veľké ďakujem
hrozivé: nádor na ľadvine, 
polypy na hrubom čreve, 
z čoho jeden bol zhubný a je-
den rizikový a nádor na hru-
bom čreve.

Smútok za manželom a ča-
kanie na operácie. Také boli 
dni a mesiace, ktoré si zdravý 
človek nevie ani predstaviť. 
Našťastie primár Vnenčák jej 
bol veľkou oporou, či už psy-
chickou, či odbornou.

9. septembra zobrali Ľ. Gu- 
ľaššiovej polovicu ľadviny, 
lenže rakovinové bunky boli 
už aj na reznej rane a tak 26. 
novembra nasledovala ďal-
šia operácia. Vyoperovali jej 
nielen ľadvinu, ale súčasne 
aj nádor na hrubom čreve 
a polypy.

Primár Tomáš Vnenčák 
dozeral na svoju pacient-
ku, zaujímal sa o jej celkový 
zdravotný stav, komunikoval 
ho s lekármi z iných oddele-
ní. „Pozeral na mňa ako na 
človeka, ktorý má city a  aj 
obavy. Vždy ma vedel svojím 

serióznym a  hlavne ľudským 
prístupom upokojiť,“ spomí-
na Ľ. Guľaššiová. „Taký prí-
stup má ku všetkým svojim 
pacientom. Trpezlivo nám 
vysvetľoval naše diagnózy, 
postup liečby. Nedal na sebe 
vidieť únavu, aj keď operoval 
celú noc. Úsmev z  tváre mu 
nikdy nemizol.“

Doslova pár dní po operá-
cii vďaka primárovi Vnenčá-
kovi a  lekárom Potyčnému 
a  Chorvátovi mohla stráviť 
najkrajšie sviatky roka v kru-
hu svojich detí a  vnúčat. 
Bolesti ešte pretrvávajú, ale 
radosť zo života sa vrátila. 
„Snaha primára Vnenčáka 
a  ostatných lekárov mi do-
dávajú sily až dodnes. Iba 
vďaka nim sa môžem tešiť zo 
života. Ešte raz z celého srdca 
ďakujem popradskej nemoc-
nici, celému kolektívu zdra-
votníkov za vzornú opateru. 
Moja najväčšia vďaka patrí 
primárovi Vnenčákovi, skve-
lému odborníkovi, úžasnému 
človeku,“ končí svoje rozprá-
vanie Ľubomíra Guľaššiová. 
 Emília Sedláčiková

Podtatranské múzeum  
v Poprade disponuje od kon-
ca minulého roka moder-
nými audio sprievodcami 
s nabíjacou stanicou a opäť 
tak zmodernizovalo stálu 
expozíciu Poprad a okolie  
v zrkadle vekov.

Osem audio spirevodcov 
je možné využiť pri prehliad-
ke expozície Poprad a okolie 
v zrkadle vekov. Nový prvok 
je určený predovšetkým in-
dividuálnym návšteníkom, 
ktorí z rôznych dôvodov ma-
jú ťažkosti s čítaním sprie-
vodných textov a popisiek 

Audio sprievodca po múzeu 
v expozícii – seniorom či 
zradkovo postihnutým náv-
števníkom. Audio sprievod-
ca je ale k dispozícii aj všet-
kým návštevníkom, ktorí  
o službu prejavia záujem. 
Zvuková stopa v slovenčine 
má 57 minúť a 50 sekúnd a 
v expozícií je s tým spoje-
ných 30 zastavení. Návštev-
ník si po zadaní čísla od 101 
do 130 vypočuje zvukovú 
nahrávku v slovenčine, kto-
rá ho komplexne prevedie 
expozíciou a oboznámi  
s dejinami Popradu a okolia. 
Zvukovú stopu načítal Lukáš 

Šepták z Prešova, text vychá-
dza zo sprievodných textov, 
ale bol doplnený o nové in-
formácie a zaujímavosti. 

Služba nie je spoplatnená. 
Audio sprevodcu dostane 
návštevník na požiadanie  
k vstupenke za finančnú zá-
lohu, ktorá mu bude po pre-
hliadke expozície a odovzda-
ní zariadenia vrátená.  (red)

V minulom roku boli v rámci celého Slovenska najčastej-
šími menami novorodencov dievčat Sofia, Nina, Ema, Vik-
tória a Natália. Najpoužívanejšími chlapčenskými menami 
zase Jakub, Adam, Michal, Samuel a Tomáš.

V rámci Matričného úradu v Poprade boli najpopulár-
nejšími menami, ktoré vyberali rodičia  Samuel, Jakub, Mi-
chal  a Martin. Do rebríčka piatich najčastejších chlapčen-
ských mien minulého roka sa dostal aj Tomáš. 

Najčastejším dievčenským menom v Poprade boli Sofia, 
nasledovala Stela, Jasmina, Nina a Timea, 

Ako každý rok sa v  Poprade objavili aj  menej tradičné 
mená.  Z  chlapčenských  mien je to napríklad Armin, Bry-
an, Myron, Nathaniel, Ryan, Remus, Simeon, Thomas. Pri 
dievčatách sa rodičia rozhodli aj pre mená ako Ariana, Amy, 
Eliza, Ellie, Jenifer, Lucy, Megan či Samantha.

V 2019 sa v Poprade narodilo 662 chlapcov a 575 dievčat.

Najčastejšie krstné 
mená v roku 2019

Predseda PSK M. Majer-
ský očakáva, že tento kon-
taktný bod ÚVO v Prešove 
pocítia občania župy vo svo-
jom každodennom živote. 
„Zlepšovanie a skvalitňova-
nie života občanov v našom 
kraji je našou prioritou. Ve-
rím, že stále pracovisko ÚVO 
bude v tomto smere nápo-
mocné. Pod našu župu spa-

V Prešovskom kraji otvorili stále pracovisko 
Úradu pre verejné obstarávanie

Predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len 
ÚVO) Miroslav Hlivák spolu s predsedom Prešovského 
samosprávneho kraja (ďalej len PSK) Milanom Majer-
ským otvorili stále pracovisko ÚVO v sídle Úradu PSK v 
Prešove. „Som rád, že už aj na východe Slovenska máme 
svoje stále pracovisko. Je to predĺžená ruka dôležitého kon-
trolného orgánu, ktorý si želá, aby sa za verejné peniaze 
na Slovensku skvalitňoval život občanov. Ďakujem pánovi 
županovi za poskytnutie priestorov pre našu kanceláriu 
stáleho pracoviska v sídle župy,” povedal M. Hlivák.

dajú mnohé školy, kultúrne, 
sociálne a ďalšie zariadenia, 
ktoré nakupujú za verejné 
peniaze. Som preto rád, že 
sme im umožnili mať tu kon-
taktný bod dôležitého úradu, 
ktorý im pomôže pri správ-
nom uplatňovaní zákona  
o verejnom obstarávaní. Tú-
to pomoc sme tiež sprostred-
kovali všetkým obciam 

a mestám v našom kraji.  
A v neposlednom rade taký-
to prístup pomôže aj miest-
nym podnikateľom,“ vyhlásil 
predseda PSK M. Majerský.

Predseda ÚVO M. Hlivák 
vysvetlil, že úrad uplatňuje 
svoj proklientský prístup vo-
či všetkým subjektom, ktoré 
vstupujú do procesu verej-
ných nákupov. „Dovoľte mi 
zdôrazniť, že tieto stále pra-
coviská sú zamerané  na vy-
hlasovateľov súťaží, ale samo-
zrejme, že v prípade záujmu 
poskytneme základné rady aj 
miestnym podnikateľom, ako 
napríklad o tom, kde sa o ve-
rejnej súťaži môžu dozvedieť. 
Komunikácia s podnikateľmi 
má však byť v záujme a má 
byť prioritou samotných vy-

hlasovateľov súťaží. My im 
neustále prízvukujeme, aby 
vytvárali podmienky pre čo 
najširšiu hospodársku súťaž, 
aj keď sa to týka zákaziek s 
nízkou hodnotou. Takéto zá-
kazky je možné vyhlasovať 
cez náš systém elektronického 
verejného obstarávania EVO. 
Vytvára sa tak priestor pre 
zdravú, čestnú konkurenciu, 
aby sa získala čo najlepšia 
hodnota za verejné peniaze,” 
objasnil M. Hlivák.

ÚVO od začiatku tohto ro-
ku otvorilo svoje stále praco-
viská aj v Banskobystrickom 
a Trenčianskom kraji. Takéto 
svoje miesto prvého kontak-
tu úrad postupne zriadi vo 
všetkých krajoch.  

 Mgr. D. Jeleňová
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ŠTÚROVA 283/73A, SVIT (pri futbalovom štadióne)

Sme tu pre vás každý pracovný deň 
od 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00  
okrem štvrtka.
Kontaktujte nás na telefonickom 
čísle +421 907 912 600.

Otvárame novú 
kanceláriu AXA

Navštívte nás a oboznámte sa 
so širokou ponukou
■ poistenia
■ investícií
■ dôchodkov

www.axa.sk

,,Prístroj umožňuje detailne 
vyšetriť zorné pole pacienta    
a zaznamenať jeho eventuálne 
výpady. Nevyhnutne ho potre-
bujeme pri práci vo všetkých 
očných ambulanciách. Vo vše-
obecnej očnej ambulancii   je 
vyšetrenie zorného poľa súčas-
ťou   každého vyšetrenia pa-
cienta. Dôležité je napríklad 
u vodičov motorového   vo-
zidla, neurologických pacien-
tov, kde mapujeme   špecific-
ké výpady v zornom poli pri 
poruche   zrakovej  dráhy na 
rôznej úrovni. V glaukómovej 
ambulancii nám umožní hod-
notiť aktuálny stav pacienta  
s tak závažným ochorením 
ako je glaukóm“, hovorí 
MUDr. Nataša Počubayová 
z očnej ambulancie levočskej 
nemocnice. 

Nový prístroj na vyšetrenie očí
Všeobecná nemocnica s  poliklinikou Levoča, a. s., 

člen skupiny AGEL, má od decembra 2019 úplne nový 
očný prístroj – počítačový perimeter. Bol inštalovaný do 
priestorov očných ambulancií nemocnice a významným 
spôsobom zvýši presnosť a  kvalitu poskytovaných vyšet-
rení. 

Prístroj má uplatnenie aj 
pri vyšetrení početnej skupi-
ny diabetikov. ,,Je nevyhnutné 
pre posúdenie očných kompli-
kácii, ktoré sprevádzajú ocho-
renie diabetes mellitus“, vy-

svetľuje MUDr. Počubayová. 
Moderný prístroj umož-

ňuje archiváciu vyšetrení  
a poskytuje možnosť kedy-
koľvek sa k  jeho výsledku 
vrátiť a porovnať ho v  ča-
se. Prístroj stál 6 600 eur  
a okrem lekárov troch špecia-
lizovaných očných ambulan-
cií levočskej nemocnice si ho 
za prvý mesiac prevádzky po-
chvaľujú aj samotní pacienti.

Vianoce sú čas, kedy sa z nás stávajú akísi 
lepší, citlivejší ľudia, ktorí svoju lásku rozdáva-
jú priehrštiami svojim najbližším, ale aj pria-
teľom, susedom, známym. Už od nepamäti sú 
s týmito sviatkami úzko späté aj rôzne rituály, 
keď sa ľudia s jedlom delili aj s hospodársky-
mi zvieratami a vo vianočnom čase im ponú-
kli sušený chlieb, cesnak a bylinky. Malo to 
zaručiť, že kravy, kone, zajace či prasatá budú 
zdravé aj ďalší rok. Dnes už je gazdov akosi 
pomenej, ale o to viac sa dostávajú do popre-
dia domáci miláčikovia a ľudia si práve cez 
vianočné sviatky spomenú aj na opustených 

psíkov, ktorých jediným domovom sú útulky. 
V piatok 27. decembra minulého roku tak 

stovky ľudí z Popradu a okolia navštívili Mest-
ský útulok v Poprade. Urobiť krajšie Vianoce 
aj pre tieto odvrhnuté bytosti sa ľudia rozhod-
li rôznymi darčekmi, dobrotami a tým naj-
potrebnejším počas zimných mesiaacov. Ale 
asi najdôležitejšie sú tieto návštevy pre psíkov 
hlavne preto, že si ich ľudia aspoň na chvíľu 
vezmú na prechádzku, pohladkajú, potešia 
ich úsmevom a dobrým slovom. A neverte, že 
psíci to nevycítia, naopak, oni majú čistejšie 
duše a sú chápavejší ako mnohí ľudia.  (pkr)

Vianoce aj pre opustené psíky

Prečo Dobrá voľba:
Denne vychádzajú na povrch stále nové informácie o prepojeniach predstaviteľov politiky, súdnej moci 
a podnikateľského prostredia. Slovensko viac ako kedykoľvek predtým potrebuje vo vláde a na všetkých 
úrovniach štátnej i verejnej správy charakterných ľudí bez korupčného pozadia, čo ako čestný človek  
s pevnými morálnymi hodnotami veľmi intenzívne vnímam. Dôvera v spravodlivé súdnictvo je na Slo-
vensku vážne naštrbená a udalosti ostatných rokov poukázali v celej šírke aj na nedostatky súčasného 
modelu organizácie prokuratúry. A to chce Dobrá voľba zmeniť.

Nemôžeme sa tváriť, že žijeme vo fungujúcom a poctivom štáte, ktorý slúži nám, občanom. Potrebujeme 
modernú a efektívnu verejnú správu, využívajúcu silu a potenciál regiónov a samospráv, ktorú je nutné 
rešpektovať aj pri prijímaní ďalšej legislatívy.

Podieľala som sa na príprave a legislatívnej tvorbe mnohých zákonov. Skvalitnenie činnosti  NR SR a oso-
bitne legislatívneho procesu je nevyhnutné vo vzťahu k presadzovaniu práva a spravodlivému uplatňo-
vaniu zákonov na všetkých úrovniach, vrátane poskytovania bezplatnej právnej pomoci obetiam trest-
ných činov a venovania pozornosti domácemu násiliu, extrémizmu a i.

Pôsobím na pozícii rektorky rezortnej vysokej školy. Každodenne sa presviedčam o tom, ako ne-
smierne náročná je práca policajtov, ako požiadavky spoločnosti na policajtov neustále stúpajú,  
s akými problémami sa boria a čo je potrebné zmeniť, aby sme mali kvalitný Policajný zbor, aby bola 
práca policajta dobre ohodnotená a bol zabezpečený zaslúžený kariérny postup.

Ako pedagóg sa už takmer tri desaťročia stretávam s mladými ľuďmi. Som matkou, ktorá aj cez vlastné 
dieťa vníma existenčné problémy mládeže. Podporme mladých, aby mali dôvod žiť a pracovať na Slo-
vensku. Investujme do nich, aby mali možnosť získať kvalitné vzdelanie, dobre platené pracovné miesto 
a žiť rovnako kvalitný život, za akým utekajú do zahraničia. Na druhej strane tu máme dôstojnú starobu 
seniorov a tiež tých, ktorí sú odkázaní na pomoc štátu. Odpoveď na otázku, či štát voči nim plní svoje 
sociálne funkcie na adekvátnej úrovni, poznáte.

Rozhodla som sa kandidovať za politickú stranu Dobrá voľba, pretože predstavuje pre Slovensko reálny 
plán. Sústreďuje sa na riešenie problémov bez hádok, bez populizmu, zato pod pevným odborným vede-
ním ruka v ruke s ľudskosťou, skúsenosťami, úctou, vzájomným rešpektom a uznaním.

A to je D/dobrá voľba...

„SPRAVODLIVOSŤ A PORIADOK NIE SÚ LEN SLOVÁ V SLOVNÍKU“

Objednávateľ: DOBRÁ VOĽBA, Jarošova 1, 831 03 Bratislava, IČO: 52 659 631 Dodávateľ: Podtatranský kuriér, Kysucká  3416/27, 058 01 Poprad, IČO: 46285903

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. 
rektorka Akadémie Policajného zboru
podpredsedníčka strany Dobrá voľba

2

Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. je rodená Popradčanka a svoje rodné mesto miluje. V Poprade 
prežila detstvo, pod Tatrami absolvovala základnú a strednú školu a rada sa do Popradu  vracia aj preto, že tu 
dodnes žijú jej rodičia.



6 Január 2020 Z REGIÓNU

Ponúkame 
torty, koláče,

exkluzívne torty,
Candy bary

a balenie výslužiek 
na svadby,

rodinné oslavy,
firemné podujatia.

Garantujeme 
čerstvosť a prvotriedne

suroviny.

Aj bez práce
sú koláče ;)

Since 1974

CUKRÁRENSKÁ VÝROBA

Mňamka
Smreková 10
053 11 Smižany
mnamka@mnamka.sk
+421 905 337 381
+421 53 44 316 34
     /mnamka.sk
     /mnamka_cukraren
www.mnamka.sk

„Sklamanie dotknutých sa-
mospráv, ochranárov prírody, 
ale určite aj turistov treba vní-
mať v tom, že naďalej pokra-
čuje nekoordinovaný rozvoj 
územia, neistota investorov, 
ale aj obavy tých, ktorí chcú 
rozumne regulovať rozvoj ces-
tovného ruchu,“ v  krátkosti 
zhrnul Michal Sýkora, staros-
ta obce Štrba.  

Združenie miest a  obcí 
Slovenska, ako aj tatranské 
a podtatranské mestá a obce,   
podnikatelia v cestovnom ru-
chu, ale aj ďalšie subjekty pô-

Sme sklamaní. TANAP potrebuje zonáciu, nie výhovorky
Nekonečný príbeh prijatia zonácie Tatranského národ-

ného parku (TANAP) bude určite pokračovať aj v ďalšom 
volebnom období. V piatok 3. januára  minister životné-
ho prostredia László Sólymos verejne informoval, že zo-
náciu TANAP-u sa nepodarí vyhlásiť do konca funkčného 
obdobia súčasnej vlády. V  tatranskom regióne tak opä-
tovne zavládlo veľké sklamanie. 

sobiace na území tatranského 
regiónu sa už viac ako 10 ro-
kov snažia o prijatie zonácie 
TANAP-u. „Tatranské územie 
potrebuje určiť jasné pravidlá 
správania sa na každom po-
zemku v národnom parku. 
A  to je cieľom zonácie, ktorá 
má zachovať rozmanitosť tat-
ranskej prírody a krajiny, ale 
aj zabezpečiť podmienky pre 
primeraný rozvoj tohto úze-
mia (predovšetkým v  oblasti 
cestovného ruchu) a tiež efek-
tívnu starostlivosť o  tatranský 
les vrátane vymedzenia tzv. 

bezzásahového územia. V sú-
časnosti na území TANAP-u 
sa musia udeľovať výnimky zo 

zákazov pri akejkoľvek 
aktivite a celý proces je 
nepredvídateľný a  príliš 
komplikovaný. Trvanie 
tohto stavu je ďalej neú-
nosné“, vyhlásil Michal 
Sýkora, starosta obce 
Štrba. 

„Chceme chrániť kra-
jinu, kvôli ktorej ľudia 
vyhľadávajú Vysoké 
Tatry, ale zároveň musí-
me aj primerane, citlivo 
a  rozumne rozvíjať toto 
územie, aby sme zabez-
pečili nevyhnutný štan-
dard kvality bývania pre 
miestnych obyvateľov, 
ale aj potrebnú kvalitu 
poskytovaných služieb 
v  cestovnom ruchu. Ale 

to za vopred jasne určených 
pravidiel záväzných pre všetky 
subjekty – tak samosprávu, in-
vestorov, lesníkov i  ochrancov 
prírody i  pre bežných náv-
števníkov Tatier, ako aj pre 
samotné štátne orgány,“ skon-
štatoval Michal Sýkora, ktorý 
ďalej dopĺňa: „Uvedomujem 
si, že proces zonácie TANAP-
-u je odborne zložitý a časovo 
veľmi náročný kde sa stretáva 
veľmi veľa zákonom chráne-
ných záujmov, ale to nemôže 
byť dôvodom na opakované 
odkladanie vyhlásenia tejto 
zonácie.“  Proces zonácie TA-
NAP-u si vyžaduje mať väčšiu 

politickú odvahu a  zároveň 
tomu treba nepretržite veno-
vať veľmi veľa času, nakoľko 
je to proces náročný na stre-
távania, rokovania a formulo-
vanie kompromisov.

„Keď pred viac ako 10 rok-
mi vláda SR na výjazdovom 
zasadaní v okrese Poprad 
prijala uznesenie, že zonácia 
TANAP-u bude vyhlásená do 
1 roka, tak v  našom regióne 
zavládlo nadšenie. Ukáza-
lo sa, že predčasne. Každý 
rok sa termín splnenia toto 
uznesenia vlády predlžuje a 
termín ukončenia sa odkla-
dá. Opakuje sa situácia, že 
pred voľbami sa deklaruje, že 
zonácia bude schválená, vždy 
sa finišuje a po voľbách sa ak-
tivita postupne uvoľní, ochab-
ne“ uviedol Michal Sýkora. 

„Aj toto je jeden z dôvodov, 
prečo som sa rozhodol kandi-
dovať v najbližších voľbách do 
Národnej rady SR za politickú 
stranu Dobrá voľba.  Jednou 
z  priorít Dobrej voľby je sku-
točná podpora regionálneho 
rozvoja a  ochrany prírody 
a krajiny, pričom zonácia TA-
NAP-u má v  tom úplnú pri-
oritu, nakoľko Tatry akútne 
potrebujú zonáciu národného 
parku. My už nechceme po-
čúvať o zonácii, my ju chceme 
mať,“ uzavrel svoje vyhláse-
nie Michal Sýkora.  (pkr)

Šesť lavínových nehôd...
Pokračovanie z 2. strany
Celkovo sme zaznamenali 

6 lavínových nehôd a  1 ná-
ročnú jaskynnú záchrannú 
akciu, kedy jaskynní záchra-
nári HZS boli požiadaní poľ-
skými kolegami z  TOPR-u 
o súčinnosť vo Veľkej Snežnej 
jaskyni na poľskej strane Ta-
tier. Najviac zásahov mimo 
zjazdových tratí vykonali 
záchranári  vo Vysokých Tat-
rách - 276, v Malej Fatre - 141 
a Veľkej Fatre - 129. Na lyžiar-
skych tratiach bolo najviac 
úrazov  v Nízkych Tatrách -  
1 031, vo Veľkej Fatre - 333  
a vo Vysokých Tatrách - 195.

Celkovo vo voľnom teréne 
a na lyžiarskych tratiach ma-
li najviac zásahov záchranári 
HZS z Nízkych Tatier - 1136.

Oproti roku 2018 narás-
tol počet smrteľných nehôd. 
Kým v roku 2018 sme zazna-
menali 32 smrteľných ne- 
hôd, v roku 2019 ich bolo až 
40. 

Najviac návštevníkov hôr, 
ktorí potrebovali, pomoc 
bolo slovenskej národnosti 
- 52  %, poľskej národnosti - 
16,6 % a českej - 11,9  %.

Operačné stredisko ties-
ňového volania prijalo v ro- 
ku 2019 celkovo 1 738 žia-
dostí o pomoc. Počas tzv. 
„zlatého týždňa“ t. j. od 24. 
12. 2019 - 9. 1. 2020 zasaho-
vali záchranári HZS spolu 
v 366 prípadoch, z toho bolo 
312 zásahov na lyžiarskych 
tratiach. Pre porovnanie -  
v roku 2018 pomoc HZS po-
trebovalo 361 návštevníkov   
horských oblastí, z  toho 296 
na zjazdových tratiach.

V exponovanom období 
zimných prázdnin bol rea-
lizovaný výkon spoločných 
hliadok s príslušníkmi po-

lície. Okrem toho je od 24. 
12. 2019 zabezpečený výkon 
dvojčlenných hliadok prís-
lušníkov BOJ v strediskách 
s najväčšou návštevnosťou 
a  úrazovosťou,   a to v stre-
diskách TMR Jasná a TMR 
Vysoké Tatry. V rámci výko-
nu kontroly bola najväčším 
problémom nedisciplinova-
nosť niektorých návštevníkov 
strediska v Tatranskej Lom-
nici, ktorí ignorovali riad-
ne ohradenie a uzatvorenie 
zjazdovej trate zo Skalnatého 
Plesa, na ktorej práve prebie-
hala úprava za pomoci dvoch 
snežných pásových vozidiel 
ukotvených na oceľových la-
nách. Návštevníci aj napriek 
zákazu vstupu na túto trať  
a upozorneniu obišli zátarasy 
a pustili sa po neupravenej 
trati, na ktorej boli ešte nie-
ktoré úseky bez rozhrnutého 
technického snehu. Prís-
lušníci BOJ týchto lyžiarov 
dostihli a zastavili ešte pred 
nebezpečným úsekom, kde 
pracovali ratraky na lanách. 
Jednému lyžiarovi poľskej ná-
rodnosti bol zadržaný skipass 
a celá situácia bola následne 
riešená dohovorom spoločne 
so skipatrolou prevádzkova-
teľa strediska.   

Príslušníci BOJ dokumen-
tovali a objasňovali nehodu 
s následkom smrti  dvoch 
ukrajinských horolezcov, kto- 
rí zlaňovali z oblasti Vidlo-
vého hrebeňa do Skalnatej 
doliny, počas  čoho došlo  
k výpadku jednej horolezky-
ne a následnému strhnutiu aj 
druhej osoby. Rovnako doku-
mentovali aj lavínovú nehodu 
v Školskom žľabe v Nízkych 
Tatrách, pri ktorej jedna oso-
ba zahynula a druhá bola zra-
nená.  (pkr)

Pracovníci Mestskej in-
formačnej kancelárie (MIK) 
v Poprade vlani vybavili 
takmer 39 000  klientov, čo 
je v porovnaní s rokom 2018 
zhruba o  2 000  viac. Spolu 
s  infopointom, umiestnenom 
na popradskej železničnej 
stanici, poskytli informácie či 
inú pomoc viac ako 51 000 ľu-
ďom. Návštevníkom mesta, 
podľa riaditeľky MIK Lucie 
Pitoňákovej stále chýbajú ko-
še na separovaný zber či pitná 
voda na námestí, ktorú však 
zabezpečujú práve v  MIK  
a mesto Poprad zaviedlo v le-
te aj „Vodný bar“ pri fontáne. 
Hostia sa tiež pýtali na bez-
platné požičanie bicykla pro-
stredníctvom mobilnej apli-
kácie či park, kde by mohli 
relaxovať, ale aj vyhliadkový 
vláčik alebo autobus. 

MIK Poprad
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Vás srdečne pozýva na vernisáž výstavy
MAREK ZIMKA 

VÝBER Z TVORBY
Uskutoční sa 7. februára o 17. h 
na Nám. sv. Egídia, Pasáž ALFA 

v Poprade.
Výstava potrvá do 4. marca 2020

KOMINÁRSTVO
v čistenie a kontrola komínov
v fasádne nerezové komíny
v stavba a oprava murovaných komínov
v frézovanie komínov
v vložkovanie komínov
v frézovanie dechtu 0904 762 263

mezovskylukas@gmail.com

Mezovský

Slovenské speciality
Obedové menu
Donáska jedál

ZOC MAX Dlhé Hony 1, Poprad,
tel.: 0949 570 106, 

OTVÁRACIE HODINY: 
od 9:00 do 21:00 hod.

borik.stodolamax@gmail.com
www.borik-stodolamax.eu
nájdete nás na facebook.com

V  roku 2020 bude roz-
počet Prešovského kraja 
takmer štvrť miliardy eur. 
Na čo sa použijú?

Úlohou kraja je starať sa 
o  stredné školy, cestnú sieť 
okrem diaľnic, systém zdra-
votníctva a  regionálny roz-
voj. Jednotlivé oblasti majú 
dosť prísne vymedzené obje-
my peňazí takže záleží hlav-
ne na tom, aby sa použili čo 
najúčelnejšie.

O čom hovorí prijaté no-
vé všeobecne záväzné na-
riadenie, týkajúce sa výziev 
pre žiadateľov o dotácie na 
rozvojové projekty?

Toto je pomerne význam-
ná systémová zmena. Bol 
stanovený maximálne mož-
ný objem prostriedkov na 
rozvoj a  určený ich percen-
tuálny podiel, ktorý bude 
predmetom Výzvy predsedu 

Viac krajských peňazí pre okresy
Na poslednom minuloročnom zasadnutí schválilo 

krajské zastupiteľstvo vyrovnaný rozpočet na rok 2020. 
Okrem rozpočtu došlo aj k systémovej zmene v rozdeľo-
vaní peňazí určených na rozvoj regiónov. Čo to praktic-
ky znamená pre regióny, aj pre náš okres, nám priblížil 
poslanec Prešovského samosprávneho kraja za okres 
Poprad Ing. Pavol Gašper.

PSK, ďalej výzvy Mikro-
program PSK, ktorá nahrá-
dza doterajšiu Výzvu PSK 
a Výzvy pre región. Jedná sa 
najmä o šport, kultúru a so-
ciálnu oblasť, a  tiež o inves-
tičné projekty. 

To predsa nie je nič no-
vé...

Klub nezávislých poslan-
cov, ktorého som členom, 
sa dlhodobo usiluje, aby sa 
prostriedky kraja prideľovali 
do regiónov spravodlivejšie, 
rovnomernejšie a najmä aby 
boli uspokojené potreby,  
o  ktorých vedia ľudia v  re-
giónoch lepšie, než úrad-
níci v  Prešove. Významné 
je, že objem prostriedkov 
pre Mikroprogram PSK bu-
de v  roku 2020 o  približne 
40 % vyšší ako v roku 2018. 
O týchto prostriedkoch roz-
hodnú poslanci v  jednot-

livých okresoch. Pre okres 
Poprad je to zhruba 120 000 
eur ročne. 

Oproti ročnému rozpoč-
tu PSK to nie je až tak veľa!?

Z rozpočtu kraja môžu byť 
na rozvoj vyčlenené zhru-
ba 4 %, čo je o  niečo viac 
ako 5 miliónov. Tie idú do 
13 okresov. Kľúčové však je, 
aby sa ich podstatná časť, t.j. 
peniaze z  Výzvy pre región 
rozdelili spravodlivo a podľa 
miestnych priorít. Ak sa ta-
káto zásada prijme na febru-
árovom zastupiteľstve, tak do 
popradského okresu by sme 
mali pravidelne dostávať cez 
túto výzvu zhruba 400  000 

eur ročne. Do konca voleb-
ného obdobia teda 1,2 milió-
na eur. A  to by už malo byť 
vidieť. Navyše riaditeľ úradu 
by mal predložiť na základe 
uznesenia, ktoré som inicio-
val, návrh na prípravu no-
vého systému prideľovania 
prostriedkov pre strategický 
rozvoj vidieka. Tu by mali 
byť zapojené aj miestne akč-
né skupiny a ďalšie subjekty. 
To by znamenalo obrovský 
posun k rozhodovaniu o po-
užití krajských prostriedkov 
na úrovni našich miest a ob-
cí. A to by sme mali naozaj 
významne pocítiť.

 Ďakujeme za rozhovor.

Platy vodičov štyroch do-
pravcov v  Prešovskom kraji 
sa od prvého januára 2020 

PSK opäť zvyšuje platy vodičom v prímestskej doprave
Vodiči prímestskej autobusovej dopravy si v novom ro-

ku prilepšia. Od prvého januára im krajská samospráva 
zvyšuje mzdy o desať percent. 

navýšia. A  to presne o  desať 
percent. Prešovský samo-
správny kraj (PSK) navýši 

mzdy všetkým svojim do-
pravcom - vodičom SAD 
Prešov, SAD Humenné, SAD 
Poprad a Bus Karpaty. 

Po vzájomnej dohode 
samosprávy s  dopravcami 
došlo k  zvýšeniu ekonomic-
ky oprávnených nákladov 
(EON) o  0,04 eur na  kilo-
meter v  položke mzdy. Zvý-
šenie EON pre  SAD Prešov 
predstavuje na  rozpočet 
PSK finančný dopad v  roku 
2020  čiastku 401-tisíc eur, 
pre  SAD Humenné 398-tisíc 
eur, pre  SAD Poprad 294-ti-
síc eur a Bus Karpaty 67-tisíc 
eur. Krajská samospráva tak 
celkovo vyčlenila na  platy 
vodičov v  prímestskej auto-
busovej doprave 1,16 milióna 
eur.

„Povolanie vodiča verejnej 

dopravy je náročná a  zodpo-
vedná práca. Často však ne-
adekvátne ohodnotená a  pre 
mnohých tak aj menej príťaž-
livá. Preto od môjho nástupu 
do funkcie predsedu zvyšuje-
me mzdy vodičom pravidel-
ne. Ide už o  štvrté navýšenie 
miezd, čo verím motivuje aj 
potenciálnych záujemcov o to-
to povolanie,“ zhodnotil pred-
seda PSK Milan Majerský.

V  roku 2018 zvýšil kraj 
mzdu vodičom od apríla 
v  priemere o  81 eur v  hru-
bom. Z  rozpočtu na to vy-
členil 635-tisíc eur. Vlani im 
navýšil platy až dvakrát – 
v januári a v auguste. V prie-
mere  si prilepšili o  194 eur 
v hrubom. Z rozpočtu na ten-
to účel vyčlenil 1,6 milióna 
eur.  Lea Heilová Ilustračná snímka: Tomáš Sarnovský
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Prvoligové družstvo žien 
BAM Poprad odohralo 
uplynulý víkend iba jeden 
z  dvoch plánovaných zápa-
sov. Prvý súper MBK   Stará 
Turá pre nedostatok hráčok 
požiadal o preloženie zá-
pasu, dievčatá o body za-
bojovali len v  nedeľňajšom 
stretnutí proti tabuľkovému 
susedovi Slávii Trnava. Pod-
ľa začiatku stretnutia to vy-
zeralo na vyrovnaný súboj, 
našťastie domáce hráčky po 
prvej štvrtine zabrali a  po-
ľahky priviedli stretnutie do 

Fanúšikovia videli 7 kvalit-
ných zápasov v  MMA (Mi-
xed Martial Arts) a  2 súboje 
zaobstarali kickboxeri podlľa 
pravidiel K-1. Práve medzi 
kickboxermi mali svoje že-
liezka v  ohni Popradčania. 
Samuel Hadzima (22 výhier, 
10 prehier) nastúpil v  ringu 
proti silnému Poliakovi Mi-
chalovi Królikovi (38 výhier, 
6 prehier). Zápas sa skončil 
remízou, čo sa nestretlo s po-
chopením u  oboch borcov, 
ako i  v  zaplnenom hľadisku. 
Sklamaný S. Hadzima k tomu 
povedal: „So súperom sme si 
vymenili niekoľko dobrých 
úderov a podľa mňa som mal 
viac čistejších zásahov, aj keď 
mal poľský zápasník optic-
ky väčší tlak“. Paradoxne aj 
súper sa cítil ukrivdený vý-
rokom rozhodcov o  remíze. 
Poznámku si neodpustil ani 
Hadzima. „Videl som veľa jeho 
zápasov na internete, ktoré re-
gulárne prehral, ale on sa stále 
tešil, akoby vyhral. Chcel by 

Medzi zvučnými menami nechýbali popradskí fighteri  

Poprad po víťazstve v hornej časti tabuľky

Najstaršia slovenská organizácia MMA, PCF - Pit Ca-
ge Fighting usporiadala v závere roka, v popradskej Aré-
ne 21. pokračovanie veľmi úspešných turnajov v  MMA 
a K-1, tentoraz s podtitulom NEW ERA. 

som poďakovať mojim priaz-
nivcom, ktorí ma prišli pod-
poriť do Arény.“ Pre Hadzimu 
to bolo iba tretie vystúpenie 
v  roku. Predtým bojoval na 
turnaji PCF 20, kde zdolal 
brazílskeho borca a  na júlo-
vom Boji o  Tatry prehral s 
českým kickboxerom Václa-

vom Sivákom, ktorý sa v mi-
nulom roku stal majstrom 
sveta federácie WAKO. 

Ďalšiu výhru si na svoje 
konto pripísal o niečo skúse-
nejší popradský borec Pavol 
Garaj (21 výhier, 10 prehier), 
ktorý si v  ringu zmeral sily 
s Krzystofom Marianczykom 
(8 výhier, 1 prehra). Garaj 
zvládol súboj na jednotku 
a vyhral 3:0 na body. Hlavne 
posledné tretie kolo mal jed-
noznačne navrch. Jeho ne-

ustály tlak na súpera a presne 
mierené údery zdvihli zo se-
dadiel celé hľadisko. „Krzy- 
stof mal prevahu v prvom ko-
le, ale v druhom som bol lep-
ší ja a posledné kolo, ako ste 
sami videli odišiel súper kon-
dične, čo som využil na nie-
koľko presných útokov, ktoré 
rozhodli zápas. Pozrel som si 
pár jeho zápasov, z  ktorých 
bolo zrejmé, že vsádza všetko 
na prvé kolo. Tak tomu bolo 
aj dnes. Ustál som jeho tlak 
v úvode a postupne som bo-
doval, čo rozhodlo o mojom 
víťazstve,“ dodal držiteľ nie-
koľkých opaskov P. Garaj.

Menšou škvrnou turnaja 
bolo nenastúpenie českého 
fightera Filipa Grznára na 
zápas. V  klietke mal bojovať 
proti Slovákovi Jánovi Mety-
ľovi z  Humenného. „Grznár 
svojim neprofesionálnym 
prístupom, keď tri dni pred 
turnajom uviedol niekoľko 
výhovoriek, akými boli bolesť 
zuba, neskôr veľká vzdiale-
nosť, či predávkovanie liekmi 
sklamal niekoľko stoviek 
fanúšikov bojových umení 
z  Humenného. Aj kvôli to-
mu sme sa rozhodli, že naj-

bližšie pokračovanie PCF 
22 sa uskutoční na východe 
Slovenska v  Humennom,“ 
uviedol jeden z organizátorov 
Pavol Hrubý. 

           
Výsledky PCF 21: víťaz je 

zvýraznený tučným písmom
Kevin Szaflarsky - Luiz 

Fernando de Lima, na body,  
Mansur „Borz“ Abdurza-

kov - Jan Široký, rozhodnutie 
lekára,

Maciej „Laska“ Szczepa-
niak - Leonard „PrettyBoy“ 
Spišský, TKO v 1. kole, 

Kamil Cibinski - Michal 
„Šaman“ Dobiaš, na body,

Pavol Garaj - Krzystof 
„Troublemaker“ Marianczyk, 
na body,

Václav Holota - Pawel Bie-
lic, technika škrtenie

Vlasto „El Chapo“ Čepo 
- Filip „Legendary“ Le, TKO 
v 1. kole,

Samuel Hadzima - Michal 
„Matrix“ Królik, remíza,

Lukáš Chotěnovský - Do-
minik Engel, technika škrte-
nie.  

 Slavo Petrus

víťazného konca. Poprad sa 
nachádza v  priebežnej ta-
buľke na 5. priečke, tabuľku 
vedie Young Angels U19. 
Na poslednom 14. mieste sa 
nachádza, zatiaľ bez výhry 
ŽBK Rožňava.  

BAM Poprad – BK AŠK 
Slavia Trnava J  72:51  (43:23) 
Body BAMP: Didová 15, 
Rodáková a Barboričová po 
14

Zostava Popradu: Patrícia 
Sojáková, Sofia Barboričová, 
Michaela Falisová, Barbora 
Didová, Mariana Tetemon-

dová, Natália Kolárová, Ema 
Rodáková, Katarína Barillo-
vá, Soňa Mamráková, Dani-
ca Kašeľová, Natália Michlí-
ková, Kristína Dvornická,

Tréner BAM Poprad, Petr 
Stavěl:  „Po mesiaci sme na-
stúpili na súťažné stretnutie, 
keď sme v nedeľu   na domá-
cej palubovke hostili junior-
ské družstvo z Trnavy.   Na 
zápas sme nastupovali ako 
mierny favorit, ale túto pozí-
ciu sme začali potvrdzovať až 
od druhej štvrtiny.   Začiatok 
zápasu sa, žiaľ, niesol ešte  
v rytme „vianočných prázd-
nin“. Od druhej     časti hry 
už nebolo pochýb o víťazovi 
duelu.   Naše hráčky výrazne 
pridali na tempe, hrali  agre-
sívne v obrane a vďaka tomu 
si sériou rýchlych protiútokov 
vypracovali výrazný polčaso-
vý náskok. V druhej časti hry 
dostali príležitosť zahrať si 
všetky hráčky z lavičky.” 

Najbližšie stretnutie odo-
hral Poprad minulý víkend v 
domácom prostredí. Na žia-
dosť klubu BK Slovan Brati-
slava sa obidve naplánované 
stretnutia odohrali v Popra-
de.  Slavo Petrus

V ankete „Športovec roka 
Prešovského samospráv-
neho kraja 2019“ budú už 
tradične ocenené kategórie 
najúspešnejší športovec PSK, 
najúspešnejšie kolektívy do-
spelých a  kolektívy mládeže, 
najúspešnejší znevýhodnený 
športovec, najpopulárnejší 
športovec v  internetovom 
hlasovaní, najúspešnejší štu-
denti stredných škôl či naj-
úspešnejšia stredná škola. 
Vyberať sa budú tiež najväčší 
talent – športovec do  15  ro-
kov, najúspešnejší tréner 
mládeže do  18  rokov a  naj-
úspešnejší tréner dospelých 
Prešovského samosprávneho 
kraja. Víťazov z  vyše 150-ky 
nominácií vyberie odborná 
porota.

O  najpopulárnejšom špor-

O najpopulárnejšieho športovca a kolektív PSK  
hlasujte do 31. januára

Prešovský samosprávny kraj ocení 12. februára naj-
úspešnejších športovcov kraja za rok 2019.  O  najpopu-
lárnejšom športovcovi, jednotlivcovi či kolektíve, môže 
do 31. januára 2020 rozhodnúť aj široká verejnosť v inter-
netovom hlasovaní.

tovcovi Prešovského samo-
správneho kraja za rok 2019 
však môže rozhodnúť aj ve-
rejnosť prostredníctvom 
internetového hlasovania. 
Celkovo si môže vybrať spo-
medzi 47 nominovaných jed-
notlivcov, 8 znevýhodnených 
športovcov a  27  kolektívov 
(15 kolektívov dospelých 
a 12 mládežníckych). O hlas 
verejnosti sa uchádzajú špor-
tovci, ktorí boli vlani úspešní 
v hádzanej, hokejbale, kraso-
korčuľovaní, florbale, tenise, 
lyžovaní, volejbale, plávaní, 
karate, zápasení, atletike,  
v rôznych druhoch bojového 
umenia, bikini fitness, ale aj 
v kynologickom športe agili-
ty, v paralympijskej disciplíne 
boccia, kolkách, canicrosse, 
behu do  schodov, športovej 
streľbe či hasičskom a taneč-
nom športe.

Medzi nominovanými sú  
z nášho regiónu Ski klub 
Žampa, ženský hokejový klub 
Popradské líšky, ale aj mužský 
basketbalový BK Iskra Svit  
a ďalší. Verejnosť môže za svoj-
ho favorita hlasovať    do  31. 
januára 2020. Všetky nomi-
nácie i  podmienky hlasova-
nia sú zverejnené na webovej 
stránke kraja www.vucpo.sk/
sportovec2019.

Najlepších jednotlivcov 
a  kolektívy vyberie komi-
sia pozostávajúca z  aktív-
nych športových novinárov, 
zástupcov PSK i  Krajského 
športového centra v  Prešove 
na základe určených kritérií. 

Slávnostné vyhlásenie vý-
sledkov ankety „Športovec 
roka Prešovského samospráv-
neho kraja 2019“ sa uskutoč-
ní 12. februára 2020 v Histo-
rickej budove Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove. Stane 
sa tak už po sedemnástykrát.

 Ivana Ondriová
 Oddelenie komunikácie 

 a propagácie

HK Poprad – HKm Zvolen 4:3 
(1:0, 1:1, 2:2)

Domáci sa vďaka Patrikovi 
Svitanovi ujali vedenia v 8. 
min prvej tretiny počas pre-
silovky 5 na 3. 

V druhej tretine rozhod-
covia nariadili proti Popradu 
trestné strieľanie, ale Mc-
Pherson príležitosť nevyužil. 
Naopak, domáci v následnej 
presilovke zvýšili vedenie na 
2:0, ale minútu pred koncom 
tretiny McPherson strelil 
prvý gól hostí. 

V tretej tretine hostia vy-
stupňovali tlak a počas vy-
lúčenia vyrovnali. Domáci 

obránca Dalhuisen zvýšil na 
3:2 a v 58. min Paločko upra-
vil stav na 4:2. Hostia vzá-
pätí odvolali brankára a stav 
upravili na konečných 4:3, 
pretože v záverečnom tlaku 
už vyrovnať nedokázali.  

Góly: 8. Svitana (Zagra-
pan, Ulrych), 27. Takáč (Er-
ving, Zagrapan), 55. Dalhui-
sen (Jacobs, Matúš Paločko), 
58. Matúš Paločko (Erving, 
Jacobs) – 40. McPherson 
(Drgoň, Tomek), 47. Trotter 
(Špirko), 59. Špirko (Corrin). 
 (red)

V zápase 41. kola Tipsport Ligy 17. januára hostili Po-
pradčania hokejistov zo Zvolena. 


