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Spoločensko - ekonomický týždenník
Združenie
napĺňa ciele
V hoteli Sobota v Spišskej Sobota
sa 27. marca uskutočnilo spoločné
rokovanie rady a kontrolnej komisie
Regionálneho vzdelávacieho centra
– združenia obcí (RVC – ZO) so
sídlom v Štrbe. V programe bolo vyhodnotenie činnosti a rozpočtu RVC
– ZO za rok 2014, prerokovanie plánu vzdelávacích aktivít na 1. polrok
a rozpočtu na rok 2015. Účastníci
sa zaoberali aj prípravou konferencie, ktorá sa koná od 31. marca do 1.
apríla.
Predmetom činnosti RVC - ZO je
organizovanie vzdelávacích aktivít
pre obce a mestá a iné subjekty, pôsobiace v obciach a mestách v územnom pôsobení združenia a poradenská činnosť. Medzi základné ciele
združenia patrí vybudovanie stabilného a uceleného systému vzdelávania miestnej samosprávy v spolupráci s kvalifikovanými lektormi a vzdelávacími inštitúciami, poskytujúcimi
vzdelávacie aktivity a poradenstvo
pre miestnu samosprávu organizáciami tretieho sektoru a odbornou
verejnosťou. Po 22 rokoch, na základe spätnej väzby od účastníkov,
lektorov ale aj iných vzdelávacích inštitúcií a širokej verejnosti, je možné
konštatovať, že združeniu sa ich darí
napĺňať. V roku 2014 RVC - ZO zrealizovalo 39 vzdelávacích aktivít, ktorých sa zúčastnilo 4 521 účastníkov
z 254 obcí, škôl, školských zariadení,
sociálnych zariadení, neziskových
organizácii a zamestnancov miestnej štátnej správy. Vzdelávacích
aktivít sa zúčastňovali aj záujemcovia z iných regiónov, napr. Martina,
Oravy, Brezna, Muráňa a Trebišova.
Medzi ďalšie produkty združenia

Veselú
Veľkú noc
plnú slniečka,
radosti,
milých priateľov
a pekných chvíľ
praje všetkým
čitateľom


redakcia
Podtatranského kuriéra
UPOZORNENIE

Vážení čitatelia,
máte v rukách dvojčíslo 14
–15 našich novín, ktoré sme
pre vás pripravili vzhľadom na
voľné dni počas veľkonočných
sviatkov. Najbližšie číslo Podtatranského kuriéra vydáme
v stredu 15. apríla.  Redakcia

Krehká krása alebo Gúľaj sa, vajíčko...

Uplynulý víkend patril už tradične krehkej kráse v podobe vajíčkovej škrupinky. Šikovné ruky dokážu
aj tento zázrak prírody premeniť na
umenie, ktoré je výnimočné a jedinečné. Kraslice zo Slovenska presiahli už dávno hranice a nájdeme
ich po celom svete. Podtatranské
osvetové stredisko v Poprade (POS)
a obec Batizovce boli aj tohto roku

organizátormi celoslovenskej súťažnej prehliadky a prezentácie tradičných i súčasných techník zdobenia
veľkonočných vajíčok. Batizovského
podujatia Krehká krása Batizoviec,
alebo Gúľaj sa, vajíčko sa tento rok
zúčastnilo 38 súťažiacich z toho
dvaja muži a na súťažnej výstave si
návštevníci pozreli 360 prác. Priamo na výstave 22 remeselníčok

prezentovalo svoju prácu. „Porota
zhodnotila veľký nárast súťažiacich
a súťažných prác a nových súťažiacich. Pribudli nové techniky, najmä
vo veľkonočných dekoráciach. Dôkazom je pestrosť vystavených súťažných prác,“ zhodnotila Danka
Rožárová, zástupkyňa riaditeľa POS
v Poprade.

Pokračovanie na 10. strane

Generálny riaditeľ
o Tatravagónke
Kvalitou spájame svet a kvalita je
aj našou najväčšou konkurenčnou
výhodou. Vďaka kvalite našich produktov sa zákazníci k nám vracajú.
Manažment spoločnosti si uvedomuje, že zárukou kvality je dobre
odvedená práca. Snahou a cieľom
Tatravagónky je preto rozvoj našich zamestnancov po ich odbornej
stránke. 
Str. 5

maratónskym bežcom Ferom Gállikom
patria vlastné projekty. Je to projekt
Obecný portál, na ktorom majú
všetci zúčastnení zriadené vlastné
webové sídlo na povinné zverejňovanie zmlúv, údajov faktúr a objednávok. K 31. decembru 2014 bolo
evidovaných 104 klientov Obecného
portálu s celkovým počtom zverejnených dokumentov a informácií
122 takmer z celého Slovenska. Prevažnú časť klientov tvoria však obce
a mestá a nimi zriadené, alebo založené organizácie z územnej pôsobnosti RVC – ZO. Školiteľ ako informačný program, ktorý je zameraný
na informovanie klientov o pripravovaných aktivitách, prihlasovanie
a komunikáciu v oblasti ponúkaných
vzdelávacích aktivít, zatiaľ využíva
600 klientov.

Pokračovanie na 6. strane

Je tu jar a krajšie počasie mnohých láka športovať. Beh považujeme za ľahkú a ideálnu voľbu ako si
prečistiť hlavu, zhodiť pár kilogramov a možno i spoznať nových ľudí.
Ako začať, aby ste po pár týždňoch
neskončili so svalovou horúčkou
a zlomenou vôľou, vám poradí skúsený maratónec František Gállik,
ktorý žije vo Svite.
Za mladi sám podľahol tomuto
fenoménu a ročne nabehal aj 7 000
kilometrov. Dvadsaťsedemkrát zabehol košický maratón a celkovo
ich absolvoval až 147. Bežal aj deväť
24-hodinových 200 km behov, jeden 300 km a jeden 320 km super
beh Viedeň – Bratislava - Budapešť,
ktorý v svojej kategórii aj vyhral. Už
ako veterán, po štyridsiatke, behával
na majstrovstvách Európy i sveta za
Slovensko a reprezentoval našu kra-

jinu aj v ultrabehu. Za
najväčšie úspechy považuje aj 13. miesto v behu
na 100 km na Slovensku
a 20. miesto v 24-hodinovom maratóne v Taliansku, kedy už mal 50
rokov.
„Nezáleží na veku, pohlaví či spoločnosti, začať
môže každý. Beh je relax,
ktorý nám umožňuje odreagovať sa a je jedno,
či pracujeme fyzicky alebo psychicky. Najideálnejšie by bolo, keby sme
mohli do práce i z práce behať aspoň
5 km úseky. V robote i doma by sme
tak boli oveľa spokojnejší,“ usmieva
sa sympatický pán, ktorý má z každého nového nadšenca behu úprimnú radosť. „Kto chce začať, nesmie
behu hneď prepadnúť. Aby aj veľmi

rýchlo neskončil,“ upozorňuje zasvätene, pretože najmä pod Tatrami,
je začať behať veľmi ťažké, hlavne kvôli výkyvom počasia. V Bratislave či Michalovciach sú
podmienky stabilnejšie
a umožnia začiatočníkom vybudovať si určitú
pravidelnosť. Pod Tatrami nás však počasie
často odrádza a F. Gállik
radí najmä tým, ktorí nikdy nebehali, začať opatrne. „15 až 20 minút
s dobrou rozcvičkou a strečingom,
pobehnúť a vrátiť sa domov. Nehanbiť sa na začiatku len rýchlo chodiť.
Prvý mesiac si dajte tri, maximálne
štyrikrát do týždňa 15 až 20 minút
tzv. joggingu, teda rýchlej chôdze,
zmiešanej s behom.“

Veľmi dôležité je i správne oblečenie a najmä obuv. Pod Tatrami by
bežec mal mať vždy tri vrstvy. „Termobielizeň ako základ chráni pred
vlhkosťou a zimou, bavlnená vrstva
pot vpije a ľahká vetrovka ochráni
pred chladom. Keď sa oteplí, stačia
prvé dve, no platí zásada, že radšej
mať oblečenia viac, vyzliecť si ho
a niesť v ruke, ako si nemať čo obliecť.“ Vhodnú obuv si nevyberajte
podľa vzhľadu a vždy vyskúšajte,
ako vám sedí na nohe. Je dôležitá
hlavne pre chrbát, kolená a achilovky, preto nie je dobré rozhodovať sa
len podľa ceny.
Keď začíname, bez ohľadu na výkonnosť, je zásadou číslo jeden ísť
na to zľahka a pomaly. Odporúča sa
počas prvého týždňa naučiť zvládnuť do 40 minút joggingu. 

Pokračovanie na 5. strane
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Stanica
Poprad-Tatry
Čo robí život v meste príjemným pre jeho obyvateľov?
Prečo sa napríklad vo Viedni
žije tak dobre, že už po šiestykrát vyhrala v prieskume,
ktorý hodnotí kvalitu života
v mestách? A prečo je veľká
časť Viedenčanov skutočne
presvedčených, že žijú v najlepšom z možných miest? Tu
je zopár zaujímavých a možno i u nás pomerne ľahko realizovateľných dôvodov.
Na viedenských univerzitách v drvivej väčšine nemajú
kvóty na prijímaných študentov, ani zdĺhavé prijímacie
pohovory. Po zložení skúšky
z jazyka sa môžete zapísať
na vysokú školu, ktorá nie je
spoplatnená pre študentov
z členských krajín EÚ. Viedeň
je čisté a bezpečné mesto,
kde na každom kroku nájdete
veľké parky, ktoré developeri nezastavajú obchodnými
centrami a kancelárskymi
priestormi. Verejná doprava
je veľmi pohodlná a je najčastejším spôsobom prepravy.
Dopravný podnik spolupracuje s miestnymi divadlami
a usporiadateľmi koncertov
a vstupenky na predstavenia
platia súčasne ako lístky na
verejnú dopravu. Nikomu ani
len nenapadne myslieť si, že
cestujúci mestskou hromadnou dopravou sú „socky“ a v
meste existuje aj kvalitná sieť
predškolských zariadení...
Žijeme na predmestí Slovenska, ktoré je, paradoxne,
zároveň aj jeho výkladnou
skriňou. Hľadáme možnosti,
ako nakopnúť cestovný ruch,
pritiahnuť do podtatranských
miest mladé, vzdelané rodiny. Kreujeme plány, ako absolventov miestnych škôl motivovať, aby svoju budúcnosť
videli v meste, kde sa narodili. Tak prečo sa neinšpirovať napríklad aj viedenskými
riešeniami, ktoré overil čas
a následne nezačať napríklad popradskou autobusovou a železničnou stanicou,
ktorými sa denne premelú
tisíce ľudí?
Úschovňa batožiny? Zrušená. Vraj sa nenašiel nik,
kto by ju chcel prevádzkovať. Reštaurácia? Žiadna.
V oboch budovách síce nájdete pár fast foodov, ktoré
ponúkajú širokú škálu jedál,
no kto sa chce najesť posediačky, v pokoji a príjemnom
prostredí, má jednoducho
smolu. Problém je nájsť čo
i len prevádzku, kde servírujú kvalitnú kávu. Pretože ani
len milú kaviareň v budove
autobusovej a vlakovej stanice nenájdete. Mapy mesta či
regiónu? Odkaz na pár desiatok metrov vzdialenú, a dnes
už aj pre zahraničného turistu
fascinujúcu, Podtatranskú
galériu? Náučný chodník
staničným parkom, ktorý by
z našich, na svete raritných,
havranov spravil originálnu
atrakciu príchodzích? Zabudnite. Komisie sa kreujú, plány
rozvoja a stratégie sa pripravujú, dobrých úmyslov je
veľa. No to tu bolo i doteraz
a nič sa nezmenilo. Je čas
prejsť od úradovania a plánovania k činom, aby obyvatelia
podtatranských miest do sveta, rovnako ako Viedenčania,
mohli vykrikovať, že sú spod
Tatier a sú na to hrdí... (pvč)

Svit privítal jaskyniarov na 24. ročníku Speleomítingu
Počas uplynulého víkendu
sa vo Svite stretli jaskyniari
zo Slovenska, Čiech i Ruska
na 24. ročníku prestížneho
podujatia Speleomíting 2015.
Slovenská speleologická spoločnosť (SSS) pripravuje každoročne celoslovenské podujatie, na ktorom jaskyniari bilancujú predchádzajúci rok.
Vo svitskom Dome kultúry sa
stretávajú zástupcovia jaskyniarskych a speleologických
skupín, aby spočítali metre
a kilometre nových chodieb,
podelili sa so získanými
skúsenosťami a pochválili úspechmi, ktoré dosiahli
doma i v zahraničí.
„Stretli sme sa tu vo Svite
už 24-krát a v mene všetkých sa musím poďakovať
hlavnej organizátorke podujatia Oľge Miháľovej, ktorá
už dvadsaťštyri rokov „ťahá“
toto podujatie. Každoročne
oceňujeme tých, ktorí sa pričinili k obohateniu poznaného
a poznaniu nového. Ocenené
dnes boli aj partnerské organizácie, ktoré pomáhali pri
organizovaní medzinárodnej
súťaže Speleologická fotografia, ktorá sa konala v závere
minulého roku v Liptovskom
Mikuláši. Ťažko je hodnotiť,
ktorý úspech je väčší či významnejší, každá jaskyňa má
iné podmienky, ale významný
objav bol aj v Demänovskej
jaskyni. Nedá mi nevyzdvihnúť aj spišskonovoveských jaskyniarov, ktorí dosiahli veľký
úspech v jaskyni Duča, susediacou so Stratenskou a Dob-

šinskou ľadovou jaskyňou,“
zhodnotil predseda SSS Ing.
Peter Holúbek (na snímke).
Na Slovensku je v súčasnosti 51 speleologických klubov a SSS eviduje 830 členov.

Podľa Holúbka každý jaskyniar je iný, niekto hľadá pokoj, šťastie, iní dobrodružstvo či niečo netradičné, ale
všetkých spája túžba po hľadaní a objave. Ale nie je to
iba objav v jaskyni, ale i vo
svojom srdci. „Čo sa týka
tohto podujatia, za vedenie
mesta Svit môžem iba skloniť
hlavu a poďakovať, že si organizátori vybrali naše malé
mesto. Zároveň si myslím, že
toto podujatie svedčí o tom,
že na našom malom Slovensku máme okrem iných krás
aj jaskynné priestory, ktoré
títo ľudia objavujú. Myslím
si, že každý, kto sa takémuto niečomu venuje, patrí do
komunity, ktorá niečo hľadá.
Objavuje nielen nádherné
priestory, ktoré nám matka
Zem venovala, ale v prvom
rade objavujú aj to, čo sa skrý-

va v ich vlastných dušiach. Veľakrát vychádzajú z podzemia
s pokorou a úctou,“ povedal
Miroslav Škvarek, primátor
Svitu.
Na podujatí boli prezentované aktuálne výsledky
prieskumu, výskumu jaskýň a krasu u nás i vo svete
a zaujímavosti z oblasti speleológie. Odznelo 20 zaujímavých príspevkov z domácich lokalít aj zo zahraničia.

objavy v zahraničí boli udelené členom klubu Speleodiver za úspešné pôsobenie
v zahraničí. Na záver diváci
pomocou hlasovacích lístkov
dali svoje hlasy príspevkom
a prezentáciám ktoré ich najviac zaujali. Divácka cena na
Speleomítingu - najhodnotnejší príspevok z domácich
lokalít: Kryštálová jaskyňa
– klenot spod Malého Rozsutca (autor: Štefan Mucha,

Príťažlivým programom bol
blok 3D filmov – Podzemné
mystérie Mareka Audiho. Súčasťou bola aj panelová výstava fotgrafií z jaskýň a mapovej dokumentácie. Veľkému úspechu sa tešilo trio
Kortmanovcov so svojimi
jaskyniarskymi pesničkami.
Ceny za objavy doma za rok
2014 SSS udelila jaskyniarom
zo Speleo Bratislava za prepojenie jaskýň Stará Garda
a Jubilejná, Jaskyniarskemu
klubu Demänovská dolina za
objav chodieb v Jaskyni mieru, Speleologickému klubu
Slovenský raj za objav chodieb v jaskyni Duča, Ceny za

Tomáš Hampl, Jaskyniarska
skupina A. Vallu Terchová),
najhodnotnejší príspevok zo
zahraničných ciest - Mexiko
– objavovanie vodou zatopených jaskýň (autori Karol
Kýška, speleologický klub
Speleodriver), kategória speleologická fotografia: Kryštálová jaskyňa – klenot spod
Malého Rozsutca (autor: Štefan Mucha, Tomáš Hampl,
Jaskyniarska skupina A. Vallu
Terchová), kategória speleologická dokumentácia a zobrazenie jaskýň na mapách:
Jaskyne Demänovskej doliny
(Pavol Herich, Speleologický
klub Demänovská dolina).

Štátna polícia
Granát na golfovom
ihrisku. Nález munície
oznámila minulý utorok na
linku 158 46-ročná žena
z Veľkej Lomnice. Uviedla, že
počas výkopových prác v objekte golfového ihriska v obci
bol nájdený delostrelecký granát nemeckej výroby. Hliadka obvodného oddelenia PZ
Kežmarok miesto zabezpečila
a muníciu za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení zaistil pyrotechnikom.
Za fľašu alkoholu nezaplatil. 58-ročný František
z Kežmarku bol obvinený
z prečinu krádeže potom, čo
v predajní potravín v Kežmarku na Ul. Garbiarska, prechádzal predajňou bez nákupného košíka a z nákupných
regálov si vybral fľašu alkoholu a vložil si ju pod bundu.
Prešiel bez zaplatenia za pokladničnú zónu, kde ho zastavil pracovník bezpečnostnej
služby. František tovar vydal
dobrovoľne. Za obdobný čin,
priestupok proti majetku, mu
v minulosti už bola uložená
bloková pokuta. T
Alkohol u traktoristu.
Okresný dopravný inšpektorát
v Starej Ľubovni riešil ďalších
prípad, kedy bol zistený alkohol u vodiča traktora. 40-ročného Dušana z V. Ružbách
obvinila polícia z prečinu
ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ten viedol traktor
po ceste v obci, kde ho kontrolovala hliadka z Podolínca.
Bol vyzvaný, aby sa podrobil
dychovej skúške, avšak vodič
ju odmietol s tým, že sa žiada
na lekárske vyšetrenie a odber krvi. O vyše hodinu neskôr
si to rozmyslel a dobrovoľne
sa podrobil dychovej skúške.
Jej výsledok bol 0.95 mg/L
etanolu na liter vydychovaného vzduchu, čo je v prepočte
takmer 2 promile alkoholu
v krvi. Dušan viedol traktor
v stave vylučujúcom spôsobilosť a mohol ohroziť život
alebo zdravie ľudí, alebo spôsobiť značnú škodu na majetku. Bol umiestnený v cele
policajného zaistenia a hrozí
mu trest odňatia slobody až
na jeden rok. 
(red)

Pre našich demokratov sme len bezduché stádo
V stredu sme si pripomenuli osudový deň tisícky slovenských židovských žien
a dievčat, ktoré zo Železničnej
stanice v Poprade, v dobytčích
vagónoch, deportovali na nútené práce a takmer istú smrť
do koncentračného tábora
Auschwitz-Birkenau. Do najväčšieho nemeckého vyhladzovacieho tábora bolo postupne deportovaných približne 1,3 milióna ľudí. Koncentračný tábor v Osvienčime bol však iba jeden z mnohých a o zverstvách, ktoré sa
diali za ostnatými drôtmi, sa
ťažko píše a ešte ťažšie hovorí
nevinným ľuďom, ktorí hrôzy
fašistickej vyvražďovacej mašinérie prežili. Aj keď bol holokaust najväčšou tragédiou
v dejinách židovského národa, v koncentrákoch prišli
o život aj milióny príslušníkov
iných národov a národnosti.
Hoci sa môže zdať, že o prežitých hrôzach sa už poveda-

lo všetko, v roku 70. výročia
skončenia najničivejšej vojny
v dejinách ľudstva môžeme
povedať, že spomienky, slová,
výzvy a životy miliónov ľudí,
boli až doteraz úplne zbytočné. Ľudstvo sa nikdy nepoučilo a vojnoví štváči vyvolávajú
po celom sveteďalšie vojnové
konflikty, po ktorých opäť
ostávajú iba státisíce mŕtvych,
utýraných, zmrzačených a nešťastných ľudí.
Prešlo sedemdesiat rokov.
Generácia pamätníkov, ktorá
fašistické besnenie prežila na
vlastnej koži, pomaly vymiera
a ich odkaz akoby nikto z nás
nepočul. V Európe už opäť
rinčia zbrane. Po Juhoslávii
prišla na rad Ukrajina. Mladí vojaci, manželia, otcovia,
ale aj synovia nešťastných
rodičov, starci, ženy a deti na
vlastnej koži prežívajú rovnaké zverstvá, rovnaké nešťastie
a utrpenie, aké im pripravili hitlerovské hordy a ich

spojenci v minulom storočí.
A my všetci mlčíme namiesto
toho, aby sme sa zjednotili a veľmi hlasno kričali – už
dosť, stačilo! Rovnako by sme
sa mali pýtať – prečo? Prečo
sa ešte v 21. storočí miliardy
mierumilovných obyvateľov
tejto planéty nechá manipulovať hŕstkou demokraticky
zvolených šialencov, bažiacich po moci a peniazoch?
A vlastne, ktorá vojna čo
vyriešila, komu pomohla,
kto sa cítil ako víťaz a kto ako
porazený?
Naozaj je nám ľahostajné,
že vojnoví štváči, ktorí sú pôvodcami všetkých konfliktov
na svete, nikdy nebojujú? Práve oni sedia v bezpečí svojich
protiatómových krytov, luxusne zariadených domovov,
plnými priehršťami si užívajú
život a tešia sa z prítomnosti
svojich blízkych. Ako jeden
defilujú pred kúpenými televíznymi kamerami a média-

mi, s úsmevom na tvári klamú ľuďom rovno do očí, presviedčajú nás o svojej pravde a nechávajú sa oslavovať
(a my hlupáci ich oslavujeme).Títo nedotknuteľní
pritom chodia v čase mieru
pomedzi vlastných občanov
s ochrankou ozbrojenou až
po zuby a s falošnými úsmevmi na tvári pripravujú všetkým ostatným utrpenie
a smrť - pre nás, miliardy
ľudí, ktorí sme týmto šialencov dali dôveru. Verili sme,
že pre nás zabezpečia mier
a budú rozhodovať v náš
prospech. V prospech svojich
občanov, národov či štátov.
Ktorí z nich pred voľbami,
a tým nemyslím len Slovensko, hovorili o tom, že budú
robiť všetko preto, aby nás
zatiahli do vojnového konfliktu a bratovražedných vojen? Ani jeden! A predsa to
robia a my im to bez výhrad
dovolíme! Opýtali sa nás, či

s ich svojvôľou súhlasíme a aj
my prahneme po krvi nášho
suseda? Im vôbec nič nebráni, aby skrývajúc sa za akési
imaginárne národné záujmy,
vraždili a rozosievali nenávisť medzi obyvateľmi nimi
vybraných krajín a pritom
nik z nás ani netuší, čo táto
hŕstka idiotov pod národným
záujmom myslí. Dokonca
„oni“ ani nemusia bojovať,
im stačí v bezpečnej vzdialenosti rinčať zbraňami, vyvolať napätie, konflikt, vzájomnú nenávisť, strach a my sa
povraždíme sami. Čím viac
vojnových konfliktov, tým
viac profitujú a svoje blaho
si založili na nešťastí väčšiny obyvateľov tejto planéty.
Ekonomické záujmy povýšili
nad ľudskosť a zámerne z nás
rôznymi manipuláciami robia
bezduché stádo, ktoré ledva
dokáže prežiť a pritom sa na
nich usmieva a oslavuje ich.
Do kedy ešte?  Ľ. Rešovská

SPRAVODAJSTVO
Pietna spomienka
Oblastná organizácia
politických väzňov v Poprade pozýva všetkých,
ktorí chcú prejaviť svoju
úctu známym i neznámym
obetiam komunistického
režimu na pietnu spomienku

pri príležitosti Dňa nespravodlivo stíhaných, ktorá sa
uskutoční v pondelok 13.
apríla o 14. h pri Pamätníku
mučených a umučených
v rokoch totality na cintoríne
v Poprade-Veľkej.
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Z. Kozlerová hlavnou kontrolórkou
Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Poprad na svojom mimoriadne zvolanom zasadnutí v stredu 25. marca vo
verejnom hlasovaní za hlavného kontrolóra mesta Poprad
na funkčné obdobie 2015 – 2021 zvolili Zitu Kozlerovú. Voľbu hlavného kontrolóra schválilo MsZ na svojom zasadnutí
ešte 11. februára. Do stanoveného termínu doručilo prihlášku 7 kandidátov, z ktorých jeden svoju kandidatúru krátko pred voľbou stiahol. Zita Kozlerová získala vo verejnom
hlasovaní dôveru všetkých poslancov a vo funkcii hlavnej
kontrolórky mesta Poprad, v ktorej pôsobí od roku 2009,
bude pokračovať do roku 2021.

Vydrník vo fotografii
Súťaž o najkrajšiu fotografiu obce organizuje kultúrno-športová komisia pri OZ Vydrník. Témou č. 1 je Vydrník
vo fotografii – história a postupne budú v priebehu roka
vyhlásené ďalšie. Súťaže sa
môžu zúčastniť amatérski
i profesionálni autori. Uzávierka témy č. 1 je 31. mája.
Fotografie s uvedením mena

autora, krátkeho, výstižného
názvu a popisu, čo fotografia
zobrazuje a pri akej príležitosti bola zhotovená. Snímky je potrebné posielať na
adresu obeczavináčvydrnik.
sk alebo mslavkovskazavináčvydrnik.sk. Fotografie
budú postupne uverejňované na stránke www.vydrnik.
sk vo fotoalbume.

„Všetci, ktorí sme sa tu dnes
zišli máme spoločnú zodpovednosť do budúcnosti, musíme mať istotu, že na troskách
minulosti sa bude chovať nová
humánna, lepšia civilizácia“,
uviedol Pavol Mešťan, riaditeľ
Múzea židovskej kultúry.
V stredu 25. marca sme si
pripomenuli smutné výročie
prvého transportu zo Slovenska do koncentračného tábora Auschwitzu. Pri pamätnej
tabuli obetiam holokaustu

na železničnej stanici v Poprade položili vence izraelský
veľvyslanec na Slovensku
Alexander Ben-Zvi, zástupca
veľvyslanca Ruskej federácie,
zástupcovia štátnych inštitúcii, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Židovských náboženských obcí
z Prešova, Nového Mesta nad
Váhom a Košíc.
„Je zaujímavé, ako zvuk
vlaku vo mne vyvoláva emócie, ktoré neviem dobre popísať, ale na tejto stanici je
zvuk vlaku iný, ktorým človek odchádza na dovolenku.
Túto tému svojim študentom
neprednášam rád, ale hovorím si, je to dôležité. Učím
o katastrofe obetí holokaustu.
Neučím ich o tom, aby som ich
dojímal, aby sme sa ľutovali,
alebo pripomínali krivdu, ale
preto, aby boli silnejší a poučenejší, aby dostali správu, za
ktorú ich babičky, dedkovia,
strýkovia a tety zaplatili ponížením a smrťou. Učím to
preto, aby k tomu už nikdy
neprišlo,“ povedal prof. Pavol Mešťan. Práve 25. marca
1942 o 20. hodine a 20 mi-

Febiofest v Kežmarku
Po druhýkrát sa Kežmarok stane jedným z deviatich dejísk
regionálnej časti medzinárodného filmového festivalu Febiofest. Filmoví fanúšikovia sa môžu tešiť v sobotu 11., nedeľu
12. a pondelok 13. apríla 2015 na sedem filmových premietaní zaujímavých dokumentárnych, hraných či animovaných
snímok domácej i zahraničnej produkcie v miestnom kine
Iskra. Predfestivalovou ochutnávkou nielen pre deti bude
v sobotu 11. apríla o 15. h írska koprodukčná animovaná rozprávka Pieseň mora (s českým dabingom), ktorá najmenším
i veľkým prinesie nádherný animovaný svet keltských mýtov.
Samotný program trojdňového festivalu odštartuje v soboru
11. apríla o 17. h slovensko-českým filmom režiséra a kameramana Martina Štrbu Vlna vs. breh. V rovnakej dobe sa
odohráva aj večerná snímka režisérky Andrey Sedláčkovej
Fair Play (o 19. h). Nedeľa bude patriť dokumentom českej
režisérky Jany Ševčíkovej. O 17 h si budú môcť návštevníci
kina pozrieť dokumentárne snímky Starověrci a Svěcení jara.
O 19. h príde na rad Mesto 44, poľská vojnová dráma režiséra Jana Komasu. Pondelok je venovaný českej kinematografii. O 17. h je pripravený dokumente Jana Látala Česká
pivní válka a o 19. h vyvrcholí festival drámou režiséra Petra
Václava Cesta ven. Súčasťou Febiofestu bude premietanie
ocenených snímok súťaže krátkych filmov, ktoré budú uvedené podľa celkovej minutáže buď spolu pred pondelkovým
večerným filmom, alebo po jednom pred dvomi či tromi večernými filmami (19. h). 
(msl, red)

núte odišiel prvý vlak s tisíckou žien a dievčat do továrne
smrti, odkiaľ sa vrátilo iba 20
preživších.
„Číslo obetí holokaustu
je strašné. Nesmieme nikdy
zabudnúť na to, čo sa stalo
a hlavne čo bolo motívom
týchto skutkov. Cením si silu
izraelského ľudu, že napriek
všetkým krivdám, ktoré zažili
počas holokaustu, neprechovávajú nenávisť ani voči Slovensku, či slovenskému národu. Spomínaný prvý transport
z Popradu do Osvienčimu
musí navždy zostať mementom práve preto, že pohnútky
ako nenávisť, neznášanlivosť,
rasizmus, nacizmus stále existujú a sú rafinované tak ako
predtým a možno ešte horšie.
Potrebujeme sa z toho poučiť,
nezabudnúť a ísť cestou vzájomného odpustenia, rešpektovania sa a vzájomnej úcty,“
povedal počas pietnej spomienky Pavol Gašper, druhý
viceprimátor mesta Poprad.
Česť ich pamiatke!	
(psk)

Až 40 percent prevádzok porušuje zákon
Počas februára a začiatkom marca colníci kontrolovali
dodržiavanie zákona o používaní elektronickej registračnej
pokladnice v lyžiarskych strediskách. Zistili, že zákon porušuje 40 percent prevádzok.
Kontroly boli najmä na lyžiarske strediská a ostatné prevádzky, určené na občerst-

venie v blízkosti stredísk zimných športov (bufety, reštaurácie a pod.). Colníci si vydávanie bločkov overovali
formou kontrolného nákupu.
Vykonali celkom 266 kontrol,
z toho v 107 prípadoch zistili
porušenie zákona. Za zistené nedostatky uložili sankcie
v celkovej výške 17 090 eur.

Medzi najčastejšie porušenia
pri kontrolách z oblasti ERP
patrilo nezaevidovanie tržby
v pokladnici, nevydanie pokladničného dokladu, vydanie
pokladničného dokladu, ktorý
nespĺňal náležitosti zákona
a nevyobrazenie vzorového
pokladničného bločku pre zákazníka. 
(pma)

Deň otvorených dverí v meteostanici

Našou často kladenou otázkou je: Aké bude počasie?
Počúvame rádio, sledujeme
predpoveď počasia, surfujeme
po internete, či vyhľadávame
mobilné aplikácie, ktoré nám
s väčšou či menšou presnosťou vedia na našu otázku odpovedať. Za zberom aktuálnej informácie o počasí stojí
každodenne práca niekoľko
stovák, ba možno tisícok ľudí,
ktorí nás informujú o aktuálnom počasí či poveternostných podmienkach.
Minulý piatok a sobotu
sa na celom Slovensku konal Deň otvorených dverí
Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMU).
Pracoviská sa otvorili a široká verejnosť si mohla pozrieť
prácu ľudí, ich vedecké pracoviská, či pre laika nepochopiteľné prístroje, o ktorých sa
obyčajnému človeku ani len
nesníva. Pracovníci sa počas
Dňa otvorených dverí snažili

preložiť svoju prácu do jazyka, ktorý pochopili aj laici.
Svoje priestory sprístupnila
aj Meteorologická aerologická stanica Poprad-Gánovce,
ktorá je špecializovaným pracoviskom SHMÚ. „Doposiaľ
sme absolvovali niekoľko exkurzií zo základných škôl. Počet účastníkov závisí od poča-

sia. Pokiaľ je priaznivé, tak aj
návštevníkov je viac. V Poprade máme viacero zaujímavých
meteorologických pracovísk.
Môžeme povedať, že možno aj
vďaka dňom otvorených dverí
sú naše pracoviská populárnejšie a výsledky našej práce
dostupnejšie verejnosti. Viacero kolegov pochádza práve
z podtatranskej oblasti a možno si niektorí aj počas takýchto
exkurzií vybrali svoje povolanie,“ povedala vedúca úlohy
národného radiačného centra
Anna Pribulová (vľavo).
Za posledný rok meteostanica prešla viacerými zmenami. Vo všetkých meraniach,
ktoré sa vykonávajú v Gánovciach, obnovili meraciu techniku. K nej patrí nová meracia automatická stanička, na
streche je umiestnený nový
Breverov ozónový spektrofotometer, zlepšila sa výbava
snímačov slnečného žiarenia
a dlhovlnového vyžarovania

zemského povrchu a atmosféry, či nové zariadenia na
meranie hrúbky aerosolu.
Koncom minulého roku získali systém na rádiosondážne merania. „Prišlo to naraz
a stanica sa obnovila. Zmeny
sme privítali a postupne budeme prístroje zabiehať a dostávať do prevádzky,“ dodala
Pribulová.
Zmeny nastali aj vo vedení
meteostanice a novou vedú-

cou úlohy sa stala Anna Pribulová, ktorá v Gánovciach
pôsobí už od roku 1999. Súčasťou práce meteo stanice je
vypúšťanie sondy, ktorá je pre
návštevníkov najatraktívnejšia. Pomocou meteorologických rádiosond, voľne nesených balónmi, sa meria atmosférický tlak, teplota, vlhkosť,
smer a rýchlosť výškového
vetra až do výšok okolo 33
km. 
(pks)

3

Záchranári
v akcii
Neľahká cesta do tímu
HZS. Už ráno o šiestej hodine
sa vo štvrtok 23. marca v Tatranskej Lomnici začalo výberové konanie na dobrovoľného člena HZS pre oblastné
stredisko Vysoké Tatry, ktorého sa zúčastnilo 15 uchádzačov. Prvou disciplínou bola
kondičná túra z T. Lomnice
do Lomnického sedla. Potom boli uchádzači preverení
z lyžovania vo voľnom teréne
a na zjazdovej trati. Následne
museli preukázať svoje vedomosti z topografie a prácu
s mapou, buzolou a GPS prístrojom. Potom boli zaradení
do dvoch skupín a preverená
bola ich tímová spolupráca,
ktorá pozostávala z transportu záchranárskeho materiálu
na saniach pod Veverkov
ľadopád vo Veľkej studenej
doline. Na ľadopáde preukázali uchádzači svoje lezecké
schopnosti. Po presune do
budovy HZS Vysoké Tatry
v Starom Smokovci absolvovali dva písomné testy. Prvý
bol zameraný na všeobecný
prehľad a miestopis, druhý
preskúšal poskytovanie prvej
pomoci. Na záver nasledoval
osobný pohovor s výberovou
komisiou. Výsledky výberového konania boli vyhlásené
večer a vybraní piati uchádzači. Tí majú doplniť dobrovoľných záchranárov HZS
oblastného strediska Vysoké
Tatry.
Úraz skialpinistu. Minulý pondelok krátko pred 9.
h požiadal prostredníctvom
tiesňovej linky záchranárov
HZS o pomoc český horský
vodca. Jeho slovenský klient
počas schádzania na lyžiach
Malou Studenou dolinou spadol v oblasti Veľkého hangu
a zranil si koleno. Vzhľadom
na dobré poveternostné
podmienky HZS požiadala
o súčinnosť VZZS z Popradu. Vrtuľník vzal z heliportu
v Starom Smokovci na palubu záchranára, ktorého
vysadili pri zranenom skialpinistovi. Po prvotnom ošetrení
bol spolu so záchranárom vytiahnutý na palubu vrtuľníka
a transportovaný do nemocnice v Poprade.
(red)

SVIT.kom

Mesto Svit v spolupráci
s miestnymi komunitami pripravuje prvý ročník dvojdňového komunitného festivalu
s názvom SVIT.kom, ktorý
sa uskutoční v 15. - 16. mája
v Dome kultúry vo Svite a na
Námestí Jána Antonína Baťu.
V rámci dvojdňového festivalu bude jeden deň patriť
konferencii venovanej možnostiam zlepšenia kvality života miestneho obyvateľstva
vo vidieckych oblastiach,
s dôrazom na životné prostredie a na miestny rozvoj, vedený komunitou.
Druhý deň bude čisto festivalový a návštevníkom predstaví predovšetkým činnosť
miestnych komunít. Pripravuje sa bohatý kultúrny
program, workshopy a súťaže pre všetky vekové kategórie. Priestor na námestí bude
vyhradený na prezentáciu
lokálnych a regionálnych remeselných potravín. 

(pkr)
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Pozvánky
Aprílová ulička bláznov
Prvý apríl bude v Starej Ľubovni veselý. Na pešej zóne
tu v tento deň pripravia zábavu v uliciach mesta, podujatie
pod názvom Aprílová ulička
bláznov.
Krížová cesta
Udalosti na Kalvárii
v netradičnom prostredí hradu ponúkne Krížová cesta
2015 na nádvorí Kežmarského hradu v piatok 3. apríla
o 20. h.
Veľkonočné dielničky
Veľkonočné tvorivé dielničky pre šikovné detské ručičky
chystajú na Bielu sobotu 4. apríla o 10. h v kolibe Kamzík
v Starom Smokovci. Pre každé dieťa budú pripravené na
zdobenie dve vajíčka (môžu
si doniesť aj vlastné vyfúknuté vajíčka). Počas tvorivých
dielní môžu deti ochutnať koláče a rodičia syrové dobroty.
O 007 kozliatkach
Divadlo Tamariky z Banskej Bystrice prináša malým
divákom ďalšiu z pokladnice
klasických slovenských rozprávok starých mám a starých
otcov. V Dome kultúry v Poprade sa predstaví s rozprávkou o 007 kozliatkach v nedeľu 5. apríla o 10. h. Vstupné
1,50 €.
Veľkonočná zábava
Folklórna skupina Vikartovčan pozýva na veľkonočnú zábavu. Do tanca bude
hrať hudobná skupina Rewo
z Harakoviec a DJ Beky. Párty hard, plná ľudovej i modernej hudby, sa uskutoční vo
Vikartovciach 5. apríla od 21.
h. Vstupné 2 €, vstup od 15
rokov.
Veselá Veľká noc
je názov programu, ktorý
sa uskutoční na veľkonočnú
nedeľu na Štrbskom Plese.
Od 11. do 12. h sa uskutočnia
lyžiarske preteky masiek a po
nich bude pokračovať karneval na svahu. Od 13. Do 16. h
bude návštevníkov zabávať
hudobná skupina Sherpa
band a v hoteli FIS bude hrať
cimbalová muzika. Nebude
chýbať ani oblievačka či šibačka, jarná grilovačka a veľkonočné špeciality.
Veľkonočný koncert
V Evanjelickom kostole a. v.
na Nám. sv. Egídia v Poprade
sa v pondelok 6. apríla o 10.
h uskutoční Veľkonočný koncert. Účinkuje spevácky zbor
CON MOTO SLOVAKIA pod
vedením dirigenta Jiřího Slovíka. Vstupné dobrovoľné.
Začína XXXIX. ročník PHJ
Na otváracom koncerte
XXXIX. ročníka Popradskej
hudobnej jari v piatok 10.
apríla o 18. h vystúpi v divadelnej sále DK v Poprade
dievčenské gitarové kvarteto GuitArtistas. Štyri mladé
dámy – Natália Filová, Eva
Langöcker, Andrea Wild
a Mária Cendelínová so svojim nástrojmi predstavia široký repertoár od klasických
orchestrálnych diel a opier až
po jazzový štandard a popovú pieseň. Vstupné 5 €, študenti a seniori 2,5 €.
Noc s Andersenom
Do 13. apríla sa môžu
v knižnici v Hranovnici (t. č.
779 51 39) prihlásiť záujemcovia, ktorí chcú stráviť Noc
s Andersenom. Program na
podporu čítania sa uskutoční
v piatok 17. apríla.

REGIÓN

Noc s Andersenom vo Svite a v Hranovnici

Mesiac marec je venovaný
knižniciam, knihám, čítaniu,
besedám a aktivitám, ktoré
pritiahnu do knižníc nových
mladých čitateľov a oslovia
i skôr narodených. Už 16.
ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských
knižníc 2015 sa konal minulý týždeň pod spoločným
mottom Knižnice pre všetkých. Vyvrcholením Týždňa slovenských knižníc bola
tradičná a medzi deťmi veľmi obľúbená piatková Noc
s Andersenom, do ktorej
sa zapojilo 232 miest a obcí
s takmer 10 600 knižničnými
nocľažníkmi.

knižnice vo Svite.
Počas Noci s Andersenom
sa knižnica premenila na
hlavný indiánsky tábor, kde
sa stretli viaceré indiánske
kmene. Jednotlivé kmene
(skupiny detí) súťažili vo vedomostiach i odvahe. v knižnisi začali s vedomostnými
súťažami. „Deti museli napr.
určiť stopy zvierat, z krížoviek
vylúštiť rastliny, ktoré Indiáni
využívali v strave i pri liečbe ochorení, vysvetliť rôzne
indiánske slová. Za správne
odpovede získali indície – tie
ich naviedli, kde majú vyraziť
v skúške odvahy. Tá sa odohrávala vonku. Jednotlivé in-

Knižnica vo Svite má v súčasnosti necelých 33 tisíc
zväzkov kníh a okrem tradičného požičiavania kníh slúži
Sviťanom aj pre komunitné akcie, ktoré sa celoročne
v knižnici konajú. Dôležité je
vrátiť späť deti od počítačov
ku knihám a na to slúžia rôzne podujatia, zamerané práve
na mladého čitateľa. „Počas
celého týždňa sa mohli všetci
noví čitatelia prihlásiť zadarmo do knižnice a pre všetky
triedy základných škôl sme robili hovorené bibliografie. Ide
o predstavovanie nových kníh
pre deti, ktoré sú dostupné na
trhu a tradične ich pre ne nakupujeme. V rámci čítania sa
deti zapájajú do minisúťaže.
Je to obľúbená akcia, má svoje opodstatnenie, pretože po
nej nám vždy pribudnú noví
členovia,“ povedala Daniela
Šípošová, vedúca mestskej

diánske skupiny museli podľa
získaných indícií v knižnici
nájsť prvú schránku v nočnom meste, kde mali informáciu, ktorým smerom sa majú
vybrať,“ prezradila Daniela Šípošová. Detskí indiáni
prechádzali nočným Svitom
a hľadali všetky schránky
s informáciami. Tie ich naviedli na železničnú stanicu,
kde ich čakal „Veľký šaman“,
primátor mesta Miroslav
Škvarek (vpravo hore). Zodpovedaním šamanovej otázky
získali ďalšie indície, ktoré
ich priviedli k ukrytému pokladu. Po ťažkej ceste odvahy
ich okrem Veľkého šamana
čakalo v reštaurácii železničnej stanice malé občerstvenie.
Po návrate do knižnice, podľa
získanej nápovedy, našli ukrytý poklad. Pred spaním ešte
so zaviazanými očami hádali
a určovali potraviny, ktorými

sa živili kedysi Indiáni (boli
to kukurica, cícer, fazuľa, bôb
i bylinky). „Potom už zalezení v spacákoch, počúvali na
dobrú noc indiánsky príbeh,
ktorý si vybrali z pripravených
kníh. Jednotlivým indiánskym
skupinám pomáhali a sprevádzali ich tútori – indiánske
postavy zo známych kníh (knihovníčky + spolupracovníci)
v primeranom indiánskom
oblečení. Našou snahou bolo
naučiť deti niečo o Indiánoch,
ale predovšetkým rozšíriť ich
vedomosti o prírode, naučiť ich vážiť si česť a pravdu,
spolupracovať a pomáhať si,“
ukončila vedúca knižnice
Šípošová. Knižnica vo Svite
ponúka svoj „antikvariát“ verejnosti. Z darovaných kníh,
ktoré ľudia do knižnice prinesú si môže záujemca odniesť
knižné tituly, ktoré v jeho
knižnici chýbajú, alebo nájde
si niečo, čo ho zaujme. „Všetci
záujemcovia si môžu zadarmo
zobrať knihy rôzneho žánru,
ktoré knižnica získala darom
od ľudí. Mne sa to, na základe môjho vzťahu ku knihám,
vyhodiť nedá a preto sme sa
rozhodli aj takto obohatiť domáce knižnice detí,“ dodala
Šípošová.
Úplne iná atmosféra panuje v menších, komornejších priestoroch obecných
knižníc. Svojim obsahom
a činnosťou však nijako nezaostávajú za mestskými knižnicami, ba musia robiť aj čosi
navyše, aby si svojich čitateľov udržali. Obecná knižnica
v Hranovnici disponuje 11
tisíc zväzkami kníh a svojich
čitateľov si musí pracne získavať, čo sa im, podľa vedúcej,
aj darí. Počas celého mesiaca
chodili žiaci všetkých tried
do knižnice. „Informovala
som ich o nových knihách,
o rozdelení knižnice, o správaní sa v knižnici. Snažíme
sa ich dostať z ich typického
prostredia do knižnice a bližšie k nám, aby sa deti spolu
spoznali. V Hranovnici máme
veľmi šikovné deti, je ich pomenej, ale chcú. Naša knižnica ich aj takýmto spôsobom
podporuje v ich snoch. Snažíme sa, aby aj oni boli schopní
vyrovnať sa deťom majority,“

povedala pracovníčka obecnej knižnice Zdena Benková.
Ostatné dva týždne si niektoré triedy základnej školy
návštevu knižnice zopakovali
aj dvakrát. V súčasnosti je tu
inštalovaná výstava rozprávkových škriatkov spisovateľky Viteslavy Klimovej. Už po
ôsmykrát sa knižnica zapojila
do celoslovenskej Noci s Andersenom. „Deti sa na to veľmi tešili. Musím povedať, že
túto akciu neorganizujeme len
na podporu čítania, čo je hlavné krédo tejto akcie, ale u nás
bola počiatočná myšlienka
spojiť deti, rozptýlené po základných školách po okolí do
jedného kolektívu a zoznámiť
ich navzájom, lebo sa vôbec
nepoznajú. Ruka v ruke ide
podpora čítania a kamarátstva,“ uviedla Zdena Benková.
Tento rok sa Noci s Andersenom zúčastnilo 47 detí do
12 rokov. Každý rok večer
do knižnice príde zaujímavý
hosť, s ktorým si deti podebatujú nielen o knihách a čítaní.
Hosť im prečíta príbeh a je
pripravená aj dramatizácia
tohto príbehu. Detí dostanú
preukaz nocľažníka a celý
večer sa nesie v duchu pripravenej témy. „Minuloročná noc
sa niesla v historickom štýle,
pretože naša obec oslavovala 720. výročie. Snažili sme
sa vymyslieť pestrý program
a deti si vypočuli prednášku
o modrotlači, ktorá má v našej obci bohatú históriu. Deti
navštívili aj kostolnú vežu, na
ktorú sa nedostanú ani starší
Hranovničania. Tento rok je
hlavnou témou ruža a všetky
rozprávky spojené s ružami.
Deti išli na cintorín a hľadali

indície, ktoré ich mali priviesť
k ukrytému pokladu,“ uviedla
Benková.
Okrem kníh deti majú
večer obohatený aj o tvorivé dielne a pohybovú časť.
Každoročne sa tešia veľkému
úspechu aj pracovníci polície,
ktorí deti nielen poučia, ale
i zabavia. Tento rok v marci
a v apríli knižnica v Hranovnici pripravila pre nových
čitateľov „rodinné zápisné“,
pre celú rodinu na rok za
2 eurá. „Obecný úrad každý
rok venuje knižnici 1 000 eur
na nákup nových kníh a tiež
sa nám darí získavať peniaze
z rôznych projektov. Každé
euro, ktoré knižnica získa, je
rozumne uložené do titulov,
ktoré naši čitatelia potrebujú.
To, že naša práca má zmysel,
sa nám potvrdilo nedávno,
keď bola Podtatranská knižnica v Poprade zatvorená. Prišli
k nám aj čitatelia z Popradu
a boli milo prekvapení, čo sme
im mohli ponúknuť,“ ukončila
Benková. 
(pks)

Vedúca knižnice s vílou
Rusalkou, ktorá je maskotom knižnice

NAJ PEDAGÓG 2015 v Poprade
Mesto Poprad vyhlásilo
výsledky ankety NAJ PEDAGÓG 2015. Stalo sa tak počas
galavečera, ktorý samospráva
zorganizovala pri príležitosti Dňa učiteľov. „Našim zámerom bolo vytvoriť priestor
pre ocenenie najaktívnejších
a najúspešnejších pedagogických zamestnancov (učitelia
MŠ, ZŠ, ZUŠ a vychovávateľky
ŠKD) zo škôl, ktorých je mesto
zriaďovateľom. Tak, ako sme
hrdí na Poprad, tak sme hrdí aj
na pedagógov, ktorí pomáhajú
šíriť jeho dobré meno. Preto je
dôležité, aby sme na nich nezabúdali, ale naopak vyzdvihli
ich prácu a aj takouto cestou
im poďakovali,“ uviedol primátor Jozef Švagerko.
Anketu NAJ PEDAGÓG
2015 vyhlásilo mesto koncom januára. Vo februári
mohli v prvom kole ankety
hlasovať žiaci a pedagogickí

zamestnanci v jednotlivých
školách a nominovať tak
najtvorivejšieho pedagóga,
pedagóga s mimoriadnymi výsledkami a zaslúžilého
pedagóga. V týchto kategóriách boli nominovaní 15,
z ktorých víťazov vyberala
odborná porota v zložení
Igor Wzoš, 1. viceprimátor
mesta Poprad, predseda poroty, Edita Pilárová, vedúca
oddelenia školstva, mládeže
a športu MsÚ v Poprade, Alena Madzinová, poslankyňa
MsZ v Poprade, Milan Antaš,
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie v Poprade a Ján
Brndiar, bývalý dlhoročný
pedagóg.
Výsledky ankety NAJ
PEDAGÓG 2015: Akčný
(tvorivý) pedagogický zamestnanec – Mgr. Štefánia
Siváková, učiteľka pred-

primárneho vzdelávania
s 36-ročnou pedagogickou
praxou zo Základnej školy na
Komenského ulici. Je vedúcou metodického združenia
pre 1. a 2. ročník a koordinátorkou zdravotnej výchovy
v 1. – 4. ročníku. Vypracovala
a zrealizovala projekty Týždeň zdravej výživy, Týždeň
ochrany prírody, S Adamkom hravo–zdravo, Príbeh
lesa, Za tajomstvom lesa
a Rozprávkový týždeň, pripravovala kultúrne programy a vystúpenia pre kluby
dôchodcov a centrá sociálnych služieb, publikovala viaceré články v časopise Naša škola (napr.
Návrh vyučovacieho predmetu Zdravoveda v 2. ročníku ZŠ).
Pedagóg s mimoriadnymi
výsledkami – Mgr. Alena
Váradyová, učiteľka literár-

no-dramatického odboru
ZUŠ. Pôsobí v Spojenej škole
na Letnej ulici od roku 2003,
vedie divadelný súbor Trma-vrma. Žiaci pod jej vedením
viac rokov získavajú popredné umiestnenia na celoslovenských aj medzinárodných
prehliadkach neprofesionálneho divadla. Ich posledných
triumfom je víťazstvo v marci v celoslovenskej súťaži
Scénická žatva v Senci. Pani
učiteľka priviedla k víťazstvu
svojich žiakov aj v súťažiach
Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Divadelná Šuňava, Malá krajská scénická žatva a Rozprávkový Stropkov.
V Poprade sme potleskom
ocenili ich divadelné vystúpenie Poprad mám rád.
Zaslúžilý pedagóg - Daniela Lihajová, vychovávateľka
školského klubu detí od roku
1982 zo Základnej školy na

Dostojevského ulici. Je vedúcou vychovávateliek ŠKD a jej
riadiaca činnosť a organizačné schopnosti sú na vysokej
úrovni. Angažuje sa v oblasti
odborového zväzu, pomáha
pri organizovaní mnohých
podujatí, najmä v oblasti
športu – volejbalové turnaje
učiteľov a športové aktivity
žiakov.
Najsympatickejší učiteľ
– Ing. Peter Pastorek, učiteľ
ZUŠ Spojená škola, Letná ulica, Poprad. V on-line hlasovaní na webovom sídle mesta
Poprad www.poprad.sk získal
najviac - 768 hlasov. Nominácie posielala široká verejnosť
a nominovaných bolo 15 pedagógov, najviac zo Spojenej
školy na Letnej ulici v Poprade. Všetci boli zaradení do internetového hlasovania, ktoré
sa v zmysle pravidiel konalo
do 20. marca. 
(mga)
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Náš rozhovor s Ing. Matúšom Babíkom, generálnym riaditeľom spoločnosti Tatravagónka

Kvalita je najväčšou konkurenčnou výhodou Tatravagónky
Ako by ste zhodnotili
uplynulý rok z pohľadu
výroby?
- Minulý rok bol pre našu
spoločnosť jedným z najúspešnejších. Výroba bežala na nominálnej kapacite
so stabilizovaným tímom
zamestnancov. Za dobrým
výsledkom stoja vždy ľudia.
Naši zamestnanci pocítili to,
že sa firme minulý rok naozaj darilo. Bola im vyplatená dovolenková aj vianočná
odmena.
Základom výrobného programu v minulom roku boli
kontajnerové, kapsové, kotlové vagóny a vagóny na prepravu obilia. Výroba podvozkov je neoddeliteľnou súčasťou úspechu našej spoločnosti. Všetci zamestnanci tohto
bussiness unitu sa podieľali
na splnení plánu a aj vďaka
nim bol minulý rok mimoriadne dobrý. Na trh sme
prišli s novým typom podvozku, ktorého obrovskou
prednosťou je znížená hmotnosť v porovnaní s klasickým
podvozkom. Tento podvozok
má skvelý ohlas u našich odberateľov. Jeho hlavné využitie je pri výrobe kotlových
vagónov, kde hmotnosť vagóna je jedným z dôležitých
parametrov pre zákazníkov.
Všetci naši odberatelia sú,
našťastie, zo západnej Európy
(Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Česká republika).
Našťastie som použil zámerne kvôli ukrajinsko-ruskému
konfliktu, ktorého sme všetci svedkami. Keďže zákazky
Tatravagónky nesmerujú do
tohto prostredia, nás ako firmy sa to nedotklo.
Má Tatravagónka zabezpečenú výrobnú náplň aj
na tento rok a na čo budete
klásť najväčší dôraz?
Zakontrahované máme
dostatočné množstvo vagónov a podvozkov, takže je
veľký predpoklad, že sa nám
podarí zopakovať výsledky
z minulého roka. Kvalitou
spájame svet a kvalita je aj
našou najväčšou konkurenčnou výhodou. Vďaka kvalite
našich produktov sa zákazníci k nám vracajú. Manažment
spoločnosti si uvedomuje, že

zárukou kvality je dobre odvedená práca. Snahou a cieľom Tatravagónky je preto
rozvoj našich zamestnancov
po ich odbornej stránke.
Časť výroby je pokračovaním výroby modelov z minulého roka. Úsek konštrukcie
vyvíja dva nové vagóny, ktoré
budeme vyrábať v druhej polovici roka.
Kvalita výroby bola ostatné roky v popredí záujmu
vagonárov. Sú aj špecifické
požiadavky odberateľov na
jednotlivé typy vagónov?
Ktorí výrobcovia vagónov
vám vlastne konkurujú?
Tatravagónka je výrobnou
spoločnosťou, ktorej výrobný program tvoria zákazky
úzko špecifikované a odkomunikované s našimi odberateľmi. Musím povedať, že
naši zákazníci si vysoko cenia
kvalitu našich produktov, na
čo sme právom hrdí. Špecifikovať požiadavky odberateľov by bolo teda bezpredmetné, keďže každý jeden
typ vagóna je ušitý na mieru.
Už „toto šitie“ svedčí o tom,
aké kvalitné a konkurencieschopné vagóny vieme vyrábať. Ak to môžem prirovnať k automobilovej výrobe,
tak Tatravagónka je svojím
výrobným programom podobná automobilkám, kto-

ré vyrábajú autá na mieru.
Medzi našich najväčších konkurentov patria Astra Rail
z Rumunska a Greenbrier
z Poľska.
Veľa sa hovorilo o kombinovanej doprave. Je ešte
záujem o takúto dopravu?
- Kombinovaná doprava
bola, je a bude veľmi dôležitým druhom prepravy tovarov. Je potrebné si uvedomiť,
že nároky zákazníkov na
vzdialenosť prepravy z bodu
A do bodu B narastajú vďaka globalizačným procesom
a nadnárodným korporáciám.
Preto je žiadúce a účelné
kombinovať viacero druhov
prepráv, aby dopravcovia zabezpečili požiadavky a komfort zákazníkov. Samozrejme
Tatravagónka tento trend na
trhu dopravy vníma. Aj preto
sú nosnými produktmi našej spoločnosti kontajnerové
a kapsové vagóny.
Tatravagónka zápasí s nedostatkom kvalifikovaných
zváračov. Ako sa vám darí
zvládať túto oblasť, resp.
máte nedostatok kvalifikovaných zamestnancov aj
v iných profesiách?
Ľudský faktor a jeho odbornosť je zárukou stability
všetkých spoločností. Ideálna
situácia vo firme je, keď máte
dostatok kvalifikovaných, ši-

kovných a zanietených ľudí.
A práve firmy, ktoré budujú
takéto kolektívy, sú úspešné.
Som spokojný a môžem povedať, že aj v Tatravagónke
máme dostatok takýchto ľudí.
Ale stále je na čom pracovať
a je pre nás obrovskou výzvou
si takýchto ľudí vychovávať,
preto sa napríklad zapájame
do projektov so strednými
a vysokými školami. Vo firme
tiež fungujú interné programy
vzdelávania a každý zamestnanec má svoj individuálny plán rozvoja.
Spolupracujete aj s vysokými školami?
Áno, ako som spomínal,
spolupracujeme aj s vysokými školami. Sme súčasťou
programu „Vysokoškoláci do
praxe“.
Aký je váš názor na duálne
vzdelávanie z pohľadu potrieb vašej firmy?
Duálne vzdelávanie je
obzvlášť vo výrobnom podniku potrebné. Študent už
počas štúdia spozná spoločnosť, získava prax a po
skončení štúdia práve vďaka
tomuto procesu má väčšiu
istotu pracovného zaradenia.
Nezamestnanosť absolventov
je celospoločenský problém,
ktorého riešením sa zaoberá
množstvo inštitúcií. Duálne
vzdelávanie je správnou ces-

tou a v Tatravagónke ho podporujeme. Naša zváračská
škola je výsledkom toho, že si
našich zamestnancov pripravujeme a školíme na túto vysokoodbornú činnosť sami.
Zváračsky kurz však u nás
absolvujú aj ľudia, ktorí nie
sú našimi zamestnancami.
Vaša firma patrí k najväčším zamestnávateľom
pod Tatrami, koľko zamestnancov v súčasnosti pracuje
vo firme a ako spolupracujete
s odborovou organizáciou?
V našej spoločnosti dnes
pracuje vyše 2 000 zamestnancov. Spolupráca v rámci
Tatravagónky s odborovou
organizáciou je na korektnej
úrovni. Vždy hľadáme spoločnú cestu, ako veci vyriešiť. Manažment spoločnosti
je otvorený komunikácii
so svojimi zamestnancami
a veľakrát je práve odborová organizácia motivátorom
zamestnancov k otvorenému
dialógu. Táto jej úloha je veľmi podstatná.
Azda dnes už neexistuje
spoločnosť, ktorá by nevedela, že ľudia sú jej hybnou
silou. Bez ich práce a nasadenia by nebolo možné vyrábať,
kreovať a prinášať hodnoty
v rámci celej spoločnosti.
Veľmi dobre si to uvedomujeme aj u nás, v Tatravagónke. Naše personálne oddelenie pripravuje vzdelávacie

Ferom Gállikom
Dokončenie z 1. strany
Keď sme telesne zdatnejší,
jogging robíme rýchlejšie, no
vždy treba ísť len potiaľ, čo
telo dovolí. Mesiac vydržať
trénovať do 40 minút joggigu
minimálne tri a viackrát do
týždňa. Ideálne každý druhý
deň a na konci mesiaca v primeranom tempe skúšať už aj
klusať. Kým nie je extrémne počasie, treba ísť behať
vždy. Pred silným vetrom sa
dá skryť v lese, aj počas mrholenia je beh zážitkom, no
keď padajú krúpy, alebo silno prší, radšej ostaňte doma.
„Každý sme iný, preto si treba
vyskúšať, aké podmienky, vrátane počasia, komu vyhovujú
najlepšie. Určite príde apatia,
nechuť, nebude sa vám chcieť.
A vtedy si treba nájsť pozitívne

dôvody a motivovať sa tým,
prečo sa mi chce. Je dokázané,
že po dvesto, tristo metroch
príde úľava a človek zabudne, že sa mu ísť behať vôbec
nechcelo.“
František Gállik behá a trénuje každý deň. Robil si štatistiku a z 365 dní v roku sa mu
320-krát nechcelo ísť behať.
„Keby som sa tým riadil, 320krát by som nešiel. Avšak pocit
po behu, keď si dáte sprchu, je
jednoducho nenahraditeľný.“
Aj po behu je však potrebný
strečing a je vhodné ho dopĺňať saunou, plávaním, či
bicyklovaním.
F. Gállik vždy závidel rodinám, ktoré behajú spolu.
Hoci s manželkou prežili
krásne 40-ročné manželstvo,
ich úlohy boli od začiatku

dané rozdielne. On behal
a ona trpela s ním. Limitovala ho však osemhodinová
pracovná doba a jeho deň
bol tak rozdelený na robotu,
štyri hodiny tréningu, štyri
hodiny stravovania a osem
hodín spánku. Ľuďom preto
radí nebehať na úkor rodiny,
pretože to vedie k stresom
a zraneniam. „Telo sa nedá
oklamať. Mnoho mladých ľudí
začne a keď vidí starších bežcov ako ja, trúfne si hneď na
stokilometrové trate. To však
nie je možné. Aj keď sa vám
beh páči a ide vám to, treba
byť veľmi opatrný, aby ste to
„neprepískli“. Kto potrebuje
poradiť, môže mi zavolať. Veľmi rád pomôžem.“
A kde behať? Stačí sa poobzerať okolo seba a nájsť si svo-

je trasy. Podľa F. Gállika nie je
dobré začať na asfalte. Radšej
v mäkkom teréne v lese či
na ihrisku. Chodníky je čas
si vyskúšať až po pol roku.
Výborné trasy sú napríklad
pri Svite na Babe a Popradčania väčšinou chodia na lúky
pod Vápenicou či do lesa pri
Spišskej Teplici. Najmä ženy
a dievčatá by však mali byť
opatrné a nechodiť samé.
Na veku paradoxne vôbec
nezáleží. Pri existujúcich chorobách sa treba poradiť s lekárom, ale beh alebo rýchla
chôdza pomáha napríklad pri
vysokom tlaku či srdcových
chorobách. A nezáleží ani na
hmotnosti. Behať dokáže aj
stokilový človek. „Teraz stretávam mladú dvojicu, dokopy
majú aj dvestodvadsať kíl a ide

im to krásne. Ešte som s nimi
nenadviazal kontakt, avšak
bojím sa, aby to neprehnali,
pretože sú dosť veľa na asfalte.
Poznám aj jednu pani, ktorá
si nechala poradiť a behom
schudla dvadsať kíl. A viem
aj o prípadoch, kedy beh dostal ľudí z rôznych závislostí.
Každý máme svoju vôľu, ktorú
musíme behu prispôsobiť.“
Kľúčovými aspektmi sú
teda pevná vôľa a vytrvalosť,
no najťažšie pre mnoho ľudí
býva nájsť a vyhradiť si na beh
čas. „Každý ho máme, len ho
nevieme nájsť. Ak sa vám to
však podarí, beh vám odrazu
bude chýbať. Je to síce sebecké,
ale treba si vyhradiť čas len
pre seba. Vyčistíte si tak hlavu
a budete príjemným spoločníkom aj pre ľudí okolo.“ (pvč)

programy, ktoré odzrkadľujú
reálne potreby a požiadavky našich zamestnancov.
Spoločnosť Tatravagónka
každoročne ponúka balíček
benefitov pre zamestnancov
a ich rodinných príslušníkov.
Uvediem len zopár príkladov
– zvýhodnené hovory v sieti
Orange, tankovanie na benzínových staniciach Slovnaft
za zvýhodnené ceny, relax
kupóny, ktoré sa dajú využiť
v rámci celej Slovenskej republiky. Najväčšiu pozitívnu
odozvu majú tradičné aj nové
firemné eventy, ako sú Zimné
vagonárske hry, Mikulášske
3D kino pre najmenších, Deň
otvorených dverí na MDD
a pod. To, že firma má dlhoročnú tradíciu a dobré veci sa
snažíme zachovávať, o tom
svedčia „Stretnutia s jubilantmi“. Tí sú odmeňovaní
finančným bonusom pri životnom i pracovnom jubileu.
Vydávate ešte spravodaj
pre vagonárov?
Vagonár je firemným časopisom zamestnancov Tatravagónky. Sme veľmi radi, že
naši ľudia sa zaujímajú o spoločnosť, že ich teší každý
spoločný úspech a že aktívne
prispievajú článkami do
časopisu. Vagonár je jedným z najefektívnejších
komunikačných kanálov
v spoločnosti.

Ľ. Rešovská

Zahraj že nám
píšťalôčka
Žiačka Základnej umeleckej školy Jána Melkoviča
v Starej Ľubovni Stanislava
Orlovská sa 19. marca zúčastnila v Nových Zámkoch
VIII. celoštátnej súťaže v hre
na zobcové flauty s medzinárodnou účasťou Zahraj
že nám píšťalôčka. Bol to
sviatok hráčov na zobcové
flauty, nakoľko sa tam stretli
súťažiaci z celého Slovenska
a Maďarska. Rozdelení boli
do 15 kategórií podľa veku
v sólovej a komornej hre.
Stanka súťažila v C kategórii v sólovej hre a výborne
reprezentovala ZUŠ i mesto,
keď sa umiestnila v zlatom
pásme. Jej pedagógom je
Mgr. Peter Mosorjak a korepetítorkou učiteľka Jana Bednáriková.	
(red)
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Pozvánky
Z tatranského prameňa
2015
PSK, Podtatranské osvetové stredisko, MsKS Kežmarok a mesto Svit usporiadajú 12. apríla o 10. h
v Mestskom kultúrnom stredisku v Kežmarku a o 13. h
v Dome kultúry vo Svite regionálnu súťažnú prehliadku
Z tatranského prameňa 2015.
Prehliadka sa dýka detského
folklóru – Deti deťom, sólistov
tanečníkov – Saffova ostroha
a nositeľov tradícií – Veniec
krásy vekmi uvitý.
Tanculienka a Smejko
Veselé hudobné predstavenie pre najmenších s detskými pesničkami od chrobáčikov čmeliaka Smejka a lienky Tanculienky sa uskutoční
v Dome kultúry v Poprade
v nedeľu 12. apríla 10. h.
Vstupné 4,50 €. Predpredaj:
Mestské informačné centrum
Poprad, t. č. 052/772 17 00
a ticketportal.sk.
Džabaniny 5
Mestské kultúrne stredisko
a Levočská divadelná spoločnosť pripravili ďalšie predstavenie kabaretu Karola Bendžalu a kol. Džabaniny 5 –
Džaburina v levočskom Mestskom divadle v sobotu 12. apríla o 17. h. Vstupné 3 €.
Štyria na kanape
Na nedávny úspech inscenácie Kto zhasol svetlo nadväzuje nemenej
vtipná a bláznivá komédia
najhranejšieho francúzskeho
autora na svete Marc Camolettiho o peripetiách rozpadu
manželstva Štyria na kanape.
V utorok 14. apríla o 19. h sa
v nej na javisku divadelnej
sály Domu kultúry v Poprade
predstavia známi herci.
Účinkujú: Petra Polnišová,
Henrieta Mičkovicová, Emil
Horváth, Richart Stanke, Ľuboš Kostelný, alt. Michal Kubovčík. Vstupné 15 €.
Camille Claudel 1915
V Kinoklube Film Europe
v Tatranskej galérii v Poprade premietnu 16. apríla o 19.
h francúzsky životopisný film
Camille Claudel 1915. Vstupné 3 €.
Rozprávkový víkend
Dni 16. až 19. apríla sú
v Nestville parku v Hniezdom
venované Rozprávkovému
víkendu. Od štvrtka do nedele
je program v duchu rozprávok
venovaný deťom. Prehliadky historickej časti pre tých
najmenších budú s rozprávkovým nádychom a na konci
ich čaká divadelná rozprávka.
Predpredaj vstupeniek bude
tri týždne vopred.
Pálenica Borisa Filana
na cestách
Do Mestského kultúrneho strediska v Kežmarku
príde Boris Filan so svojimi
zážitkami z ciest po svete,
so spomienkami na mladosť
a zábavnými príbehmi svojej
rodiny. V programe Pálenica Borisa Filana v piatok 17.
apríla o 19. h na cestách bude
hosťom Oliver Filan. Otec
a syn, ktorí spolu cestovali
po Amerike, Rusku, Austrálii, Maroku a každý zvlášť po
Južnej Kórei. Vstupné 10 €.
Predaj lístkov: MsKS Kežmarok, Starý trh 47, 052/452
21 65 a 0904 496 442, Kežmarská informačná agentúra, Hlavné námestie 46 a na
www.mskskezmarok.sk.

Dokončenie z 1. strany
Z hľadiska efektívnosti
práce a dostupnosti informácií od 1. januára 2015 je možné viesť celú komunikáciu
v oblasti vzdelávacích aktivít
výlučne cez tento program,
ktorý poskytuje RVC – ZO
bezplatne.
Do 31. decembra 2014
združenie malo spracovaných a schválených 6 akreditovaných vzdelávacích projektov: Základy komunálneho práva, Kontrolná činnosť

REGIÓN

Združenie napĺňa ciele
v samospráve, Správne konanie, Priestupky a iné správne
delikty, Všeobecne záväzné
nariadenia a Bezpečnosť pri
práci v podmienkach samosprávy. Z dôvodu nízkeho
záujmu o akreditované kurzy
a vysoké náklady na ich realizáciu RVC - ZO ich akreditáciu neobnovilo.V oblasti poradenskej činnosti členským
obciam a mestách, a nimi
zriadeným a založeným organizáciám, poskytlo právne
a ekonomické rady a infor-

mácie, súvisiace s činnosťou
obecnej samosprávy, legislatívnymi zmenami, aplikáciou
právnych noriem v praxi v 47
prípadoch pre 32 obcí a ich
organizácií. Poradenstvo zabezpečuje kancelária združenia vlastnými zamestnancami, prípadne po konzultáciách s externými expertmi,
alebo zabezpečuje relevantné
informácie cez ústredné orgány a organizácie štátnej
správy, profesné združenia
samosprávy a lektorský tím.

Pozvánky
Poradenské služby pre členské obce, a nimi zriadené organizácie, sú bezplatné.
RVC - ZO so sídlom v Štrbe vo svojej územnej pôsobnosti oslovuje skoro tri
stovky obcí zo 7 okresov – L.
Mikuláš, Poprad, Kežmarok,
Sp. Nová Ves, Levoča, Gelnica a St. Ľubovňa. Členských
obcí a miest v zmysle stanov
združenia, ktorí si plnia svoje povinnosti, eviduje k 31.
decembru 2014 združenie
v počte 237. 
(pkr)

O biologicky rozložiteľnom odpade

V pondelok minulého týždňa robili študenti v uliciach
mesta Svit prieskum a zisťovali, ako sú na tom občania
Svitu s vedomosťami o biologicky rozložiteľnom odpade.
Stredná odborná škola (SOŠ)
vo Svite je už jedenásty rok
zapojená do medzinárodného dlhodobého celosvetového programu Globe, zameraného na sledovanie stavu
životného prostredia. Žiaci si
tento rok z rôznych okruhov
tém vybrali tému Riešenie
problému životného prostredia, konkrétne kompostárne
a biologicky rozložiteľného odpadu. „V meste máme
kompostáreň a chceme zistiť,
čo o tom ľudia vedia, ako ju
využívajú, teda aké je povedomie občanov. Plánujeme exkurziu kompostárne a chceme
zistiť aj názor opačnej strany.
Teda, ako sa to celé rozbieha,
na čo slúži a ako prospieva
životnému prostrediu,“ povedala Ing. Adriana Mlynská,
učiteľka SOŠ.
Žiaci doposiaľ zistili, že síce
kompostáreň mesto má, ale

občania o nej veľa nevedia.
Každá domácnosť produkuje
biologický odpad, ale v meste sa nenachádzajú zberné
nádoby, kde by mohli svoj
„domáci“ odpad vyhadzovať.
Ľudia, ktorí majú záhradku si
kompost robia sami, no našli sa aj takí, ktorí síce majú
záhradu, ale kompost nerobia a tak trávu, ktorú kosia,
orezávajú kvety, kríky, alebo
stromy vyhadzujú ku klasickým kontajnerom na smeti
alebo do kontajnerov, ktoré
sú počas niektorých mesiacov pristavené na miestach,
pre ne určených. V týchto
veľkokapacitných kontajneroch však nájdete okrem biologicky rozložiteľného odpadu aj staré okenné tabule, stavebný odpad z prestavby bytov či iný nepotrebný odpad
z pivníc. „Aj škola produkuje
množstvo biologického odpadu a tak riešime, čo s ním. Určite sú naše výstupy zaujímavé
a dúfame, že po plánovanej
návšteve Technických služieb
vo Svite podnietime aj zástupcov mesta a občanov k hľa-

daniu riešenia k tejto téme
a vôbec k nášmu životnému
prostrediu,“ konštatovala Ing.
Adriana Mlynská,
(pks)
Na okraj
Téma odpadov je fenomén
dnešných čias, sme zahltení
vlastným odpadom, ktorého
dokážeme produkovať stále
viac a viac. Konzumný život
nás núti používať stále viac
igelitových obalov, tašiek,
fólií. Plytváme potravinami,
ktorými nás zásobujú obchodné reťazce, ktoré sú neraz kvôli zisku schopné prekračovať hranice zdravého rozumu. Podľa nich musí byť

šalátová uhorka iba rovná,
aby sa dala perfektne zabaliť
a ktorá rovná nie je končí,
ako odpad. Je to absurdné
a pritom polovica zemegule
hladuje. Naši predkovia by sa
v hrobe obracali, keby videli
bohapusté plytvanie potravinami, ktoré je neúnosné a ak
ľudia nezmenia svoj prístup
k životu, k pôde, vode, živočíchom, nebude trvať dlho
a privoláme katastrofu sami
na seba. Nakoniec, čo iné si
zaslúžime, keď kompetentní
a politici sú k požiadavkám
obchodnej loby benevolentní
a väčšine z nás je to jedno?

Daruj krv – zachrániš život!

V utorok minulého týždňa
sa v Základnej škole na Komenského ulici vo Svite uskutočnil ďalší výjazd mobilnej
jednotky Národnej transfúznej stanice (NTS) Poprad.
Učitelia, rodičia žiakov a pravidelní darcovia sa odhodlali pre prospešný, bezpečný
a jednoduchý humánny krok.
„Vieme, že darovanie krvi je
skutočným darom života, preto sme sa rozhodli pomôcť aj
my. Ďakujeme všetkým darcom a tímu z NTS Poprad za
príklad ľudskosti. Veríme, že
v tejto akcii budeme pokračovať a stane sa to v našej škole
tradíciou. Veď pomôcť tým,
ktorí to budú potrebovať, nás
nič nestojí,“ povedala učiteľ-

ka základnej školy a iniciátorka myšlienky Katarína
Želonková.
V utorok prišlo darovať krv
25 darcov a každý daroval 450
ml životne dôležitej tekutiny.
Darcovia si okrem malého
darčeka, kľúčenky v podobe
kvapky krvi, odniesli aj dobrý
pocit.
Ako pre naše noviny uviedol MUDr. Pavel Repovský,
vedúci lekár NTS Poprad, pri
darovaní krvi sa robia orientačné odbery, pri ktorých pracovníci NTS odhalia anemické poruchy potencionálnych
darcov. Z malej odobranej
vzorky krvi odborný personál
zistí poruchy a nevhodného
darcu odporučia na ďalšie

vyšetrenie napr. u svojho obvodného lekára a ten ho odošle k špecialistovi. Ich prácou
nie je iba zamietnutie darcu,
ale snažia sa aj poradiť, ako
riešiť problém, napríklad so
zníženou hladinou krvného
farbiva. Ak ide o malý rozdiel
poradia, ako prirodzenou formou, úpravou stravy s vysokým obsahom železa upraviť
krvný obraz, ak ide o väčšiu
poruchu, odporučia návštevu
hematológa. Odhalia, či má
darca krvný tlak v poriadku
a na základe vypísaného dotazníka lekár stanoví, že darca je vhodný. „Po príchode na
pracovisko sa odobraná krv
„dorába“ a robia sa ďalšie vyšetrenia, napr. pečeňové testy,

testy na vírusové ochorenia,
pohlavné choroby, žltačku,
AIDS a definitívne sa určí
krvná skupina. Je to komplex
vyšetrení a zo spätnej väzby
viem, že naši darcovia tým,
že krv darujú, sledujú hlavne seba a vedia, že sú zdraví.
Majú z toho minimálne dobrý
pocit, že nič nezanedbali. Jednoznačne môžem povedať, že
ide aj o prevenciu,“ upozornil
MUDr. Pavel Repovský. Uvedieme pár dobrých tipov, ako
udržať svoju krv a seba samého v dobrej kondícii. Dr. Repovský odporúča jesť potraviny so zvýšeným obsahom
železa, brokolicu, špenát, para-orechy, kokos, kokosové
tyčinky či cviklu. 
(pks)

Zápisky dôstojníka ČA
Divadlo Commedia sa
predstaví s hrou Srgiusza Piaseckeho Zápisky dôstojníka
Červenej armády (účinkujú V. Benko, D. Kubaň a M.
Novák). Predstavenia sa
uskutočnia v divadelnej sále
v Poprade-Spišskej Sobote
o 18. h. Prvá premiéra je na
programe 11. apríla a druhá
12. apríla. Predpredaj vstupeniek: Vlado Benko, t. č. 0903
825 050 a predajňa Tescoma
Poprad (pri zvonici), t. č. 0904
658 812.
Ôsmy svetadiel
Najúspešnejší slovenský
muzikál všetkých čias Ôsmy
svetadiel v rámci rozlúčkového turné uvidia diváci aj
v popradskej Aréne v nedeľu
26. apríla o 18. h. Účinkujú:
Pavol Topoľský, Mirka Partlová, Ján Slezák, Nela Pocisková. Vstupné 25 a 28 €, v deň
predstavenia 30 €. Predajcovia Ticketportal a Mestská informačná kancelária Poprad.
Tatra Expo 2015
16. ročník celoslovenskej
kontraktačno-predajnej výstavy s medzinárodnou účasťou Tatra Expo 2015, zameranej predovšetkým na stavebníctvo, bývanie a doplnky bývania sa uskutoční
v Aréne Poprad 16. – 19.
apríla. Otváracie hodiny: 10.
– 18. h, posledný deň do 14.
h. Komoditné zameranie:
TATRA-CON (kontrakty),
POSTAV DOM (stavebníctvo, materiály, stroje, TZB),
DOMOV A VKUS (nábytok,
doplnky, bytový textil), DOMOV A ŽENA (textil, odevy,
kozmetika, doplnky), DVOR
A ZÁHRADA (okrasné rastliny, záhradné prvky) a PODTATRANSKÝ AUTOSALÓN
(podtatranský autosalón,
autodoplnky).
Jarná rozmanitosť
SSOŠ a SOU Biela voda
2 Kežmarok v spolupráci
s MsKS Kežmarok usporiadali regionálnu výstavu prác
žiakov stredných, základných a základných umeleckých škôl pod názvom Jarná
rozmanitosť. Vo výstavnej
sieni Barónka na Hlavnom
námestí sú do 9. apríla vystavené práce SSOŠ a SOU Biela voda 2, Kežmarok, ZUŠ pri
SG Z. J. Mallu, Kremnica, ZUŠ
Petržalská, Kežmarok, ZUŠ
Rakúsy a Ľubica, ŠZŠ Kežmarok, ŠZŠ Levoča, DSS Ľubica
a ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami. Vstupné dospelí 0,40 €,
dôchodcovia a deti 0,20 € a
organizované skupiny 0,10 €/
osoba.
Tradície Veľkej noci
V detskom kútiku Grand
hotela Bellevue v Hornom
Smokovci sa v piatok 3. apríla
o 18. h uskutoční zábavné
animované pásmo pre deti
a rodičov pod názvom Tradície Veľkej noci. O 19. h pozýva Bellevue na komorný koncert. Účinkujú: Mário Karas
a Tomáš Hulka. Vstup voľný.
Recitál Lucie Bílej
Mesto a Mestské kultúrne
stredisko Levoča pripravujú
recitál speváčky Lucie Bílej,
ktorý sa bude konať 21. mája
o 19. h v Chráme sv. Jakuba.
Vstupné 30 €, v predpredaji
25 €. Lístky si môžete zakúpiť
v pokladni MsKS, Nám. Majstra Pavla 54 alebo na ticketportal.sk

BATIZOVSKÉ

NOVINY
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Občasník obyvateľov obce Batizovce
Krehká krása Batizoviec...

Gúľaj sa vajíčko,
cez hory, doliny,
prines náš
veľkonočný
pozdrav
do každej rodiny
Občanom Batizoviec, ale
aj všetkým ostatným, prajeme pohodové prežitie Veľkej noci.
Vedenie obce

Krátko

K 1. januáru 2015 máme
v obci 2 250 obyvateľov. Od
začiatku roka sa narodilo päť
detí a zomreli štyria občania.

Komisie a zloženie
komisií pri OcZ

Komisia finančná a správy
obecného majetku
Predseda: Ing. František
Lizák, členovia: Marta Šerfelová, Michal Šerfel, Vladimír
Čižmár, Ing. Milan Berkeš
Komisia sociálna, rozvoja
vzdelávania a kultúry
Predseda: Ľubomír Šoltís,
členovia: Mgr. Vladimír Andraš, Ing. Patrik Františka,
Mgr. Silvia Benková, Mgr.
Zuzana Pastrnáková, Mgr.
Katarína Kuzmíková, Bc. Jarmila Pastrnáková
Komisia mládeže a športu
Predseda: Marián Chromek, členovia: Štefan Franko, Mgr. Juraj Majlát, Daniel
Hudák, Vieroslava Škurková,
Miroslava Šalátová
Komisia výstavby,
územného plánovania, životného prostredia
a verejného poriadku
Predseda: Jaroslav Kuzmík,
členovia: Mgr. Cyril Nemec,
Ing. Ján Jurčišin, Ing. Peter
Nemec st.
Komisia na ochranu
verejného záujmu
Predseda: Ing Patrik Františka, členovia: Ing. František
Lizák, Štefan Franko, Jaroslav
Kuzmík, Mgr. Cyril Nemec

K predveľkonočnému obdobiu už tradične v obci patri výstava a ukážky prác ľudových
umelcov, ktorí prichádzajú
predstaviť veľkonočné vajíčka,
zdobené rôznymi technikami,
na najznámejšiu celoslovenskú výstavu. Aj tohto roku sa
v kultúrnom dome stretli desiatky umelcov a záujemcom a
návštevníkom predstavili 360
kraslíc.
Ale aké sú tie pravé – batizovské, vypisované veľkonočné vajíčka a ako chlapci
kúpavali?
Podľa Anny Zbellovej, kedysi
sa v Batizovciach vajcia nevyfúkovali. Tie pravé boli uvarené na tvrdo a farbili sa najskôr
čiernym tušom, lebo sa dobre natieral na teplé, uvarené
vajíčka. Ornamenty si každý
tvoril podľa vlastnej fantázie
a rovnako si vyberali veršíky,
ktoré sa im najviac páčili. Kaž-

dý tvorca do tohto malého dielka vkladá kus svojho umu, srdca a fantázie. Chlapci chodili
oblievať dievky v skupinách, s
harmonikou a vedrami vody a
za to dostávali pohostenie. Poobede, na veľkonočný pondelok, im dievčatá domov odnášali pomaľované a veršíkmi popísané vajíčka. Keď malo dievča vážnu známosť, tak svojmu
vyvolenému dala jedno husacie
vajíčko a dve kuracie, ostatným
chlapcom len jedno kuracie. V
starých domoch boli tragare a
na nich klince. Chlapci si na
jednom konci vajíčka urobili
dierku, dali špagátik a povešali na klince. V niektorých
domoch po Veľkej noci viselo
aj 20 pekných a veršíkmi popísaných vajíčok, ktoré ostávali
na pamiatku. Na oplatku zase
mládenci kupovali dievkám na
jarmoku na Petra–Pavla perníkové srdiečka.

Výrazne profesionálna bola
aj činnosť finančnej komisie
pri zostavovaní rozpočtu. Ničím nezaostáva ani komisia
stavebná, ktorá je poradným
orgánom pri riešení rôznych
sporov, alebo pri kúpe alebo
odpredaji obecného majetku.
V neposlednom rade rovnako
pozitívne vnímam rigorózny
prístup komisie verejného
záujmu pri plnení svojich
povinností. Azda najväčší
dôraz v sledovanom období bol kladený na zostavenie
programového rozpočtu. Pri
tvorení tohto dôležitého do-

kumentu vysoko oceňujem
aktívny prístup všetkých poslancov, čo prispelo k schváleniu funkčného rozpočtu.
Na prvom zasadnutí bolo
nevyhnutné určiť si spolu
s poslancami Hlavné rozvojové zámery obce pre rok
2015, tzv. koncepcie rozvoja, aby sme všetci upriamili
svoju pozornosť a energiu do
spoločných záujmov. Dá sa
povedať, že sme sa zhodli na
dobudovaní III. etapy kanalizácie a na opravách, prípadne dobudovaní miestnych
komunikácií a chodníkov.
Vzhľadom k tomu, že nie je
v možnostiach obce všetko
finančne zvládnuť, bude potrebné uchádzať sa o finančnú podporu vo forme dotácií
z rôznych grantov.
Ihneď po mojom nástupe
bola vyhlásená voľba hlavného kontrolóra obce Batizovce. Podľa výsledkov bola za
hlavnú kontrolórku zvolená
Ing. Angela Františková.
V hodnotenom období
som sa stretol s predstaviteľmi cirkevných zborov, pôsobiacich v našej obci, kde bola
dohodnutá ďalšia spolupráca.

Sto dní starostu Gabriela Bodnára

Určite je množstvo tém,
ktoré by sa dali hodnotiť po
mojom prvom stodňovom
pôsobení v úrade, ale spomeniem aspoň tie, v súčasnosti
najdôležitejšie.
Začnem hodnotením ekonomickej situácie. V rezervnom fonde som po mojom
predchodcovi prevzal cca 50
tis. eur, pohľadávky, respektíve nedoriešené spory finančného charakteru nepredstavujú pre obec veľké riziko.
Z ekonomického hľadiska
teda môžem konštatovať, že
obec je v dobrej finančnej
kondícii. Pozitívne hodnotím
stretnutia s občanmi, ktorí mi
chcú zablahoželať k zvoleniu
a popriať veľa správnych rozhodnutí. Stretávam sa každý
deň od svojho zvolenia s občanmi, ktorí ma oboznamujú
so svojimi problémami, s cieľom riešiť vzniknutú situáciu.
Aj z týchto stretnutí je pre
mňa zrejme, kto má o rozvoj
obce a spokojný život občanov záujem.
Pozitívne hodnotím aj
činnosť všetkých poslancov obecného zastupiteľstva,
ktorí sa od prvého okamihu

s plnou vážnosťou ujali svojej
zodpovednej funkcie. Niektorí z poslancov sú predsedovia
komisií a spolu s ostatnými
členmi komisií výrazne prispievajú k aktivitám, pripravovaným v obcí. Verejnosťou je
najviac vnímaná činnosť kultúrnej a športovej komisie. Za
veľké pozitívum považujem
založenie folklórnej skupiny,
ktoré sa stretlo s mimoriadne
priaznivým ohlasom občanov všetkých vekových kategórii. Prihlásilo sa 55 záujemcov a skupinu bude viesť
Mgr. Jarmila Pastrnáková.

Predastavujeme
poslancov OcZ
Ľubomír Šoltís,
zástupca starostu

Som poslancom už tretie
volebné obdobie. Od roku
2001 pôsobím v obci ako veliteľ Dobrovoľného hasičského
zboru. V tomto volebnom období zastávam funkciu predsedu komisie vzdelávania,
sociálneho rozvoja a kultúry
a ako poslanec som zástupcom starostu obce Batizovce.
Medzi moje záľuby patrí hra
na heligónke, na ktorú učím
hrať aj malých heligonkárov.
Som šťastne ženatý a mám
2 deti.

Mgr. Cyril Nemec

Od narodenia bývam v Batizovciach. Vyštudoval som
farmáciu a momentálne
pracujem ako lekárnik v Poprade. Ako poslanec by som sa
chcel spolupodieľať na rozvoji obce cez komisiu výstavby,
územného plánovania, životného prostredia a verejného
poriadku, ktorej som členom.

Marta Šerfelová

Z rokovania obecného zastupiteľstva 20. marca 2015
Poslanci obecného zastupiteľstva (OcZ) rokovali 20.
marca tohto roku. Zo zasadnutia sa ospravedlnil poslanec
Štefan Franko. Po schválení
programu, určení zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľbe návrhovej komisie podala správu o kontrole plnenia uznesení OcZ
od 15. 12. 2014 do 5. 2. 2015
hlavná kontrolórka obce Ing.
A. Františková. Z dôvodov
viacročnej nečinnosti navrhla
zrušiť uznesenie č. 101/2011,
týkajúce sa schválenia petičného výboru vo veci rozšírenia mosta ponad diaľnicu
o chodník. Starosta obce G.
Bodnár odpovedal na inter-

pelácie poslancov P. Františku
a Ľ. Šoltísa z predchádzajúcich zasadnutí.
V ďalšom bode programu, týkajúceho sa návrhu
viacročného programového
rozpočtu obce na roky 2015
– 2017, poslanci predložený
návrh vyrovnaného rozpočtu
schválili. Obec bude hospodáriť s príjmami 1 100 898 €,
z čoho bežné príjmy predstavujú 1 006 898 €, kapitálové
0 € a finančné operácie 94 tis.
eur. Výdavky spolu predstavujú 579 505 €, z toho kapitálové 94 tis. € a finančné operácie 15 4000 €. Bežné príjmy
rozpočtových organizácií sú
plánované na 9 690 € a vý-

davky 510 773 €, z toho bežné
20 310 €, Celkové príjmy, rovnako ako výdavky obce, vrátane rozpočtových organizácií,
predstavujú 1 100 588 €.
V ďalšom bode programu
OcZ zrušilo obchodnú verejnú súťaž č. 1/2015, ktorého
cieľom bolo prenajať hotel
Guľa a priľahlé pozemky jedinému nájomnovi. Keďže
prvýkrát bola verejná súťaž
zrušená a v druhom prípade
nebola predložená ani jedna
ponuka v zmysle schválených
súťažných podmienok, na zastupiteľstve sa navrhlo prenajať objekt po častiach. OcZ jednohlasne schválilo prenájom
časti predajne potravín a pri-

ľahlý sklad spoločnosti Mäso-Tatry Svit a rovnako prenajať
z dôvodu hodného osobitného zreteľa aj prenájom pohostinstva, dvoch miestnosti
v objekte hotela Guľa, I. Demeterovej – Demiva, Svit.
OcZ sa uznieslo aj na znení VZN č. 4/2015 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na
trhových miestach a VZN
č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na
žiaka ZUŠ, poslucháča jazykovej školy, dieťaťa materskej
školy a dieťaťa školského zariadenia na rok 2015.
Pokračovanie
na nasledujúcej strane

Som vydatá, mám 3 dcéry.
Dlhé roky pracujem ako
ekonómka. Svoje skúsenosti
v oblasti ekonomickej a finančnej by som rada využila počas svojho pôsobenia
vo finančnej komisii obce.
Ako poslankyňa OcZ a členka rady MŠ budem podporovať výchovu a vzdelávanie
našich detí a mládeže, a tým
prispievať k celkovému rozvoju obce. Touto cestou by
som sa rada poďakovala všetkým občanom za prejavenú
dôveru v komunálnych voľbách. V OcZ budem pracovať
pre dobro obce a hájiť záujmy
občanov.
 Pokračovanie nabudúce

B AT I Z O V S K É N O V I N Y
Bohoslužby počas Veľkej noci
Rímskokatolícka cirkev

Zelený štvrtok: 2. 4. 2015 – 18. h sv. omša
Veľký piatok: 3. 4. 2015 – 15. h veľkopiatočné obrady
Biela sobota: 4. 4. 2015 – 8. h ranné chvály a vyloženie
		
Sviatosti oltárnej na poklonu
		
19.30 h veľkonočná vigília
Veľkonočná nedeľa: 5. 4. 2015 – 8.30 a 10. h sv. omše
Veľkonočný pondelok: 6. 4. 2015 – 8.30 a 10. h sv. omše

Evanjelická cirkev
Zelený štvrtok: 18. h – spoveď s Večerou Pánovou
Veľký piatok: 9.45 h – pašiové služby Božie
Veľkonočná nedeľa: 9.45 h – slávnostné služby Božie
		
17.30 h – oslava vzkrieseného Pána
		
koncert hudobných skupín
		
(kultúrny dom Batizovce)
Veľkonočný pondelok: 9.45 h – služby Božie.

Kresťanský zbor
Bohoslužby – spoločné zhromaždenia
Nedeľa: 10. h - pamiatka Pánova
11.45 h - evanjelizačné zhromaždenie
1. nedeľu v mesiaci evanjelizačné zhromaždenie o 13.30 h
Streda: 19. h - biblické vyučovanie – výklad Písma Svätého
Piatok: 19. h - modlitebné zhromaždenie

Dobrovoľný hasičský zbor

Základnú školu navštevuje 146 žiakov

Základnú školu v Batizovciach navštevuje v školskom
roku 2014/2015 146 žiakov,
z toho 10 žiakov si plní povinnú školskú dochádzku
mimo územia Slovenskej republiky a piati žiaci sa vzdelávajú individuálne.
V ročníkoch 1. - 4. sú

2 triedy, zriadili sme aj 2 nulté ročníky. V škole dlhodobo
pôsobí školský špeciálny pedagóg, ktorý pracuje s individuálne začlenenými žiakmi.
Škola poskytuje pre žiakov aj
záujmové vzdelávanie v popoludňajších hodinách. Žiaci prejavili najväčší záujem

V našej obci sa snažíme
pripravovať pre verejnosti akcie, ktoré podporujú fyzickú
kondíciu mladších i starších
občanov a aspoň takto chceme prispieť k ich dobrému
zdravotnému stavu, ale aj
k vzájomnému sa spoznávaniu a dobrým medziľudským
vzťahom. V tejto komisii je už
zvykom organizovať približne 12 akcií za rok, nerátajúc
spoluorganizáciu pri ostatných aktivitách obce. V minulom roku sme napríklad
pripravili: Vianočnú batizovskú vločku (stolnotenisový
turnaj), zimnú vychádzku,
streľbu zo vzduchovky, detský futbalový turnaj, jarnú

vychádzku, Deň detí, zájazd
na Oravu, tenisový a volejbalový turnaj a ďalšie. Tento rok sme už zorganizovali
zimný karneval na ľade pre
deti a streľbu zo vzduchovej
zbrane, kde sme mali hojnú účasť nielen detí. Okrem
každoročných, už známych,
akcií v budúcom období pripravujeme premietanie horských a športových filmov zo
slovenskej produkcie a nočnú túru na Kráľovú hoľu. Veríme, že nami zorganizované
akcie, okrem dobrej kondície,
prispejú aj k vytváraniu nezabudnuteľných spomienok
a nových priateľstiev nielen
občanov Batizoviec.

o počítačový, prírodovedný
krúžok, muzikálové herectvo,
ale zaujala ich aj finančná gramotnosť. Škola spolupracuje
aj so Súkromnou základnou
umeleckou školou Rosnička.
Žiaci prejavili záujem o výtvarný odbor. Na verejnosti
sa prezentujeme aj organizo-

vaním vianočných akadémii,
prehliadok mladých talentov
Školského úradu Veľký Slavkov MaTÚŠ a inými. Naši
žiaci svoj talent prezentujú aj
na akciách, organizovaných
obcou. Medzi tradičné patrí
Mikuláš, Deň matiek, Gúľaj
sa vajíčko a ďalšie.

Komisia športu a mládeže je stále aktívna

Jednou z aktivít komisie bol aj výstup na Poľský hrebeň

Z rokovania obecného zastupiteľstva 20. marca 2015

DHZ Batizovce má bohatú hDHZ Batizovce má bohatú hstóriu, ktorá sa začala
písať už v roku 1889. Za tie
roky sme náš zbor vybudovali a dostali na veľmi vysokú
úroveň. V prvom rade pomáhame pri živelných a nepredvídateľných udalostiach a požiaroch. Celkovo má náš zbor
140 členov. Do dnešného dňa
máme 24 rôzne vyškolených
ľudí, ktorí sú zaradení do zásahovej jednotky. Na zásahovú činnosť máme k dispozícii
cisternové automobily T815,
Škoda RTHP, dopravný automobil Avia A31 a historické vozidlo Praga RN. Ďalej
kalové, plávajúce a iné čerpadlá, spojovaciu a osvetľovaciu techniku, motorovú pílu,
prúdnice, hadice, elektrocentrálu, rôzne nádrže na vodu,
zásahové obleky a inú výzbroj
a výstroj.
Od začiatku roku sme mali
už štyri výjazdy kvôli vypaľovaniu suchých porastov. Naša
činnosť je zameraná nielen na
tieto udalosti, v obci pomáha-

me či organizujeme aj kultúrne a spoločenské akcie. Takými sú organizovanie hasičského plesu, fašiangovej zabíjačky, darovania krvi, pomoc pri
organizácii Dňa detí, cykloparády, prípravy klziska, brigády
pre urbár a družstvo, asistencia pri pretekoch, ukážky pre
žiakov ZŠ a MŠ, zber železného šrotu, stolnotenisový turnaj pre členov, organizovanie
hasičských súťaži pre mladých aj starších hasičov (súťaže sú zaradené aj do POMH
a PHL ) a podobne. Modernizáciu, opravu priestorov
a techniky sa v rámci úspory
finančných prostriedkov snažíme realizovať vo vlastnej
réžii. Z tohto dôvodu majú
naši členovia odpracovaných
množstvo dobrovoľníckych
hodín. Chceme sa aj touto
cestou poďakovať bývalému
ale aj terajšiemu vedeniu obce
a sponzorom za výbornú spoluprácu a podporu. Našu
činnosť si môžete prezrieť aj
na internetovej stránke www.
dhzbatizovce.sk.

Zloženie výboru DHZ v rokoch 2012 – 2017
Predseda: Ján Mlynský,
podpredseda – veliteľ: Ľubomír Šoltís, podpredseda
– prevencia: Michal Šerfel,
zástupca veliteľa: Marián
Chromek, ref. mládeže: Vladimír Fedorek, red. dorastu:
Juraj Balogh, 1. strojník: Vladimír Mudrák, 2. strojník:
Václav Hrebeňár, pomocník
strojníka: Vladimír Kuzmik,
1. hospodár: Michal Duráni, 2. hospodár: Ján Duráni,

tajomník: Milan Bača, pokladník: Martin Hudák, kronikár: Samuel Štefko, 1. brigádnický ref.: Michal Jaško,
2. brigádnický ref.: Jaroslav
Kacvinský, vedúci mužstva
do 35 r.: Juraj Balog, zástupca veliteľa PD: Ján Pastrnák,
organizačný: Peter Mlynský,
revízor-predseda: Anton
Boržecký, 1. revízor: Ján Paločko, 2. revízor: Pavol Šoltís st.

Dokončenie
z predchádzajúcej strany
Poslanci ďalej prerokovali
žiadosti o prevod nehnuteľného majetku – predaj,
nadobudnutie. Časť žiadosti schválili a časť zamietli.
Jednohlasne tiež schválili
členstvo obce v občianskom
združení Pro Tatry.
V ďalšom bode programu
zastupiteľstvo schválilo krátkodobý prenájom majetku
obce COOP Jednote Poprad
SD – predajňu o výmere 40
m2 (bývalá predajňa mäsa)
z dôvodu hodného osobitného zreteľa (sedem poslancov
bolo za, zdržal sa P. Františka). O prenájom požiadala
Jednota z dôvodu rekonštrukcie vlastných priestorov
v obci.
Poslanci tiež schválili spolufinancovanie dotácie vo
výške 10 % z predpokladaných výdavkov, t. j. 1 670 € na
podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity (za návrh hlasovalo sedem poslan-

cov, zdržal sa M. Chromek).
V tejto súvislosti G. Bodnár
informoval, že MV SR schválilo výzvu na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie na vybudovanie a dobudovanie miestnych komunikácii vo výške 15 tis. eur.
V bode rôzne starosta informoval o návrhu aktivít,
na ktoré by sa obec mala zamerať v súvislosti s hlavnými
rozvojovými zámermi obce.
F. Lizák navrhol zamerať sa
na dobudovanie kanalizácie
a miestnych komunikácií. Ďalej starosta hovoril o odchyte
túlavých psov, o zámere firmy
AB Design usporiadať počas
4 adventných nedieľ kultúrne
podujatia, o vysprávke cesty
smerom na Losy, doplnení
dopravného značenia, vysprávke poľnej cesty k vodojemu, o možnostiach likvidácie biologicky rozložiteľných
odpadov, informoval o problémoch materskej školy s kanalizáciou, o ponuke na deratizáciu školských zariadení
a rómskej osady a výzve advokátskej kancelárie na zap-

latenie náhrady mzdy z titulu
nevyčerpanej dovolenky bývalého starostu. Informoval
tiež o neúspešných žiadostiach na rozšírenie kamerového systému a dobudovanie
kanalizácie a o zámere zorganizovať spoločnú brigádu.
Zastupiteľstvo schválilo
tiež zvýšenie platu starostu
z možných 70 percent o 30 (za
bolo 6 poslancov, proti bol F.
Lizák, zdržal sa P. Františka).
V interpeláciách vystúpili: P. Františka sa zaujímal
o predaj pozemku pre I. Pačaja, M. Šerfelová upozornila
na hromadiacu sa povrchovú vodu na Hviezdoslavovej
ul. a žiadala o informáciu, či
budú umiestnené veľkoobjemové kontajnery. F. Lizák
žiadal upozorniť na zákaz
vyvážať odpad na nelegálne skládky, obnoviť družbu
s gminou Klucze v Poľsku
a o ťažbe štrkopieskov v ďalšej lokalite. M. Chromek
hovoril o súťaži v streľbe zo
vzduchovky, o štyroch zásahoch hasičov pri požiari
v obci v tomto roku, o potrebe

sfunkčniť svetlá pri základnej
škole, o pripravovaných školeniach pre hasičov a žiadosti
na repasovanie hasičského
vozidla. Ľ. Šoltís informoval
o školeniach strojníkov DHZ,
o kultúrnej akcii počas adventu. Rovnako upozornil, že
pozemky za základnou školou pri futbalovom ihrisku,
na ktorých starosta navrhol
brigádu, sú súkromné a rovnako zriadiť redakčnú radu,
ktorá bude koordinovať prácu a sumarizovať príspevky
do Batizovských novín. V.
Belák podal bližšie informácie týkajúce sa káblovej
televízie a Ľ. Šoltís informoval, že zákonom č. 37/2014
Z. z. o Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR bol zmenený názov Obecný hasičský
zbor (OHZ) na Dobrovoľný
hasičský zbor obce, čo bolo
upravené v zriaďovacej listine
OHZ.
Podrobnejšie informácie
získate na Obecnom úrade
v Batizovciach a na úradnej
tabuli obce alebo na www.
obecbatizovce.sk.

Jarná časť začala prvými zápasmi
Založenie futbalového
oddielu v obci sa datuje
v roku 1939. Zakladajúcimi
členmi boli Michal Handzuš,
Jozef Bobko, Ján Boržecký,
Ján Michalko, Ján Rakyta
a Ondrej Pitoňák. Telovýchovná organizácia pôsobila
pod rôznymi názvami (JRD
Sokol, TJ Sokol, TJ Družstevník) a mužstvo dospelých,
družstvá dorastu a žiakov
hrali v oblastných súťažiach.
V súčasnosti A mužstvo
vedie tréner Ján Mlynár,
družstvo starších žiakov
U15 tréner Martin Petrilák
a družstvo mladších žiakov
U10 tréner Marek Gažura.
Prioritou klubu je práca so
žiakmi, kde máme momentálne silné ročníky a teší nás,

že chlapci majú o futbal veľký
záujem.
V súčasnosti pracuje výbor
v tomto zložení : Ing. Rastislav Fáber, ml. – predseda, Ing.
Peter Nemec – podpredseda,
Bc. Viliam Handzuš – tajom-

ník, Bc. Miroslava Šalátová
– pokladník, Ľubomír Haščák - vedúci mužstva, Bc.
Martin Petrilák - asistent trénera A mužstva, Ing. Marek
Gažura - tréner žiakov, Ing.
Ivana Františková - zapiso-

vateľ, kronikár, Stanislav Paločko - zástupca A mužstva,
Ing. Martin Mlynár, Ján Benko - členovia, Dušan Rakyta
- hospodár.
A mužstvo odohralo svoj
prvý majstrovský futbalový zápas jarnej časti sezóny 2014/2015 29. marca
2015 na domácom ihrisku
proti mužstvu ŠK Zemedar
Poprad–Stráže.
Starší žiaci U15 odohrajú
prvý majstrovský futbalový
zápas 18. apríla 2015 o 12.30
h na súperovom ihrisku proti
družstvu OFK Prebojník
Hozelec.
Prípravka žiakov U10 hrá
turnaje so svojimi rovesníkmi
z Popradu, Jánoviec a Kravan
počas celej sezóny.

ZAUJÍMAVOSTI
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V Batizovciach pred vyše 40-timi rokmi založili krásnu tradíciu
Nádherne zdobené veľkonočné vajíčka oslovujú návštevníkov tejto krehkej krásy
v Batizovciach už od roku
1971. Jednou z pamätníčok,
ktorá stála pri založení tejto
krásnej tradície - okresnej súťaže vo vyškrabávaní veľkonočných vajíčok, bola aktívna členka Základnej organizácie Slovenského zväzu žien
(SZŽ) v Batizovciach Anna
Zbellová. Spolu s Helenou
Hricovou a ďalšími založili
v roku 1969 zväz žien v obci
a začali organizovať výstavky
ručných prác Krása života,
na ktorých sa objavili aj vyškrabávané vajíčka. Anna
Zbellová je jednou z tých,
ktoré udržiavajú veľkonočnú tradíciu zdobenia vajíčok
v Batizovciach do dnešných
dní. Veľkonočné vajíčka vypisuje od roku 1972 a pod
jej šikovnými rukami sa rodí
krása na farebnom vajíčku
v podobe kvetiny, srdiečka,
doplneného veršíkom.

„O dva roky neskôr ženy
v kultúrnom dome v Batizovciach, v spolupráci s Okresným výborom SZŽ a Okresným osvetovým strediskom
v Poprade, uskutočnili prvú
okresnú súťaž. Pri tejto príležitosti bola vydaná brožúra so
72 veršíkmi na vajíčka, ktoré
ženy zozbierali v Batizovciach a v okolí,“ hovorí Hanka Zbellová a dodáva, že už

o rok neskôr v Batizovciach
pripravili celoslovenskú súťaž o najkrajšiu kraslicu,
zdobenú rôznymi technikami. Na príprave sa veľkou
mierou podieľalo okrem už
spomenutých organizátorov
aj Miestne kultúrne stredisko
v Batizovciach a známy etnograf, publicista a pedagóg
PhDr. Ján Olejník. Už vtedy
batizovskí tvorcovia vajíčok
obsadili 2., 4. a 6. miesto.
Ďalšie okresné súťaže Gúľaj sa, vajíčko pokračovali
od roku 1974 do roku 1986
každý druhý rok a vždy sa
konali v Kultúrnom dome
v Batizovciach.
„Od roku 1987 bol kultúrny
dom v rekonštrukcii a okresné súťaže sa až do roku 1996
konali v Okresnom osvetovom stredisku v Poprade, ale
aj v Starom Smokovci, na
popradskom sídlisku Západ,
trikrát v Starej Lesnej v hoteli
Horizont, v hoteloch Poprad
a Európa v Poprade. Zväz
žien medzi tým organizoval
rôzne výstavky Krása života,
kurzy vo vyškrabávaní veľko-

ukážky vyškrabávania na Európskych ľudových remeslách
v Kežmarku, ale pripravovali
sme aj iné propagačné akcie.“
Pani Zbellová jedným dychom dodáva, že o tieto živé
ukážky mali záujem aj školy,
tatranské hotely a rekreačné zariadenia, neskôr veľké
nákupné centra. Ako povedala, najvyššie predvádzali
živé ukážky vyškrabávania
vajíčok na Sliezskom dome.
A samozrejme, divákov najviac fascinovali šikovné ruky
Milana Pastrnáka, Heleny
Horevajovej, Márie Hurajtovej, Moniky Levockej, Jána
Krkošku, Márie Čižmárovej,
Zuzany Fajxovej, Zuzany
Sedlákovej a iných umelcov,
ktorí trpezlivo ukazovali, ako
sa má správne držať pilník
na vyškrabávanie a farebné
vajíčko.
A aby som o nič neprišla,
Hanka pri mojej návšteve
zobrala do rúk pilník a predfarbené vajíčko a o pár minút
sa už začali ukazovať prvé
ornamenty veľkonočného
vajíčka. Ako povedala, tie

nočných vajíčok. Napríklad,
v roku 1991 sme sa na festivale vo Východnej predstavili
živými ukážkami vyškrabávania vajíčok, ale známe boli aj
semináre s Dr. Olejníkom, či

originálne batizovské boli
čierne, ale dnes sa už používajú rôzne farby. Pritom existujú vzorovníky, ktoré motívy sú typické pre tú ktorú
podtatranskú obec a jej stačí

len pozrieť na vajíčko a hneď
vie, ktoré šikovné ruky ho
urobili. A veľkonočných vajíčok má vo svoje zbierke
neúrekom a nájdeme medzi
nimi i originály. Napríklad
vajíčko zdobené semienkami
maku a iných plodín. Keby
mi to nepovedala, nikdy by
som neuhádla, čím je vlastne kraslica vyzdobená. Jej
samotnej trvá vypisovanie
veľkonočného vajíčka od hodiny do dvoch hodín. Samozrejme, všetko závisí od náročnosti motívu. Okrem prekrásnych vajíčok však u pani
Zbellovej nájdete aj množstvo fotografií, bohatý archív
z činnosti Slovenského zväzu
žien v Batizovciach, zmapované má aj desiatky rokov
života folklóristov, dobrovoľných hasičov a iných spoločenských organizácií v obci.
Keď som sa jej opýtala, kde
všade sa angažovala, jej odpoveď – všade, prezradila
o nej všetko. Práve v tejto odpovedi je ukrytý celý aktívny
život Anny Zbellovej v prospech rozvíjania a zachovávania tradícií tejto podtatranskej obce.
Od roku 1998 sa
súťaž v zdobení veľkonočných vajíčok rôznou technikou opäť
vrátila do Batizoviec
a odvtedy sa v kultúrnom dome koná každý rok pod záštitou
POS v Poprade, obce,
neskôr aj Prešovského
samosprávneho kraja.
Zúčastňujú sa jej súťažiaci z okresov Poprad,
Kežmarok a Levoča.
Od roku 2001 sú jej
účastníkmi tvorcovia
z celého Slovenska a od
roku 2008 aj zo zahraničia. Od roku 2008 do 2011
bol spoluorganizátorom
podujatia Gúľaj sa, vajíčko
aj Miestny odbor Matice slovenskej v Batizovciach a od
roku 2008 sa zmenil jej ná-

zov na Krehká krása Batizoviec, s podtitulom Gúľaj sa,
vajíčko.
„Tradícia vyškrabávaných
veľkonočných vajíčok má
u nás, v Batizovciach, trvalé korene a zvlášť ma teší, že
má aj svojich pokračovateľov.
Vajíčka, ktoré sa prezentovali na našich súťažiach, sú
ozdobou súkromných zbierok
viacerých zberateľov doma
i vo svete. Nájdeme ich medzi
klenotmi súkromného múzea
Lotara Balkeho v Nemecku.
Práve on je vlastníkom vajíčka nebohej Anny Pastrnákovej z roku 1935,“ prezradila
A. Zbellová a dodala, že veľkonočné vajíčka z Batizoviec
nájdeme v Čechách, Rakúsku, Švajčiarsku, Anglicku,
Maďarsku, Poľsku, Amerike,
Kanade, Mexiku, Nórsku, na
Ukrajine, v Austrálii a príznačne aj na Veľkonočných
ostrovoch a inde.
„Uchovávajme ľudové tradície našich otcov a materí aj
naďalej a zachovávajme ich
pre ďalšie generácie našich
detí,“ je prianie Anny Zbellovej pre všetkých nasledovníkov, ale aj pre nás ostatných.
Všetci by sme mali vedieť,
odkiaľ sme, kam patríme
a mali by sme byť na našu
históriu a tradície patrične
hrdí. 
Ľ. Rešovská

Prácou v krúžkoch získavajú deti sebadôveru
Deti sú kvety života a je
v našich rukách, aby z nich
boli zdravé, veselé, urastené
a šťastné stvorenia. K tomu
potrebujú výchovu plnú
porozumenia, lásky a zdravé životné prostredie. Práve v období predškolského
veku máme možnosť im toto
všetko poskytnúť a takto formovať ich duševný a telesný
rast.
Materská škola v Batizovciach je 3-triedna, poskytuje celodennú, ale po
dohode s rodičmi aj poldennú výchovu a vzdelávanie
detí, spravidla vo veku od
troch do šiestich rokov. Ak
je voľná kapacita prijme aj
dieťa mladšie ako tri roky.
Zriaďovateľom MŠ je obec
Batizovce
Od 1. 1. 2003 je MŠ Batizovce samostatnou rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou. Súčasťou
MŠ je kuchyňa a ŠJ pre žiakov ZŠ.
V MŠ Batizovce uplatňujeme láskavý humánny prístup
k deťom. Vládne v nej dlho-

dobo klíma dôvery, rodinnej
pohody a dobré medziľudské
vzťahy.
Cieľom našej MŠ je vychovávať deti k zdravému
životnému štýlu, vytvárať
im podnetné prostredie, bohaté na rozvíjanie osobnosti
a sebarealizácie. Cez zážitky z prírody vedieme deti
k prosociálnemu cíteniu.
V rámci výchovy k zdravému životnému štýlu realizujeme projekty : Sladkosti
závislosťou, Zdravý úsmev,
Evička nám ochorela a Špinďur v kráľovstve čistoty.
U detí v predškolskom
veku sa prejavujú rôzne záujmy. Niektoré rady kreslia,
cvičia, spievajú, alebo „majstrujú“. Tieto ich záľuby je potrebné čím skôr podchytiť
a rozvíjať, aby sa im venovali
aj v školskom veku. Je to istým spôsobom už príprava
na to, aby vedeli v školskom
období vhodne využívať svoj
voľný čas, nevyhľadávali nevhodné partie a nepodľahli
rôznym závislostiam.
V MŠ pracuje pod vede-

ním kmeňových učiteliek
šesť krúžkov a to: rozhlasový,
telovýchovný, hudobno –pohybovo-tanečný, zdravotnícky, výtvarný a pracovný, so
zameraním na enviromentálnu výchovu.
Prostredníctvom nich sa
snažíme, aby deti získali sebadôveru a boli viac ctižiadostivé. Tiež ich vedieme
k vnímaniu krás okolo seba,
vytváraniu hodnotiaceho
postoja a vyjadreniu svojich
pocitov. Za veľmi dôležité považujeme, aby sa deti
naučili vážiť a rešpektovať
prírodu, zároveň ju milovať
a ochraňovať.
Od marca 2004 sme začali
s oboznamovaním s cudzím
jazykom - anglickým, o ktorý je medzi deťmi a rodičmi
veľký záujem. Túto činnosť
vykonáva kmeňová učiteľka.
Veľmi dobré výsledky
máme v regionálnej výchove,
kde nám ochotne pomáhajú
rodičia, starí rodičia, MKS,
MO Matice slovenskej. Našou koordinátorkou pre regionálnu výchovu je Oľga Pas-

trnáková. Chceme, aby deti
poznali svoje korene, ľudové
tradície obce, boli na ne hrdé
a zachovávali ich pre budúce generácie. Bez nadšenia
všetkých zainteresovaných,
by nebola možná realizácia
týchto úloh.
Od roku 2010 v triedach č.
2 a 3 získavajú deti základné zručnosti z oblasti IKT
a k tomu využívajú interaktívnu tabuľu, digitálny fotoaparát, tlačiareň, PC, notebook, robotickú včelu,...
Vybavenie máme z projektov, do ktorých sme sa zapojili, ale komplet detský PC
deti získali víťazstvom v celoslovenskej súťaži detskej
tvorivosti.
Od roku 2010 je materská
škola zapojená do projektu
UNICEF-u „Škola priateľská
k deťom“.
Hlavnou úlohou a cieľom
snaženia všetkých zamestnancov MŠ je pracovať tak,
aby deti s radosťou rozprávali o zážitkoch, ktoré počas
dňa zažili.
Pokračovať v začatom.

Dieťa je prioritou, je potrebné vytvárať mu podnetné,
tvorivé prostredie, rozvíjať
ho ako všestrannú osobnosť.
Pri našej práci nezabúdame, že láska je tvorivá a má
schopnosť vidieť pozitívnym
pohľadom. Osobný prístup
dokáže takého človeka priviesť k citovému prejavu
a pomáha rozvíjať „zabudnuté kvety“ v jeho duši.
Veľkú podporu v našej
práci, ústretovosť, ochotu,
otvorenú komunikátu máme
aj u nášho zriaďovateľa, pána
starostu a zastupiteľstva.
Všetci máme pred sebou jasný cieľ, ktorý chceme spoločnými silami realizovať.
Financie v spolupráci so
zriaďovateľom chceme získavať aj zo štrukturálnych
fondov EÚ a spoločne sa
snažiť o celkovú renováciu
budovy MŠ. Naďalej sa starať
o skrášľovanie okolia školy aj
z vlastných zdrojov, využitím
potenciálu školy a zapájaním
sa do projektov pre MŠ.
Soňa Chalásová,
riaditeľka MŠ
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Pozvánky
Spišské divadlo
Štúdio SD Sp. Nová Ves
uvedie dnes, 1. apríla drámu
francúzskeho spisovateľa
a dramatika A. Camusa Nedorozumenie. V stredu 8.
apríla je v programe hra A.
P. Čechova Žarty. Začiatky
predstavení sú o 19. h, vstupné 2 €. Vo štvrtok 9. apríla
o 18. h má Spišské divadlo
v programe príbeh o priateľstve a zrade Pevec boží J.
Barča-Ivana. Vstupné 5 €.
Slovenská klasika v spišskom nárečí – J. G. Tajovský
Ženský zákon (po špiski) uvedie v piatok 10. apríla o 19.
h. Vstupné 5 €. Predstavenia
14. apríla (Spišské rozprávky)
a 15. apríla (Zmierenie alebo
dobrodružstvo pri obžinkoch)
sú vypredané.
Sviečky, kraslice...
Kurz výroby sviečok z včelieho vosku môžete absolvovať v piatok 3. apríla v Artclube hotela Atrium v Novom
Smokovci. V sobotu 4. apríla
tu bude kurz zdobenia veľkonočných kraslíc a v nedeľu 5.
apríla kurz pletenia korbáčov.
Začiatok kurzov je o 18.30 h.
Kurz výroby hlinených svietnikov s Petrom Smikom sa
uskutoční v piatok 10. apríla
a kurz výroby plstených dekorácií so Zuzanou Nemešovou
v sobotu 11. apríla. Oba začnú o 19. h. Cena kurzov je od
12 €.
Sviatky jari
Múzeum liptovskej dediny
v Pribyline pozýva 4. – 6. apríla na Sviatky jari. Program:
4. – 6. 4. od 10. h škola zdobenia vajíčok a medovníkov,
tvorivé dielne – veľkonočné
motívy, 4. 4. a 11. a 13. h Obradové veľkonočné pečivo –
ukážky prípravy cesta a rôznych druhov pletenia obradových koláčov, 5. 4. Svätyňa
bohyne Vesny – na strom bohyne vesny môžu návštevníci
priniesť vajíčko alebo stužku,
o 13.30 h Jar v Liptove – jarné zvyky, účinkuje FS Liptov
z Ružomberka.
Veľkonočné mestečko
V areáli Kúpeľov Nový Smokovec bude v sobotu 4. apríla od 12. do 18. h Veľkonočné mestečko. Tradičná oslava Veľkej noci bude spojená
s ozdobovaním veľkonočného stromu a zároveň pokusom o prekonanie vlaňajšieho
rekordu v počte zavesených
kraslíc. V mestečku budú aj
ukážky ľudových remesiel,
tvorivé dielne, súťaže pre deti
i dospelých, hľadanie čokoládových vajíčok i ponuka špecialít. Účinkujú: FS Bystrianka a Popradčan, humorista
Jožko Jožka a spevák Milan
Hrčka. Vstup voľný.
Veľkonočné remeslá
a tradície
Ukážky tradičnej výroby
– Veľkonočné remeslá prip-ravuje Grand hotel Bellevue
Horný Smokovec v Lobby bare v sobotu 4. apríla
a v nedeľu 5. apríla od 14. h.
V sobotu o 16. h tu chystajú
folklórne pásmo Veľká noc
na dedine a v detskom kútiku
bude od 18. h zábavné animované pásmo pre deti a rodičov Tradície Veľkej noci.
V nedeľu od 16.30 h bude
v Loby bare vystupovať FS
Bystrianka s pásmom Zvyky
Veľkej noci. Vstup na podujatia je voľný. 
(red)
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Krehká krása alebo Gúľaj sa, vajíčko...

Dokončenie z 1. strany
Na podujatí sa prezntovali
a súťažili účastníčky z celého Slovenska. Z Batizoviec,
Svitu, Popradu, Žiliny, Štôly,
Gerlachova, Bardejova, Rakovca/Ondavou (okr.Michalovce), z Prešova, Zvolena,
Sp.Bystrého, St.Ľubovne, Sp.
Štiavnika, Levoče, D. Smokovca, Pobedimu (okr.Nové
Mesto/Váhom), Hranovnice.
Najstaršou účastníčkou bola
76-ročná Anna Miháľová
z Dolného Smokovca a najmladšia 15-ročná Gabika
Martinková zo Žiliny. Návštevnici výstavy si pozreli
a určite ich okúzlili vajíčka
zdobené rôznymi technikami nechýbali vyškrabávané,

Pozvánky
Krížová cesta
Krížová cesta na Peknú
vyhliadku – sprievod kalváriou
na vyhliadkovú terasu nad
Starým Smokovcom sa uskutoční v piatok 3. apríla
o 10.15 h.
Ako išlo vajce na vandrovku
Divadelné predstavenie
Ako išlo vajce na vandrovku
v podaní Bábkového divadla
Ofina z Ružomberka môžete
vidieť v hoteli Atrium v Novom
Smokovci v sobotu 4. apríla
a veľkonočné predstavenie
pre deti – Dorotka z Fidorkova tu bude v nedeľu 5. apríla. Bábkové divadlo Babadlo
z Prešova sa v hoteli Atrium
predstaví v sobotu 11. apríla
so Škaredým kačiatkom. Začiatok predstavení je o 17. h.
Vstupné pre deti 3,50 € a dospelých 5,50 €.
Veľkonočná zábava
Obec Ľubica a členovia
kultúrnej komisie organizujú
Veľkonočnú zábavu v kultúrnom dome Cultus v nedeľu 5.
apríla od 20. h. Vstupné 1 €.
Príbehy, rozhovor i film
Príbehy tisíc a jednej
náušnice III – rozprávanie
Ivany Figovej v kaviarni a čajovni U vlka v St. Smokovci
je v programe v stredu 8.
apríla. V piatok 10. apríla tu
bude hosťom Pavol Hurajt,
bývalý reprezentant Slovenska v biatlone. V rámci
festivalu Hory a mesto premietnu U vlka v sobotu 11.
apríla nemecký film Zlato Himalájí – život nomádov v Ladakhu, ktorý hovorí o živote
nomádov, ktorí žijú odrezaní
od zvyšku sveta na náhornej plošine v indickej časti
Kašmíru vo výške 4 000 m n.
m. V utorok 14. apríla návštevníci uvidia ďalší z festivalových filmov – Ten, čo žil
s medveďmi grizly. Všetky
programy začínajú o 18. h,
rezervácie na uvlka@kaviarenacajovnauvlka.sk, t. č.
0908 704 412.

gravírované, kolorované,
patchwork nešitý, vtláčaný,
batikované, paličková čipka, drôtikované, maľované,
oblepované, obháčkované,
brúsené, vŕtané, voskované,
prelamované, s krížikovou
výšivkou, perníkové vajíčka
s polevou, perníkové bielomodré motívy, oblečené vajíčka a kraslice, veľkonočné
motívy škrobené, papierové
pletenie, alebo kombinácie
týchto techník. Nedeľné popoludnie spestrili svojim vystúpením Folklórna skupina
z Batizoviec a DFS Maguráčik z Kežmarku.
Najoriginálnejšie a najkrajšie vajíčka boli ocenené diplomom a cenami.

Nora Baráthová: Stretol som Ho (úryvok)
Stotina Rimanov dorazila
pred pevnosť Antónia. Tu sa
majú hlásiť. Kornélius si všimol, že po Jeruzaleme ľudia
doslova lietajú, vykrikujú, ale
vôbec im nerozumel.
– Máme ísť na vrch Golgota, to je takzvané Lebečné
miesto za mestom, – vrátil sa
Karlus.
– A čo tam?
– Nejakých tam popravili
a obávajú sa nepokojov.
– Kto koho popravil?
– A ja viem? Hýbte sa!
– rozkázal stotník Karlus.
V duchu bol nahnevaný, nevidel žiadnu vzburu, nikto po
Rimanoch nehádzal kamene.
Čo sa teda deje?
– Na Jupitera! – vybuchol
nahlas, keď zbadal vrch, ktorý bol nabitý ľuďmi. – Tu
neprejdeme.
– Máme ísť hore? – spýtal
sa ktorýsi vojak. – Veď nás tá
hromada ľudí zašliape.
– Stáť! – zavelil Karlus, lebo
si myslel to isté. – Pripraviť
zbrane. Hlavne meče a štíty.
Hotovo? Ideme!
Na prekvapenie všetkých
vojakov sa im ľudia rozostupovali, dokonca sa usmievali,
ba dokonca ich aj kamarátsky
potľapkali.

– Ďakujeme, pomohli ste
nám.
– V čom? – vyhŕkol v reči
domorodcov Kornélius.
– Ty vieš našu reč? Pekné od
teba.
– Prekladaj! – zasyčali
vojaci.
– Nevieme, v čom sme
vám pomohli! – pokračoval
Kornélius.
– Popravili ste zločincov za
nás. Nám Židom nie je dovolené nikoho zabiť, – povedali
naraz viacerí.
Kornélius všetko preložil do
latinčiny. Niektorí vojaci sa
uškrnuli: teda oni majú robiť
špinavú robotu. Nuž čo, o pár
odbojných Židov menej...
Kornélius zaostril zrak. Tri
kríže. Na nich visiace postavy,
zrejme muži, ženy sa takto netrescú. Tie židia ukameňujú.
Zabijú... Prečo teda vykrikujú,
že oni nemôžu nikoho zabiť?
Veď to nie je pravda! Zabíjajú!
– No konečne, – pristúpil ku
Karlusovi Riman spod krížov,
– odvčera lietame, chytáme,
bavíme sa...
– Čo sa vlastne stalo?
– Ale prosím ťa, nejaký pomätenec sa tu vyhlasoval za
kráľa, ľudia šli za ním, ale nakoniec sami kňazi požiadali

Piláta, aby ho zlikvidoval, tak
ho dal ukrižovať. A ďalší dvaja visia pre nejakú vzburu či
vraždu.
– A čo vás v tom bavilo?
– Sme sa posmievali tomu
kráľovi, zbičovali ho. A on
nič, nepovedal ani slova, síce
ani tak by mu to nebolo pomohlo, dali sme mu aj korunu
z tŕnia, potom sme si rozdelili
jeho rúcho, ale spodné ti bolo
utkané z jedného kusa, krásna
vecička, dobrá bude na zimu.
To sme netrhali, ale losovali
oň. Žiaľ som ho nevyhral. Tak
to preber ty, len treba počkať,
kým zomrú, nebude to dlho

trvať, možno ešte pár hodín.
A keby nie, tak im pomôžte,
polámte hnáty a pôjdu hneď.
Dám stiahnuť svojich vojakov
a vy nastúpte po nás.
– Kedy ste ich ukrižovali?
– Ráno o deviatej. Visia už
skoro tri hodiny.
Karlus prikývol. Dá pár
vojakov pod každý kríž a ostatných postaví tak, aby sa
ľudia nedostali blízko ku
krížom.
– Počúvaj, – povedal neznámemu vojakovi, – a prečo sa
posmievate umierajúcim?
– Ten vraj robil zázraky,
dokonca preberal mŕtvych, ale
seba nevie zachrániť.
Karlus stuhol.
– Počkaj... nie je to Ježiš?
– Hej, hej, tak sa volá a hovoril dokonca, že je synom nejakého boha. Ich, židovského.
Karlus len krútil hlavou.
Veď pred pár dňami Ježiša vítal celý Jeruzalem a dnes... Ale
či je to naozaj on?
(Knihu Stretol som Ho, ktorá píše aj o posledných dňoch
Pána Ježiša, možno dostať
v predajni Alter ego v Kežmarku alebo s0i objednať na adrese Vydavateľstvo Tranoscius.
03101 Liptovský Mikuláš)

Ako sa brániť v súdnom, rozhodcovskom a exekučnom konaní?
Pokračovanie z min. čísla
Rozhodcovské konanie
Rozhodcovské konanie je
ekvivalentom konania súdneho, ktoré si účastníci dobrovoľne zvolia a svoj eventuálny spor potom prejednajú
pred ním. V minulosti, do 31.
12. 2014, ho upravoval jeden
všeobecný predpis (zákon č.
244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní). Tento predpis
umožňoval rozhodcovským
orgánom a rozhodcom prejednať aj spory, vyplývajúce
zo spotrebiteľských zmlúv.
Keďže však existovali prípady, kedy jeden z účastníkov
zmluvného vzťahu, vo väčšine prípadov veriteľ, túto
možnosť prejednania sporu
zneužíval a objavili sa mnohé
pochybnosti o dobrovoľnosti
zvoleného rozhodcovského
konania, objektivite rozhodcov a rozhodcovských súdov,
ich nezávislosti a odbornosti
ich rozhodovania, s účinnosťou od 1. 1. 2015 upravil
zákonodarca spotrebiteľské
rozhodcovské konanie samostatným zákonom. Oproti pôvodnej právnej úprave tak zákonodarca sprísnil zákonné
predpoklady pre rozhodcov
či rozhodcovské súdy, ktorí
chcú prejednávať spotrebiteľské spory a samotné konanie oproti pôvodnej právnej
úprave viac sformalizoval,
čím posilnil najmä procesné
práva spotrebiteľa. Okrem
viacerých noviniek, napríklad nemožnosť rozhodovať
v skrátenom konaní (platobným rozkazom) a predbežným opatrením, povinnosť
uzavrieť spotrebiteľskú rozhodcovskú zmluvu oddelene
od hlavnej spotrebiteľskej
zmluvy, či nespoplatnené konanie, ak ide o spotrebiteľa.
Nový zákon napríklad uložil
rozhodcovskému súdu (rozhodcovi) povinnosť, aby podobne, ako to robia súdy, sám

preskúmal či vymáhaný nárok nie je založený na neprijateľnej zmluvnej podmienke
alebo na zmluvnom dojednaní, ktoré je v rozpore s ustanoveniami všeobecne-záväzných právnych predpisov na
ochranu práv spotrebiteľa.
Je to len niekoľko zo zmien,
ktorými sa zákonodarca snažil rozhodcovské konanie
so spotrebiteľským prvkom
priblížiť riadnemu súdnemu
konaniu podľa Občianskeho
súdneho poriadku.
Rozhodcovský rozsudok
a opravné prostriedky
voči nemu
Rozhodcovský rozsudok,
podobne ako rozsudok všeobecného súdu, má rovnaké
účinky ako právoplatný rozsudok súdu, samozrejme,
ak v lehote stanovenej zákonom nebola podaná žaloba
o zrušenie rozhodcovského
rozsudku. Môžeme teda povedať, že akýmsi „opravným
prostriedkom“ voči rozhodcovskému rozsudku je žaloba
o zrušenie rozhodcovského
rozsudku. Účastník spotrebiteľského rozhodcovského
konania sa môže žalobou
podanou proti druhému
účastníkovi na súde domáhať zrušenia rozhodcovského
rozsudku, ak:
a) účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania
nemal spôsobilosť uzavrieť
spotrebiteľskú rozhodcovskú
zmluvu,
b) účastník spotrebiteľského rozhodcovského konania
nebol riadne upovedomený
o ustanovení rozhodcu alebo
o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní alebo mu
nebolo umožnené sa zúčastniť na spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní,
c) rozhodcovským rozsudkom sa rozhodol spor, ktorý
spotrebiteľská rozhodcovská
zmluva nepredvídala, alebo

sa ním rozhodlo o veci, ktorá
je podľa tohto zákona vylúčená zo spotrebiteľského rozhodcovského konania,
d) stály rozhodcovský súd
nebol ustanovený v súlade
s týmto zákonom, v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní sa nepostupovalo v súlade s ustanoveniami tohto
zákona a uvedený nedostatok
mohol mať vplyv na výsledok
sporu,
e) spotrebiteľská rozhodcovská zmluva neobsahuje
náležitosti podľa § 3 alebo
je tu iný dôvod neplatnosti
spotrebiteľskej rozhodcovskej
zmluvy,
f) stály rozhodcovský súd
nenariadil ústne pojednávanie, hoci spotrebiteľ jeho nariadenie navrhoval podľa § 34
ods. 2 a z okolností, uvedených v návrhu na nariadenie
ústneho pojednávania, vyplývala potreba jeho nariadenia
najmä z dôvodu, že bez ústneho pojednávania sa nebolo
možné vysporiadať s návrhmi a tvrdeniami spotrebiteľa,
a toto pochybenie mohlo mať
vplyv na výsledok sporu,
g) v konaní nebol správne
zistený skutkový stav tým,
že stály rozhodcovský súd
nesprávne vyhodnotil predložené dôkazy, nevykonal navrhované dôkazy, alebo neumožnil spotrebiteľovi predložiť dôkazy a toto pochybenie
mohlo mať vplyv na výsledok
sporu,
h) vo veci rozhodoval zaujatý rozhodca,
i) stály rozhodcovský súd
rozhodol v rozpore s ustanoveniami všeobecne-záväzných právnych predpisov na
ochranu práv spotrebiteľa
a toto porušenie mohlo mať
vplyv na výsledok sporu,
j) rozhodcovský rozsudok
zaväzuje účastníka spotrebiteľského rozhodcovského
konania na plnenie, ktoré je

svojou povahou objektívne
nemožné, právom nedovolené, alebo odporuje dobrým
mravom,
k) výkon rozhodcovského
rozsudku by bol v rozpore
s verejným poriadkom Slovenskej republiky,
l) rozhodcovský rozsudok vychádza z nesprávneho
právneho posúdenia veci.
Vyššie uvedená špecifikácia dôvodov na podanie
žaloby o zrušenie rozhodcovského rozsudku je uzavretým okruhom chýb, ktoré má
mať rozhodcovský rozsudok,
aby bolo možné podať žalobu o jeho zrušenie, preto ich
uvádzame kompletne tak,
ako sú uvedené v zákone.
V prípade, že nájdete v rozhodcovskom rozsudku akúkoľvek z vyššie uvedených
chýb, je na mieste podať žalobu na všeobecný súd (súd,
v obvode ktorého máte bydlisko). Veľkým plus pre účastníka, ktorý sa chce proti rozhodcovskému rozsudku brániť
je, že zákonodarca umožnil
podať takú žalobu aj na tlačive, ktorého vzor je uvedený
v prílohe k citovanému zákonu. Jej vzor však nájdete aj na
webovej stránke Ministerstva
spravodlivosti SR.
Lehota na podanie takejto žaloby sa oproti pôvodnej

úprave jeden mesiac rozšírila
na tri mesiace od doručenia
rozhodcovského rozsudku.
Ďalšou pozitívnou zmenou je
i skutočnosť, že rozhodcovský rozsudok môže nadobudnúť právoplatnosť a stať sa
exekučným titulom, na podklade ktorého môže byť vykonaná exekúcia, až po uplynutí
trojmesačnej lehoty. Dovtedy
však voči vám nemôže začať
exekučné konanie.
Buďte bdelí a poraďte sa...
Samozrejme, najdôležitejšou vlastnosťou, ktorá vám
pomôže predísť mnohým negatívnym situáciám a ktorú
by ste si mali osvojiť a pestovať, je bdelosť. Už starí Rímania vedeli, že bdelým patrí
právo. V kontexte súčasných
dní to znamená najmä poctivý prístup k svojim záležitostiam, opatrnosť pri vstupe do
právnych vzťahov, preberanie
poštových zásielok a využitie
každého možného dostupného procesného prostriedku,
ktorý priznáva zákon. A to
najdôležitejšie - poradiť sa
ešte predtým, ako do akéhokoľvek právneho vzťahu
vstúpite, je tým najlepším, čo
môžete urobiť.
V ďalšom čísle vám poradíme čo, robiť, keď sa stanete
účastníkom exekučného konania.
(pvc, ll)

TV PROGRAM
Streda
1. 4. 2015

04:20 	Správy RTVS
05:10 	Góly - body - sekundy
05:20 	Počasie
05:30 	Križovatky medicíny
06:10 	5 proti 5
06:55 	Správy RTVS
07:40 	Podvodníci v akcii
08:15 	McLeodove dcéry
09:00 	Policajné oddelenie
10:05 	Lekári
10:50 	Duel
11:20 	5 proti 5
12:00 	Správy RTVS
12:20 	Dámsky klub
13:55 	Tajomstvo mojej
kuchyne
14:35 	Križovatky medicíny
15:30 	TV Šanca
16:00 	Správy RTVS
16:25 	Podvodníci v akcii
17:00 	Lekári
17:45 	Duel
18:20 	5 proti 5
19:00 	Správy RTVS
19:50 	Góly - body - sekundy
20:10 	Počasie
20:20 	Krvavé pobrežie
22:35 	Dobrý policajt
00:20 	Policajné oddelenie
01:10 	Dobrý policajt
02:55 	Dámsky klub

07:00 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
07:05 	Správy - Hírek
07:15 	Správy z regiónov
07:30 	Správy a komentáre
08:00 	Živá panoráma
08:30 	Fidlibumove
rozprávky
08:55 	Trpaslíci
09:00 	Táraninky
09:10 	Žiarivky: Úsporné
a nebezpečné
10:05 	Slovenskí Nemci v
Slovenskej televízii
10:35 	Fokus zdravie
11:20 	Ambulancia
11:55 	Živá panoráma
12:25 	ArtSpektrum
12:30 	Na ľudovú nôtu
13:05 	Večera s Havranom
14:25 	Tu sme doma
14:50 	Test magazín
15:05 	Fokus spotrebiteľ
16:00 	Maďarský magazín
16:25 	Správy - Hírek
16:35 	Encyklopédia
slovenských obcí
16:50 	Hokej - extraliga
19:30 	Večerníček
19:35 	Malý medvedík
19:45 	Trpaslíci
19:50 	100 názorov 2014
19:55 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
20:00 	Romaria
21:00 	Správy a komentáre
21:25 	Góly - body - sekundy
21:35 	Súrodenci
22:05 	Fiodor Michajlovič
Dostojevskij
23:00 	Fiodor Michajlovič
Dostojevskij
23:55 	Polícia
00:10 	Profesionál
00:30 	Autosalón
00:55 	Správy RTVS
01:45 	ArtSpektrum

04:00 	Kobra 11
05:05 	Televízne noviny
06:00 	Teleráno
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TELEVÍZNY PROGRAM 1. 4. 2015 - 12. 4. 2015
08:30 	Búrlivé víno
09:40 	Ordinácia v ružovej
záhrade
10:50 	Chlapi neplačú
11:55 	Dr. House
12:50 	Kobra 11
15:00 	Dva a pol chlapa IV
16:00 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
16:56 	Hra o Niké
17:00 	Prvé televízne noviny
17:25 	Reflex
17:50 	Chlapi neplačú
19:00 	Televízne noviny
20:00 	Športové noviny
20:20 	Počasie
20:30 	Chart show
22:35 	Arrow
23:30 	Arrow
00:30 	Agent bez minulosti
01:25 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
02:10 	Dr. House
02:50 	Dva a pol chlapa IV
03:10 	Kobra 11

04:00 	DIVOKÉ KONE
04:55 	Krimi
05:20 	Noviny TV JOJ
06:00 	Krimi
06:25 	Noviny TV JOJ
07:15 	Súdna sieň
08:25 	DIVOKÉ KONE
09:45 	Pod povrchom
10:55 	Súdna sieň
12:00 	Noviny o 12:00
13:25 	Kosti
14:25 	Panelák
15:20 	Nákupné maniačky
16:40 	Top star
17:00 	Noviny o 17:00
17:55 	Súdna sieň
19:00 	Krimi
19:30 	Noviny TV JOJ
20:15 	Šport
20:25 	Najlepšie počasie
20:30 	DIVOKÉ KONE
21:45 	Panelák
22:50 	Kosti
23:45 	Slnečno, sem-tam
vraždy
00:45 	Kravaťáci
01:40 	Kravaťáci
02:35 	C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas
03:15 	Panelák

Štvrtok
2. 4. 2015

04:25 	Správy RTVS
05:15 	Góly - body - sekundy
05:25 	Križovatky medicíny
06:10 	5 proti 5
06:55 	Správy RTVS
07:40 	Podvodníci v akcii
08:10 	McLeodove dcéry
09:00 	Policajné oddelenie
10:05 	Lekári
10:50 	Duel
11:20 	5 proti 5
12:00 	Správy RTVS
12:20 	Dámsky klub
14:05 	Križovatky medicíny
15:00 	TV Šanca
15:30 	TV Šanca
16:00 	Správy RTVS
16:25 	Podvodníci v akcii
17:00 	Lekári
17:45 	Duel
18:20 	5 proti 5
19:00 	Správy RTVS
19:50 	Góly - body - sekundy
20:10 	Počasie
20:20 	Koniec lží

21:50 	Reportéri
22:15 	Peklo na kolesách
23:00 	Peklo na kolesách
23:40 	Policajné oddelenie
00:35 	Občan za dverami
01:05 	Koniec lží
02:30 	Dámsky klub

06:40 	Polícia
06:55 	Profesionál
07:15 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
07:20 	Správy - Hírek
07:30 	Správy a komentáre
08:00 	Živá panoráma
08:30 	Zázračný ateliér
08:55 	Trpaslíci
09:00 	Táraninky
09:05 	Família
09:35 	Súrodenci
10:05 	Maďarský magazín
10:30 	Fokus spotrebiteľ
11:15 	GENERÁCIA
zlaté roky života
11:45 	Môj malý príbeh
12:05 	Živá panoráma
12:35 	ArtSpektrum
12:45 	Fiodor Michajlovič
Dostojevskij
13:40 	Fiodor Michajlovič
Dostojevskij
14:35 	Rómsky magazín
15:05 	Fokus právo
15:55 	Správy - Hírek
16:05 	Encyklopédia
slovenských obcí
16:20 	Hokej - reprezentácia
- prípravné zápasy
19:00 	Večerníček
19:05 	Malý medvedík
19:20 	Hokej - extraliga
21:55 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
22:05 	Família
22:30 	Desatoro 2010
23:20 	Správy RTVS

05:05 	Televízne noviny
06:00 	Teleráno
08:30 	Búrlivé víno
09:40 	Ordinácia v ružovej
záhrade
10:45 	Chlapi neplačú
11:55 	Legenda o Jurajovi
a drakovi
13:40 	Bláznivý tábor
15:30 	Dva a pol chlapa IV
16:00 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
16:56 	Hra o Niké
17:00 	Prvé televízne noviny
17:25 	Reflex
17:50 	Chlapi neplačú
19:00 	Televízne noviny
20:00 	Športové noviny
20:20 	Počasie
20:30 	Búrlivé víno
21:45 	Rodinné prípady
22:50 	Zámena manželiek
00:05 	Myšlienky vraha
01:00 	Agent bez minulosti
01:50 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
02:30 	Myšlienky vraha
03:10 	Vojna bohov

04:00 	DIVOKÉ KONE
04:55 	Krimi
05:20 	Noviny TV JOJ
06:05 	Krimi
06:35 	Noviny TV JOJ
07:20 	Súdna sieň
08:25 	DIVOKÉ KONE

09:50 	Pod povrchom
10:55 	Súdna sieň
12:00 	Noviny o 12:00
13:25 	Kosti
14:20 	Panelák
15:20 	Nákupné maniačky
16:40 	Top star
17:00 	Noviny o 17:00
17:55 	Súdna sieň
19:00 	Krimi
19:30 	Noviny TV JOJ
20:15 	Šport
20:25 	Najlepšie počasie
20:30 	DIVOKÉ KONE
21:45 	Kolabs
22:25 	Kosti
23:25 	Slnečno, sem-tam
vraždy
00:25 	Kravaťáci
01:25 	Kravaťáci
02:25 	Hawaii 5.0
03:05 	Noviny TV JOJ
03:45 	Kolabs

Piatok
3. 4. 2015

04:05 	McLeodove dcéry
04:50 	Správy RTVS
05:35 	Góly - body - sekundy
05:50 	Križovatky medicíny
06:35 	5 proti 5
07:20 	Včielka Maja
08:40 	Nezbedný havran
09:55 	Evanjelické pašiové
služby Božie
na Veľký piatok
11:15 	Z pekla šťastie
13:05 	Ježiš Nazaretský
14:40 	Jorinda a Joringel
15:40 	Svätý Peter
17:20 	Svätý Peter
19:00 	Správy RTVS
19:50 	Góly - body - sekundy
20:10 	Počasie
20:20 	Liečiteľ
22:50 	Svätý Peter
00:30 	Svätý Peter
02:10 	Liečiteľ

06:20 	Cesta
06:50 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
07:00 	Správy - Hírek
07:10 	Hontianska jar
07:35 	Chodenie po lete
08:00 	Živá panoráma
08:30 	Krížové cesty
08:55 	Ján Pavol II priateľ
Slovákov
09:40 	Krížové výpravy
10:10 	Peter a Lucia
11:05 	Pater mi
11:20 	Evanjelium podľa Jána
13:05 	Z kapsy rozprávkara
13:30 	Adam Šangala
14:25 	Novum ver
15:10 	October baby
17:00 	Biely chumáč:
Dobrodružstvá
malého bobra
18:20 	Televíkend
18:45 	Večerníček
18:55 	Malý medvedík
19:00 	Trpaslíci
19:05 	Bolek a Lolek na
divokom západe
19:15 	Tao Tao
19:40 	Zázračný ateliér
19:45 	Narodení v divočine
19:55 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
20:00 	Sviatočné slovo
20:10 	Sľub z katakomb
20:55 	Poklady.sk

21:15 	Zahraničný duchovný
prenos
22:45 	Ostrov
00:35 	Krížové výpravy
01:05 	Správy RTVS
01:50 	Sviatočné slovo

05:05 	Televízne noviny
06:00 	Bláznivý tábor
07:40 	Tom a Jerry
07:45 	Scooby-Doo a legenda
o fantosaurovi
09:10 	Jumanji
11:15 	Peklo s princeznou
13:30 	Jumper
15:15 	Cesta do stredu Zeme
17:15 	Kung Fu Panda 2
19:00 	Televízne noviny
20:00 	Športové noviny
20:20 	Počasie
20:30 	Hop
22:30 	Neľútostná pomsta
00:40 	Šiesty zmysel
01:30 	Bostonské vraždy
02:15 	Pán a pani Smithovci
03:00 	Žalobca a obhajca
03:40 	Agent bez minulosti

04:15 	Pod povrchom
05:00 	DIVOKÉ KONE
06:00 	Noviny TV JOJ
06:40 	Krimi
07:15 	Noviny TV JOJ
08:10 	Rýchla rota
Chipa a Dala
09:05 	Pasca na žraloka
10:40 	Billy a jeho dva psy
12:25 	Vidiečania z Beverly
Hills
14:30 	Noc v múzeu
17:05 	Alvin a
Chipmunkovia 2
19:00 	Krimi
19:30 	Noviny TV JOJ
20:15 	Šport
20:25 	Najlepšie počasie
20:30 	Smrtonosná pasca 4.0
23:30 	Rachot v Bronxe
01:35 	Bratia ako sa patrí
03:35 	Krádež diamantov

Sobota
4. 4. 2015

04:40 	Ježiš Nazaretský
06:15 	Správy RTVS
07:00 	Góly - body - sekundy
07:15 	Levík Raa Raa
07:25 	Poštár Pat
07:45 	Včielka Maja
Nové dobrodružstvá
08:00 	Garfield
08:10 	Ako si vycvičiť drakov
08:35 	Fidlibum
09:05 	Trpaslíci
09:30 	Daj si čas
10:00 	Robin Hood
10:45 	Robin Hood
11:30 	Z pekla šťastie II
13:15 	Ježiš Nazaretský
14:50 	Hviezdne toliare
15:55 	Jak se budí princezny
17:20 	Traja mušketieri
19:00 	Správy RTVS
19:50 	Góly - body - sekundy
20:10 	Počasie
20:20 	Dáždnik svätého Petra
21:45 	Späť domov
23:15 	Traja mušketieri
00:55 	Späť domov
02:25 	Ježiš Nazaretský

06:30 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
06:40 	Biely chumáč:
Dobrodružstvá
malého bobra
08:00 	Živá panoráma
08:30 	Televíkend
09:00 	Veľká Noc
09:10 	70. výročie
oslobodenia Bratislavy
09:40 	Krížové výpravy
10:10 	Mladé letá
11:15 	Televízny klub
nepočujúcich
11:45 	Evanjelium podľa Jána
13:05 	Z kapsy rozprávkara
13:35 	Adam Šangala
14:35 	GENERÁCIA
zlaté roky života
15:05 	Kapura
15:45 	Farmárska revue
16:10 	Test magazín
16:20 	Magazín Ligy
majstrov
16:50 	Hokej - reprezentácia
prípravné zápasy
19:30 	Večerníček
19:35 	Malý medvedík
19:45 	Trpaslíci
19:55 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
20:05 	Apokalypsa
Druhá svetová vojna
21:00 	Anjeli strážni
21:35 	Pietro e Lucia
23:00 	Obyčajní hrdinovia
00:55 	Krížové výpravy
01:25 	Československý
filmový týždenník
01:35 	Správy RTVS
02:25 	Apokalypsa
Druhá svetová vojna

04:25 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
05:05 	Televízne noviny
06:00 	Medvedík Yogi
06:15 	Tučniaky z
Madagaskaru II
06:55 	Kung Fu Panda 2
08:25 	Cesta do stredu Zeme
10:15 	Arrow
11:10 	Arrow
12:10 	Lovecká sezóna 3
13:45 	Agent v sukni 2
15:50 	Chlpatá odplata
17:35 	Susedia
18:20 	Smotánka
19:00 	Televízne noviny
20:00 	Športové noviny
20:20 	Počasie
20:30 	Muži v čiernom 3
22:40 	Hellboy: Zlatá armáda
01:00 	Neľútostná pomsta
02:50 	Cesta do stredu Zeme

05:20 	Billy a jeho dva psy
06:45 	Noviny TV JOJ
07:30 	Krimi
08:05 	Noviny TV JOJ
08:55 	Dobré ráno s RIKom
09:25 	Rýchla rota
Chipa a Dala
10:50 	Pasca na žraloka 2
12:35 	Agenti S.H.I.E.L.D.
13:30 	Agenti S.H.I.E.L.D.
14:30 	Čierny rytier
16:40 	Doba ľadová
18:20 	Fajnšmeker
19:00 	Krimi
19:30 	Noviny TV JOJ
20:15 	Šport
20:25 	Najlepšie počasie
20:30 	Kúpili sme Zoo
23:15 	MacGruber
01:20 	Hra na skrývačku
03:05 	Bratia ako sa patrí

12



Streda, 1. 4. 2015 | číslo 14 - 15

Nedeľa
5. 4. 2015

04:00 	Spišský Jeruzalem
04:25 	Z pekla šťastie II
06:05 	Správy RTVS
06:50 	Góly - body - sekundy
07:10 	Levík Raa Raa
07:20 	Poštár Pat
07:40 	Včielka Maja
07:55 	Garfield
08:05 	Ako si vycvičiť drakov
08:30 	Zázračný ateliér
09:00 	Megamozog
09:25 	Megamozog
10:00 	Veľkonočná sv. omša s
požehnaním
Urbi et Orbi
12:25 	Veľkonočný sen
12:45 	Ježiš Nazaretský
14:20 	Kráľ zlodejov
15:25 	Malá morská víla
16:55 	Hurá do záhrady veľkonočný špeciál
17:25 	Traja mušketieri
19:00 	Správy RTVS
19:50 	Góly - body - sekundy
20:10 	Počasie
20:20 	Ruky bozkávam
21:40 	Ruky bozkávam
23:00 	Traja mušketieri
00:35 	Rieka nádeje
01:25 	Rieka nádeje
02:15 	Ježiš Nazaretský
03:50 	Hurá do záhrady veľkonočný špeciál

07:00 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
07:10 	Jarné zvykoslovie
07:30 	Televíkend
08:00 	Živá panoráma
08:35 	Kapura
09:20 	Farmárska revue
09:40 	Krížové výpravy
10:10 	Dobrodružstvo
pri obžinkoch
11:20 	Kolíska a kríž II
12:05 	Hviezda prvej veľkosti
/Ondrej Caban/
12:30 	Orientácie
13:00 	Z kapsy rozprávkara
13:30 	Adam Šangala
14:40 	Família
15:05 	Anjeli strážni
15:45 	Herecké legendy
15:55 	Cudzinci
16:50 	Hokej - extraliga
19:30 	Večerníček
19:40 	Malý medvedík
19:45 	Trpaslíci
19:55 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
20:00 	Sviatočné slovo
20:05 	Kráľ nebies - Orol
skalný
21:00 	Blízko od seba
22:55 	Odpískané
23:40 	Krížové výpravy
00:10 	Správy RTVS
00:55 	Sviatočné slovo

04:20 	Bostonské vraždy
05:05 	Televízne noviny
06:00 	Flintstonovci:
Svadba v Bedrocku
07:40 	Tučniaky z
Madagaskaru II
08:00 	Tom a Jerry
08:25 	Hop
10:15 	Princezna ze mlejna
12:30 	Chart show
14:45 	Da Vinciho kód
17:45 	Domov na kľúč
18:25 	Kredenc
19:00 	Televízne noviny

20:00 	Športové noviny
20:20 	Počasie
20:30 	Herkules
22:30 	Vlkolak
00:40 	Hellboy: Zlatá armáda
02:35 	Herkules

04:55 	Noviny TV JOJ
05:35 	Krimi
06:00 	Noviny TV JOJ
06:40 	Pasca na žraloka 2
08:25 	Rýchla rota
Chipa a Dala
08:55 	Simpsonovci Film
10:45 	Doba ľadová
12:25 	Noc v múzeu
14:55 	Smrtonosná pasca 4.0
17:55 	Nové bývanie
19:00 	Krimi
19:30 	Noviny TV JOJ
20:15 	Šport
20:25 	Najlepšie počasie
20:30 	Doba ľadová:
Zem v pohybe
22:35 	Nájomný vrah
00:40 	MacGruber
02:35 	Posledná lúpež

Pondelok
6. 4. 2015

04:20 	Správy RTVS
05:05 	Góly - body - sekundy
05:25 	Počasie
05:30 	Malá morská víla
07:00 	Kráľ zlodejov
08:00 	Marco Polo
návrat do Xanadu
09:20 	Hurá do Afriky !
10:50 	Zlatý chlieb
12:00 	Veľká noc
s Bonifácom
13:05 	Ježiš Nazaretský
14:50 	Modrý lampáš
15:50 	Šíleně smutná
princezná
17:15 	Kapitán
19:00 	Správy RTVS
19:50 	Góly - body - sekundy
20:10 	Počasie
20:20 	Čo ja viem
21:40 	Fetiše socializmu II
22:10 	Sanitka
23:05 	Hlavný podozrivý
newyorské prípady
23:50 	Kapitán
01:30 	Veľká noc
s Bonifácom
02:30 	Ježiš Nazaretský

06:20 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
06:30 	Maľované vajíčko
07:10 	Keď sa lámal rok
08:00 	Živá panoráma
08:25 	Kráľ nebies
Orol skalný
09:20 	Krížové výpravy
09:50 	Ženský zákon
11:15 	Vodou tvorená,
suchom morená
11:45 	Hore Hronom jar
ide...
12:15 	Zlatohláska
13:35 	Ktosi je za dverami
14:25 	Kandráčovci
10 rokov s vami
15:25 	Slnečný cirkus: KÁ
16:50 	Hokej - extraliga
19:30 	Večerníček - Jurošík
19:35 	Malý medvedík
19:45 	Trpaslíci
19:55 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
20:00 	West Side Story
22:30 	Rok ďábla

00:00 	Krížové výpravy
00:30 	Správy RTVS

04:00 	Pán a pani Smithovci
04:40 	Smotánka
06:00 	Medvedík Yogi
06:05 	Tučniaky
z Madagaskaru II
06:50 	Lovecká sezóna 3
08:10 	Chlpatá odplata
09:55 	Muži v čiernom 3
12:05 	Tři veteráni
14:10 	Nevera po slovensky
17:20 	Hra o Niké
17:25 	Medveď Yogi
19:00 	Televízne noviny
20:00 	Športové noviny
20:20 	Počasie
20:30 	Babovřesky
23:35 	Kat
01:55 	Herkules
03:30 	Vlkolak

04:15 	Bastardi 2
06:20 	Noviny TV JOJ
07:00 	Krimi
07:30 	Noviny TV JOJ
08:20 	Rýchla rota
Chipa a Dala
09:15 	Psy vo vesmíre
11:15 	Alvin a
Chipmunkovia 2
13:10 	Kúpili sme Zoo
15:55 	Doba ľadová:
Zem v pohybe
18:00 	Nová záhrada
19:00 	Krimi
19:30 	Noviny TV JOJ
20:10 	Šport
20:20 	Najlepšie počasie
20:30 	Tanec snov
23:40 	Záhady sfingy
01:45 	Živí a mŕtvi
03:05 	Let 93

Utorok
7. 4. 2015

04:15 	Správy RTVS
05:05 	Góly - body - sekundy
05:15 	Počasie
05:25 	Veľkonočný sen
05:45 	Šíleně smutná
princezná
07:10 	Modrý lampáš
08:10 	McLeodove dcéry
08:55 	Policajné oddelenie
09:55 	Nečakané stretnutia
10:50 	Duel
11:20 	5 proti 5
12:00 	Správy RTVS
12:20 	Dámsky klub
14:00 	Hurá do záhrady veľkonočný špeciál
14:35 	Križovatky medicíny
15:30 	TV Šanca
16:00 	Správy RTVS
16:25 	Podvodníci v akcii
16:55 	Talkshow Petra
Marcina
17:50 	Duel
18:20 	5 proti 5
19:00 	Správy RTVS
19:50 	Góly - body - sekundy
20:10 	Počasie
20:20 	Nikto nie je dokonalý
21:30 	Slovensko chutí
22:05 	Súboj s časom
22:50 	Zákon a poriadok
23:30 	Policajné oddelenie
00:20 	Súboj s časom
01:05 	Inšpektor Rocca
02:50 	Dámsky klub

07:50 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
08:00 	Živá panoráma
08:30 	Pre materské školy
08:55 	Pesničky z Hviezdičky
09:00 	Slnečný cirkus: KÁ
10:25 	Veľká noc v Európe
10:55 	GENERÁCIA
zlaté roky života
11:25 	Televíkend
12:00 	Živá panoráma
12:30 	ArtSpektrum
12:40 	Na ľudovú nôtu
13:10 	Orientácie
13:40 	Família
14:05 	Orbita - pozoruhodná
cesta Zeme
15:05 	Cesta bez konca
15:50 	Magazín Ligy
majstrov
16:20 	Profesionál
16:45 	Fokus zdravie
17:30 	Správy z regiónov
17:45 	ArtSpektrum
17:50 	Správy - Hírek
18:00 	Na ceste po Česku
18:25 	Encyklopédia
slovenských obcí
18:45 	Večerníček
18:50 	Malý medvedík
18:55 	Trpaslíci
19:00 	Bolek a Lolek na
divokom západe
19:10 	Tao Tao
19:35 	Zázračný ateliér
19:40 	Narodení v divočine
19:45 	100 názorov 2014
19:55 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
20:00 	Veľký tabak,
mladé ciele
21:00 	Správy a komentáre
21:25 	Góly - body - sekundy
21:35 	Ambulancia
22:00 	Večera s Havranom
23:15 	Zvonky šťastia
00:25 	Piloti
00:50 	Správy RTVS
01:40 	ArtSpektrum

05:05 	Televízne noviny
06:00 	Teleráno
08:30 	Tři veteráni
10:35 	Medveď Yogi
12:10 	Babovřesky
15:00 	Dva a pol chlapa IV
16:00 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
16:56 	Hra o Niké
17:00 	Prvé televízne noviny
17:25 	Reflex
17:50 	Chlapi neplačú
19:00 	Televízne noviny
20:00 	Športové noviny
20:20 	Počasie
20:30 	Búrlivé víno
21:45 	Rodinné prípady
22:50 	Zámena manželiek
00:05 	Myšlienky vraha
01:05 	Agent bez minulosti
01:50 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
02:35 	Myšlienky vraha
03:20 	Fešák

04:30 	Nová záhrada
05:15 	Noviny TV JOJ
05:50 	Krimi
06:15 	Noviny TV JOJ
07:05 	Súdna sieň
08:15 	Rodinné záležitosti
09:30 	Honba za Klenotom
Nílu
12:00 	Noviny o 12:00
12:20 	Kosti
13:20 	Záhady sfingy
15:20 	Nákupné maniačky
16:40 	Top star
17:00 	Noviny o 17:00
17:55 	Súdna sieň
19:00 	Krimi
19:30 	Noviny TV JOJ

TV PROGRAM
20:15 	Šport
20:25 	Najlepšie počasie
20:30 	DIVOKÉ KONE
21:45 	Panelák
22:50 	Kosti
23:50 	Slnečno, sem-tam
vraždy
00:50 	Kravaťáci
01:45 	Kravaťáci
02:40 	C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas
03:25 	Panelák

Streda
8. 4. 2015

04:25 	Správy RTVS
05:15 	Góly - body - sekundy
05:25 	Križovatky medicíny
06:10 	5 proti 5
06:55 	Správy RTVS
07:40 	Podvodníci v akcii
08:10 	McLeodove dcéry
09:00 	Policajné oddelenie
10:00 	Talkshow Petra
Marcina
10:50 	Duel
11:20 	5 proti 5
12:00 	Správy RTVS
12:20 	Dámsky klub
13:55 	Tajomstvo mojej
kuchyne
14:35 	Križovatky medicíny
15:30 	TV Šanca
16:00 	Správy RTVS
16:25 	Podvodníci v akcii
17:00 	Lekári
17:50 	Duel
18:20 	5 proti 5
19:00 	Správy RTVS
19:50 	Góly - body - sekundy
20:10 	Počasie
20:20 	Rob Roy
22:30 	Dobrý policajt
00:10 	Policajné oddelenie
01:00 	Reportéri
01:30 	Rob Roy
03:40 	Dámsky klub

07:00 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
07:05 	Správy - Hírek
07:15 	Správy z regiónov
07:30 	Správy a komentáre
08:00 	Živá panoráma
08:30 	Fidlibum
08:55 	Trpaslíci
09:00 	Veľký tabak,
mladé ciele
09:55 	Orbita - pozoruhodná
cesta Zeme
10:45 	Fokus zdravie
11:30 	Ambulancia
12:00 	Živá panoráma
12:35 	ArtSpektrum
12:40 	Piesne domova
13:05 	Večera s Havranom
14:25 	Rómsky magazín
15:00 	Moje rómske deti
15:55 	Maďarský magazín
16:25 	Energetika
16:45 	Fokus spotrebiteľ
17:30 	Správy z regiónov
17:40 	ArtSpektrum
17:50 	Správy - Hírek
18:00 	Osudy umeleckých
diel
18:25 	Necelebrity
18:30 	Test magazín
18:45 	Večerníček
18:50 	Malý medvedík
18:55 	Trpaslíci
19:00 	Bolek a Lolek
na divokom západe
19:10 	Tao Tao
19:35 	Zázračný ateliér
19:40 	Narodení v divočine
19:45 	100 názorov 2014
19:55 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku

20:05 	Amaro Džives
Náš deň
21:25 	Správy a komentáre
21:55 	Góly - body - sekundy
22:00 	Fiodor Michajlovič
Dostojevskij
22:55 	Fiodor Michajlovič
Dostojevskij
23:55 	Polícia

05:05 	Televízne noviny
06:00 	Teleráno
08:30 	Búrlivé víno
09:40 	Ordinácia v ružovej
záhrade
10:55 	Chlapi neplačú
12:00 	Dr. House
13:00 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
14:00 	Kobra 11
15:00 	Dva a pol chlapa IV
16:00 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
16:56 	Hra o Niké
17:00 	Prvé televízne noviny
17:25 	Reflex
17:50 	Chlapi neplačú
19:00 	Televízne noviny
20:00 	Športové noviny
20:20 	Počasie
20:30 	Chart show
22:35 	Arrow
23:30 	Arrow
00:30 	Agent bez minulosti
01:25 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
02:10 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
02:55 	Dr. House
03:40 	Dva a pol chlapa IV

04:10 	DIVOKÉ KONE
05:10 	Noviny TV JOJ
05:50 	Krimi
06:25 	Noviny TV JOJ
07:10 	Súdna sieň
08:25 	DIVOKÉ KONE
09:45 	Pod povrchom
10:55 	Súdna sieň
12:00 	Noviny o 12:00
13:20 	Kosti
14:20 	Panelák
15:20 	Nákupné maniačky
16:40 	Top star
17:00 	Noviny o 17:00
17:55 	Súdna sieň
19:00 	Krimi
19:30 	Noviny TV JOJ
20:15 	Šport
20:25 	Najlepšie počasie
20:30 	DIVOKÉ KONE
21:45 	Panelák
22:50 	Kosti
23:50 	Slnečno, sem-tam
vraždy
00:50 	Kravaťáci
01:40 	Kravaťáci
02:35 	C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas (16)
03:20 	Panelák

Štvrtok
9. 4. 2015

05:10 	Góly - body - sekundy
05:20 	Počasie
05:30 	Križovatky medicíny
06:15 	5 proti 5
06:55 	Správy RTVS
07:45 	Podvodníci v akcii
08:15 	McLeodove dcéry
09:05 	Policajné oddelenie
10:05 	Lekári
10:50 	Duel
11:20 	5 proti 5
12:00 	Správy RTVS
12:20 	Dámsky klub

TV PROGRAM
14:00 	Postav dom,
zasaď strom
14:35 	Križovatky medicíny
15:30 	TV Šanca
16:00 	Správy RTVS
16:25 	Podvodníci v akcii
17:00 	Lekári
17:45 	Duel
18:20 	5 proti 5
19:00 	Správy RTVS
19:50 	Góly - body - sekundy
20:10 	Počasie
20:20 	Boxer
21:50 	Reportéri
22:15 	Peklo na kolesách
23:00 	Peklo na kolesách
23:45 	Policajné oddelenie
00:30 	Občan za dverami
01:00 	Boxer
02:30 	Dámsky klub

06:45 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
06:50 	Polícia
07:05 	Správy - Hírek
07:15 	Správy z regiónov
07:30 	Správy a komentáre
08:00 	Živá panoráma
08:30 	Zázračný ateliér
08:55 	Trpaslíci
09:05 	Zvonky šťastia
10:10 	Osudy umeleckých
diel
10:35 	Maďarský magazín
11:00 	Fokus spotrebiteľ
11:45 	Pred rokmi...
12:15 	Predstavujeme vám
Gabrielu Hermélyovú
12:35 	Živá panoráma
13:05 	Fiodor Michajlovič
Dostojevskij
14:00 	Fiodor Michajlovič
Dostojevskij
15:05 	Fokus právo
15:55 	Rómsky magazín
16:25 	Správy - Hírek
16:30 	Halali
16:50 	Hokej - reprezentácia
prípravné zápasy
19:20 	Hokej - extraliga
21:55 	Ukradnutá hranica
23:20 	Ambulancia
23:45 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
23:55 	Správy RTVS
00:40 	ArtSpektrum

04:00 	Kobra 11
05:05 	Televízne noviny
06:00 	Teleráno
08:30 	Búrlivé víno
09:40 	Ordinácia v ružovej
záhrade
10:50 	Chlapi neplačú
12:00 	Dr. House
13:00 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
14:00 	Kobra 11
15:00 	Dva a pol chlapa IV
16:00 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
16:56 	Hra o Niké
17:00 	Prvé televízne noviny
17:25 	Reflex
17:50 	Chlapi neplačú
19:00 	Televízne noviny
20:00 	Športové noviny
20:20 	Počasie
20:30 	Búrlivé víno
21:45 	Rodinné prípady
22:50 	Zámena manželiek
00:00 	Myšlienky vraha
01:00 	Agent bez minulosti
01:45 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
02:30 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
03:15 	Dr. House

04:05 	DIVOKÉ KONE
05:00 	Krimi
05:25 	Noviny TV JOJ
06:05 	Krimi
06:35 	Noviny TV JOJ
07:20 	Súdna sieň
08:20 	DIVOKÉ KONE
09:40 	Pod povrchom
10:50 	Súdna sieň
12:00 	Noviny o 12:00
13:20 	Kosti
14:20 	Panelák
15:20 	Nákupné maniačky
16:40 	Top star
17:00 	Noviny o 17:00
17:55 	Súdna sieň
19:00 	Krimi
19:30 	Noviny TV JOJ
20:15 	Šport
20:25 	Najlepšie počasie
20:30 	DIVOKÉ KONE
21:45 	Kolabs
22:25 	Kosti
23:25 	Slnečno, sem-tam
vraždy
00:25 	Kravaťáci
01:25 	Kravaťáci
02:25 	C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas
03:10 	Noviny TV JOJ
03:45 	Kolabs

Piatok
10. 4. 2015

04:20
05:05
05:20
05:25
06:10
06:55
07:40
08:10
09:00
10:05
10:50
11:20
12:00
12:20
14:05
15:00
15:30
16:00
16:25
16:55
17:50
18:20
19:00
19:50
20:10
20:20
21:50
22:20

Správy RTVS
Góly - body - sekundy
Počasie
Križovatky medicíny
5 proti 5
Správy RTVS
Podvodníci v akcii
McLeodove dcéry
Policajné oddelenie
Lekári
Duel
5 proti 5
Správy RTVS
Dámsky klub
Križovatky medicíny
TV Šanca
TV Šanca
Správy RTVS
Podvodníci v akcii
Lekári
Duel
5 proti 5
Správy RTVS
Góly - body - sekundy
Počasie
Čo ja viem
Fetiše socializmu II
Táto krajina nie je
pre starých
00:15 Nikto nie je dokonalý
01:25 Táto krajina nie je
pre starých
03:25 Dámsky klub

07:10 Polícia
07:25 Profesionál
07:40 Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
07:50 Správy - Hírek
08:00 Živá panoráma
08:30 Pre materské školy
08:55 Trpaslíci
09:00 Táraninky
09:10 Dom na predmestí
10:20 Rómsky magazín
10:45 Fokus právo
11:30 Televízny klub
nepočujúcich
12:05 Živá panoráma
12:45 ArtSpektrum
12:50 Medzinárodný
ekumenický koncert
14:00 Cerkev, ikony
a pamätník
14:15 Saša
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15:35
16:30
16:55
17:05
17:20
17:50
20:30
21:20
21:45
22:15
23:45
00:45
00:50
01:40

04:00
05:05
06:00
08:30
09:40
10:55
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
16:56
17:00
17:30
18:00
19:00
20:00
20:20
20:30
21:45
22:40
01:15
02:00
02:40
03:20

Fokus rodina
Tvárou v tvár
Správy - Hírek
Národnostné správy
Televíkend
Hokej - reprezentácia
prípravné zápasy
Divoké Pyreneje
Umenie
Kinorama
13 Tzameti13 Tzameti
BJD 2014
Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
Správy RTVS
ArtSpektrum

Kobra 11
Televízne noviny
Teleráno
Búrlivé víno
Ordinácia v ružovej
záhrade
Chlapi neplačú
Dr. House
NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
Kobra 11
Dva a pol chlapa IV
NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
Hra o Niké
Prvé televízne noviny
Reflex
Rodinné prípady
Televízne noviny
Športové noviny
Počasie
Búrlivé víno
Rodinné prípady
XXx
Šiesty zmysel
Bostonské vraždy
Pán a pani Smithovci
NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad

04:15
05:15
05:55
06:30
07:15
08:25
09:45
10:55
12:00
13:30
14:30
15:20
16:40
17:00
17:55
19:00
19:30
20:15
20:25
20:30
23:30
01:40
03:05

DIVOKÉ KONE
Noviny TV JOJ
Krimi
Noviny TV JOJ
Súdna sieň
DIVOKÉ KONE
Pod povrchom
Súdna sieň
Noviny o 12:00
Kosti
Kolabs
Nákupné maniačky
Top star
Noviny o 17:00
Súdna sieň
Krimi
Noviny TV JOJ
Šport
Najlepšie počasie
Lovci pokladov
V mene kráľa 2
Hory majú oči 2
C.S.I.: Kriminálka
Las Vegas (18)
03:45 Noviny TV JOJ

Sobota
11. 4. 2015

05:00 	Drišľakoviny
06:10 	Správy RTVS
07:00 	Góly - body - sekundy
07:15 	Počasie
07:20 	Levík Raa Raa
07:30 	Poštár Pat
07:50 	Včielka Maja
08:00 	Garfield
08:15 	Ako si vycvičiť drakov
08:40 	Fidlibumove

rozprávky
09:10 	Trpaslíci
09:40 	Daj si čas
10:10 	Robin Hood
10:55 	On air
11:25 	Moje dcéry
13:05 	Náhradník
14:50 	Fetiše socializmu II
15:15 	Čo ja viem
16:45 	Víkend
17:20 	Postav dom,
zasaď strom
18:00 	Slovensko chutí
18:30 	Taxík
19:00 	Správy RTVS
19:50 	Góly - body - sekundy
20:10 	Počasie
20:20 	Nečakané stretnutia
21:10 	Pravdivé príbehy
s Katkou Brychtovou
21:45 	Talkshow Petra
Marcina
22:30 	Hon na legendu
23:45 	Elisa z Rivombrosy
01:15 	Moje dcéry
02:50 	Elisa z Rivombrosy

07:40 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
07:50 	Správy - Hírek
08:00 	Živá panoráma
08:30 	Televíkend
09:00 	Divoké Pyreneje
09:45 	Halali
10:00 	Necelebrity
10:10 	Cesta
10:35 	Zákulisie slovenčiny
10:50 	Drogová pasca: Môže
sa to stať aj tebe
11:15 	5 minút po dvanástej
12:20 	O mužoch, ženách
a deťoch
14:00 	Magazín Ligy
majstrov
14:30 	Kapura
15:15 	Farmárska revue
15:35 	Test magazín
15:50 	GENERÁCIA
zlaté roky života
16:20 	Pred rokmi...
16:50 	Hokej - extraliga
19:30 	Večerníček
19:35 	Malý medvedík
19:45 	Trpaslíci
19:50 	100 názorov 2014
19:55 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
20:00 	Apokalypsa
Druhá svetová vojna
20:55 	HISTORY
21:05 	Anjeli strážni
21:45 	Maratónci
23:15 	Kinorama
23:45 	Československý
filmový týždenník
00:00 	Správy RTVS
00:45 	ArtSpektrum
00:50 	Apokalypsa
Druhá svetová vojna

04:00 	Žalobca a obhajca
05:05 	Televízne noviny
06:00 	Kobra 11
06:50 	Medvedík Yogi
07:10 	Zajac Bugs
a káčer Duffy
07:35 	Kung Fu Panda II
08:00 	Zoom: Akadémia
pre superhrdinov
09:45 	Krok za krokom
10:10 	2 baby na mizine
10:40 	Arrow
11:35 	Arrow
12:30 	Tvrďas Taylor
14:40 	Svadobná noc
v Las Vegas

16:45 	Susedia
17:40 	Hra o Niké
18:20 	Smotánka
19:00 	Televízne noviny
20:00 	Športové noviny
20:20 	Počasie
20:30 	Dámska jazda
23:10 	Dvojnásobné
obvinenie
01:20 	Dámska jazda
03:25 	Dvojnásobné
obvinenie

04:25 	Súdna sieň
05:10 	Top star
05:30 	Krimi
05:55 	Noviny TV JOJ
06:35 	Krimi
07:05 	Noviny TV JOJ
07:55 	Rýchla rota
Chipa a Dala
08:55 	Khumba
10:50 	Agenti S.H.I.E.L.D.
11:45 	Agenti S.H.I.E.L.D.
12:45 	Nebezpečná rýchlosť
15:20 	My dvaja a magor
18:00 	Nová záhrada
19:00 	Krimi
19:30 	Noviny TV JOJ
20:15 	Šport
20:25 	Najlepšie počasie
20:30 	Nič nás nerozdelí
22:40 	Muž v ohni
02:00 	O 28 týždňov
03:35 	Noviny TV JOJ

Nedeľa
12. 4. 2015

04:15 	Drišľakoviny
05:25 	Drišľakoviny mix
06:10 	Správy RTVS
06:55 	Góly - body - sekundy
07:15 	Počasie
07:20 	Levík Raa Raa
07:30 	Poštár Pat
07:50 	Včielka Maja
08:00 	Garfield
08:15 	Ako si vycvičiť drakov
08:40 	Zázračný ateliér
09:05 	Megamozog
09:35 	Autosalón
10:05 	Mláďatká
11:00 	Slovensko v obrazoch
11:20 	Svet v obrazoch
11:45 	HISTORY
11:55 	O 5 minút 12
13:00 	Občan za dverami
13:25 	Bud Bindi
14:00 	Agatha Christie :
Poirot
14:55 	Kára plná bolesti
16:30 	Nikto nie je dokonalý
17:45 	Hurá do záhrady
18:20 	Tajomstvo mojej
kuchyne
19:00 	Správy RTVS
19:50 	Góly - body - sekundy
20:10 	Počasie
20:20 	Ruky bozkávam
21:35 	Ruky bozkávam
22:55 	Agatha Christie :
Poirot
23:45 	Rieka nádeje
00:45 	Ruky bozkávam
02:00 	Ruky bozkávam
03:15 	Megamozog
03:45 	Mláďatká

06:40 	Správy v slovenskom
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posunkovom jazyku
06:45 	Televíkend
07:15 	Kolíska a kríž II
08:00 	Živá panoráma
08:25 	Kapura
09:05 	Farmárska revue
09:30 	Test magazín
09:35 	On air
10:00 	Nedeľa Božieho
milosrdenstva
12:10 	Família
12:45 	Orientácie
13:15 	Slovo
13:20 	Anjeli strážni
14:00 	Cyklistika Cyklistické klasiky
17:05 	Herecké legendy
17:20 	Horacius
18:45 	Večerníček
18:50 	Malý medvedík
18:55 	Trpaslíci
19:00 	Bolek a Lolek na
divokom západe
19:10 	Tao Tao
19:35 	Zázračný ateliér
19:40 	Narodení v divočine
19:50 	100 názorov 2014
19:55 	Správy v slovenskom
posunkovom jazyku
20:00 	Dielo z depozitára
20:10 	Dokumentárny klub
21:20 	GEN.sk
21:35 	Noc v archíve
22:40 	Odpískané
23:25 	Umenie
23:50 	Dielo z depozitára
23:55 	Správy RTVS
00:45 	Slovo

05:05 	Televízne noviny
06:00 	NCIS - Námorný
vyšetrovací úrad
06:45 	Medvedík Yogi
06:50 	Zajac Bugs a káčer
Duffy
07:20 	Kung Fu Panda II
07:40 	Môj pes Skip
09:40 	Krok za krokom V
10:30 	Policajtom proti svojej
vôli
12:15 	Chart show
14:25 	Transformers
17:25 	Domov na kľúč
18:05 	Kredenc
19:00 	Televízne noviny
20:00 	Športové noviny
20:20 	Počasie
20:30 	Need for Speed
23:10 	Sniper 4
01:15 	Need for Speed
03:20 	Sniper 4

04:10 	Nová záhrada
04:55 	Krimi
05:25 	Noviny TV JOJ
06:05 	Krimi
06:35 	Noviny TV JOJ
07:25 	Khumba
09:15 	Rýchla rota
Chipa a Dala
10:15 	Simpsonovci
10:25 	Simpsonovci
10:40 	Lovci pokladov
13:40 	Rodinka na výlete
15:50 	Nič nás nerozdelí
17:55 	Nové bývanie
19:00 	Krimi
19:30 	Noviny TV JOJ
20:10 	Šport
20:20 	Najlepšie počasie
20:30 	Tanec snov
23:40 	Martha Marcy May
Marlene
01:55 	V mene kráľa 2
03:30 	Mladí, nezadaní
a naštvaní
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OBEC BATIZOVCE

V zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
zverejňuje zámer - prevod nehnuteľného majetku
obchodnou verejnou súťažou
v katastrálnom území obce Batizovce:
● pozemok parcelné číslo 10110 o celkovej výmere 200 m2
◉ minimálna výška nájmu bola OcZ Batizovce stanovená
na 16,59 € / m2
◉ bližšie informácie a súťažné podmienky si môžu
uchádzači stiahnuť na stránke: www.obecbatizovce.sk
alebo vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Batizovciach
počas úradných hodín
◉ lehota na doručenie ponúk končí dňa 8. 4. 2015
o 12.00 hodine.

Na cesty bez alkoholu

Policajtov budeme aj počas
tohtoročných veľkonočných
sviatkov vidieť na cestách
v zvýšenom počte. Podľa potrieb budú riadiť a usmerňovať
premávku na hlavných cestných ťahoch, dohľad zvýšia
na frekventovaných križovatkách, nehodových miestach,
úsekoch a tiež tam, kde bude
predpoklad zvýšenej intenzity
premávky. Pozornosť budú venovať najmä disciplíne a ohľaduplnosti účastníkov cestnej
premávky, ako aj ich správaniu voči chodcom, cyklistom
a motocyklistom. Polícia vodičov opäť upozorňuje, že pod
vplyvom alkoholu v žiadnom
prípade nemajú jazdiť. Jazda
v opitosti nad jedno promile
je trestným činom, za ktorý
hrozí až ročné väzenie a takéto prípady budú policajti riešiť
nekompromisne. Počas štyroch dní v období Veľkej noci
sa budú zameriavať vo zvýšenej miere na kontrolu dodržiavania najvyšších dovole-

ných rýchlostí a dodržiavanie
zákazu požívania alkoholu
a iných návykových látok.
Vlani sa počas veľkonočných sviatkov (18. až 21. apríla) stalo na Slovensku 132
dopravných nehôd, pri ktorých zomreli tri osoby, osem
sa zranilo ťažko a 70 ľahko.
Rok predtým došlo k 128 nehodám s dvoma usmrtenými
osobami, 12 ťažko a 61 ľahko
zranenými. Od začiatku tohto
roka do 30. marca polícia eviduje na území Slovenska 57
vyhasnutých životov na cestách v dôsledku dopravných
nehôd, čo je o 8 menej ako
v minulom roku. Na následky
dopravných nehôd doposiaľ
doplatilo životom 38 vodičov
a spolujazdcov, 17 chodcov,
jeden cyklista a jeden motocyklista. Celkovo došlo na
slovenských cestách k 2 804
dopravným nehodám, čo je
o 47 menej ako v rovnakom
období minulý rok.
(pkr)

Veľkonočné prázdniny

Veľká noc prináša s dňami pracovného pokoja v piatok 3.
a pondelok 6. apríla predĺžený víkend. Pre školákov sa veľkonočné prázdniny predĺžia o ďalšie dva dni. Streda 1. apríla je
posledným vyučovacím dňom pred začiatkom prázdnin, ktoré
sú od 2. do 7. apríla. Do školských lavíc žiaci základných a
stredných opäť zasadnú v stredu 8. apríla.

Zmena linky Poprad - Londýn

Od nedele 29. marca zmenil letecký dopravca, zabezpečujúci spojenie Poprad
– Londýn/Luton, letový poriadok. Lietadlá do Londýna
budú z Popradu odlietať vždy
v pondelok, stredu, piatok a
v nedeľu o 11.10 h. Prílety z
Londýna budú v tých istých
dňoch o 10.40 h. Z dôvodu

zmeny letového poriadku
spoločnosti linky MHD od
1. apríla zabezpečia prepravu
cestujúcich na Letisko Poprad – Tatry a späť v nových
časoch. Spoje budú premávať
v pondelok, stredu, piatok
a nedeľu z autobusovej stanice v Poprade o 9.25 h, z letiska o 11.11 h.

Mladý Európan 2015

Centrum Europe Direct Poprad organizuje regionálne kolo
jubilejného, 10. ročníka vedomostnej súťaže Mladý Európan
2015 pre stredné školy v regióne Tatier. Súťažiť budú stredné
školy z okresov Sp. Stará Ves, Poprad, Kežmarok, St. Ľubovňa
Liptovský Mikuláš, Levoča a Vrútky. Regionálne kolo Mladý
Európan 2015 sa uskutoční 15. apríla v hoteli Satel v Poprade. Slávnostné otvorenie bude o 9.30 h a vyhlásenie výsledkov
o 11.45 h.

OBEC BATIZOVCE

Obecný úrad Batizovce, Štúrova 29, 059 35 Batizovce
č. tel./fax: 052 77 56 312, IČO: 00326119
e-mail: oubatizovce@stonline.sk

Partnerstvo
a rekvalifikácia

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie
riaditeľ/ka Základnej školy 1. - 4. roč., Komenského 333, Batizovce

◆◆ Technik – prevádzka sietí
VN a NN; Stará Ľubovňa, Východoslovenská energetika
Holding a.s., Mlynská 31, 042
91 Košice, Tel.: 055/610 2910
◆◆ Pracovník pobočky stávkovej spoločnosti; Starý
Smokovec, NIKÉ, spol. s r.o.,
Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava, Tel.: 045/672 5775
◆◆ R e c e p č n á ; P o p r a d ,
APLEND, s.r.o., Viliama Žingora 66, 036 01 Martin
◆◆ CNC horizontkár; Svit,
LUTO Automotive s.r.o.,
Strojárenská 1, 040 01 Košice,
Tel.: 0902 918 362
◆◆ Š é f k u c h á r ; P o p r a d ,
Sodexo s.r.o., Tomášikova 64,
831 04 Bratislava
◆◆ Pre davač/k a; Poprad,
SPORTISIMO s.r.o., Řevnická 121/1, 155 00 Praha 5
◆◆ Inžinier údržby/ správca
PC; Poprad, LUTO Automotive s.r.o., Strojárenská 1, 040
01 Košice
◆◆ Obchodný poradca; Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa,
KOMUNÁLNA poisťovňa,
a.s., Štefánikova 17, 811 05
Bratislava
◆◆ Čašník; Grandhotel St.
Smokovec, Grandhotel Praha, Hotel FIS, Vysoké tatry,
Tatry mountain resorts, a.s.,
Demänovská Dolina 72, 031
01 Liptovský Mikuláš, Tel.:
0904 404 066
◆◆ Kuchár, šéfkuchár; Poprad, L.M.I. Gastro spol.
s r.o., Ludvíka Svobodu
4742/1A, 058 01 Poprad
◆◆ Vedúci výroby/technológie; Poprad, LUTO Automotive s.r.o., Strojárenská 1, 040
01 Košice
◆◆ Ekonóm prevádzky; Poprad, Sodexo s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
◆◆ Dispečer, disponent; Poprad, Alkin, s.r.o., Michalská
477/1, 059 18 Spišské Bystré,

Tel.: 0905 650 493
◆◆ CNC operátor; Kežmarok, Javorina v.d., Továrenská
29, 059 01 Spišská Belá, Tel.:
02/455 298 51
◆◆ Upratovacie práce; Štrbské pleso, INDEX NOSLUŠ
s.r.o., Nám. Sv. Egídia 50, 058
01 Poprad
◆◆ Manager haly/Asistent
Managera haly/Kuchár/
Pomocný kuchár/Výdajca
stravy; Poprad, Wincott People, Pekná cesta 15, 834 04
Bratislava, Tel.: 0800 500 105
◆◆ Plnič leteckých pohonných hmôt, hasič; Poprad,
Letisko Poprad - Tatry, a.s.,
Na letisko 100, 058 98 Poprad, Tel.: 052/773 00 36
◆◆ Učiteľ/ka ZŠ (2. stupeň)
- anglický jazyk; Lučivná,
Poprad, Súkromná ZŠ, Lučivná 290, 059 31 Lučivná, Tel.:
052/4314 540
 Zdroj: www.profšesia.sk

PREDAJ

◉◉ Predám lacno leštený tat-

ranský obklad 3€/m2,
zrubový profil, hranoly,
dlážkovicu na podlahy.
Tel: 0908 234 866.

NEHNUTEĽNOSTI

◉◉ Predám

záhradku na
Dubine IV/A s príslšenstvom, 400m2, skvelí susedia, nádherný výhľad. Tel.:
0908 392 793.

OSTATNÉ

◉◉ Doučujem opatrovateľky
a hotelový personál NJ
a AJ. Hľadáme opatrovateľky a zdravotné sestry,
komunikatívny NJ. Tel.:
0903 398 003.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky
● kvalifikačné predpoklady pre kategórie pedagogických zamestnancov podľa druhu
a typu školy, podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. - vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo pre 1. - 4. ročník základnej školy
● vykonanie prvej atestácie v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (resp. prvá kvalifikačná skúška v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.)
● minimálne 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti
● spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
● občianska a morálna bezúhonnosť
Požadované doklady:
● prihláška do výberového konania
● výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
● overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
● profesijný životopis
● doklad o dĺžke výkonu pedagogickej činnosti
● potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 zákona č. 317/2009 Z. z.)
● písomný návrh koncepcie rozvoja školy (v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z.)
● súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania
v zmysle § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

Uzávierka prijímania prihlášok: 24. apríla 2015 o 12.00 hod.
Prihlášky s označením „výberové konanie + názov školy“ posielajte na adresu:
Obecný úrad, Štúrova 29, 059 35 Batizovce
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia
podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš ponúka v rámci
projektu RE-PAS rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie v kurze na rozvoj počítačových a manažérskych
kompetencií, zameraný na
administratívne práce (administrátor, office manager).
Počet hodín - 80.
Pred rekvalifikáciou:
* Uchádzač o zamestnanie si vyberie rekvalifikačný
kurz, o ktorý má záujem. Nárok na príspevok na rekvalifikáciu má iba ten uchádzač
o zamestnanie, ktorý za posledných 5 rokov neabsolvoval
cez úrad práce, sociálnych
vecí a rodiny vzdelávanie
s tým istým alebo veľmi podobným zameraním, o ktoré
má teraz záujem.
* Uchádzač o zamestnanie môže v procese výberu
rekvalifikácie osloviť viacerých poskytovateľov rekvalifikácie a zistiť si základné
informácie o ponúkaných
rekvalifikáciách.
* Následne si uchádzač
o zamestnanie podá na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je
evidovaný, požiadavku na
vybranú rekvalifikáciu na
predpísanom formulári, najneskôr však 14 kalendárnych
dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.
Bližšie informácie: Úrad
práce, s o ci á lnych ve cí
a rodiny a Partnerstvo
pre rozvoj regiónu Spiš,
Mgr. Dana Štrbianová, tel:
0905 584 362, Business
Center Poprad, Karpatská
3256/15, 05801 Poprad.
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Minister posiela lyžiarom kontrolu
Najskôr požiadavka na
správu o hospodárení, následné zastavenie financovania
a teraz už aj kontrola. Minister školstva, vedy, výskumu
a športu Juraj Draxler rozhodol o tom, že do Slovenskej lyžiarskej asociácie by
mali kontrolóri doraziť už
v najbližších dňoch. Zamerať
sa majú najmä na nakladanie
s finančnými prostriedkami, ktoré im rezort školstva
posiela. „Bez ohľadu na túto
kauzu treba povedať, že systém financovania športu nie

je dobre nastavený a práve
preto je potrebné, aby sa zmenili pravidlá a financovanie
bolo transparentnejšie,“ povedal minister Juraj Draxler
na margo medializovaného
problému Žampovcov a SLA.
Dodal tiež, že nádeje vkladá
do nového zákona o športe:
„Verím, že ho verejnosti predstavíme čoskoro.“ Minister
školstva sa na túto tému stretol aj s premiérom Robertom
Ficom, ktorý ho podporil
v jeho snahách napätú situáciu urovnať.

Slovenská lyžiarska asociácia kontrolu víta
„24. marca 2015 som sa dozvedel, že v najbližších dňoch
by mala do Slovenskej lyžiarskej asociácie prísť kontrola
z ministerstva školstva. Kontrolu, ktorú nariadil minister
Juraj Draxler vítam, pretože
okrem nakladania s finančnými prostriedkami pomôže aj
verejnosti zorientovať sa vo financovaní lyžiarskej asociácie
ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu. Po zverejnení výsledkov kontroly očakávam, že sa o asociácii prestane hovoriť ako o netransparentnej organizácií. Predpokladám, že rovnako skončíme aj
s rôznymi zavádzajúcimi informáciami ohľadom financovania jednotlivých úsekov a lyžiarov,“ reagoval na médiami
zverejnenú tlačovú správu
František Repka, prezident
Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA). Ako konštatoval,
kontrola môže len potvrdiť
súčasný stav, že v asociácii je nedostatok finančných
prostriedkov a od toho sa odvíjajú všetky spory.
Predsedníctvo SLA na
svojom 18. zasadnutí v utorok minulého týždňa prijalo
rozhodnutie o konaní mimoriadnej členskej schôdze na
úseku alpských disciplín, ktorá bude 18. apríla 2015. Členská základňa tohto úseku, kde
je situácia neprehľadná, si tak
zvolí zástupcov, ktorých bude

rešpektovať v nasledujúcom
olympijskom období.
„Očakávam, že pre mňa,
ako prezidenta Slovenskej lyžiarskej asociácie vzíde z mimoriadnej členskej schôdze
predsedníctvo, ktoré mi bude
partnerom pri rokovaniach
v predsedníctve SLA. Máme
množstvo podnetných návrhov do budúcnosti a oproti
minulosti zlepšenie finančnej
situácie, ale aj celkového fungovania asociácie, ktoré chceme riešiť systémovými opatreniami. Na to ale potrebujeme
plnohodnotného partnera aj
z tohto úseku, rovnako ako
zo všetkých ostatných úsekov,
ktoré asociácia zastrešuje“
uviedol Repka.
V utorok 24. marca poslal
prezident SLA list ministrovi
Jurajovi Draxlerovi a požiadal ho o osobné stretnutie,
na ktorom by prediskutovali
situáciu a vysvetlili si postoje vo vzťahu k Slovenskej
lyžiarskej asociácii, ale aj
k prípadu Adama a Andreasa
Žampovcov.
Prezident verí, že kontrola
z ministerstva bude do termínu mimoriadnej schôdze
ukončená a jej výsledky
prispejú k objektívnemu rozhodnutiu členskej základne,
čo určite prispeje k upokojeniu situácie na úseku alpských disciplín.

Sekretariát SLA

V Poprade medzinárodný basketbal
V Aréne Poprad sa 3. – 5. apríla uskutoční medzinárodný
basketbalový turnaj reprezentačných družstiev kadetiek U 16
za účasti Turecka, Rakúska, Poľska a Slovenska. Slávnostné
otvorenie je 3. apríla o 17.30 h, prvý zápas o 16. h. Slovensko
v piatok nastúpi o 18.15 h. proti Poľsku, v sobotu bude hrať
o 13. h s Rakúskom a v nedeľu o 12.45 h s Tureckom. Záverečný ceremoniál bude 5. apríla o 14.45 h.

Cena Popradu a Memoriál F. Lutza
AquaCity Poprad bude 10. – 12. apríla miestom medzinárodných plaveckých pretekov - 20. ročníka Ceny Popradu
a 8. ročníka Memoriálu Filipa Lutza. Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční v piatok o 14.15 h a po ňom prvé štyri súťažné disciplíny. V sobotu začnú dopoludňajšie súťaže od 9. h,
popoludní od 15. h. Záverečné disciplíny absolvujú plavci
v nedeľu od 9. h.
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Najúspešnejší športovci Starej Ľubovne

Na základe podaných
n áv rhov, d o s i a h nut ých
výsledkov a odporúčania komisie športu pri MsZ udelilo 9 ocenení Najúspešnejší
športovec mesta za rok 2014,
štyri Najúspešnejší športový
kolektív roka 2014, deväť Talent roka 2014, jedno Tréner
roka 2014, desať čestných
uznaní za reprezentáciu mesta v oblasti športu a dve za
rozvoj športu. Mesto udelilo
poctu aj zaslúžilej osobnosti
staroľubovnianskeho športu
in memoriam, ktorá patrila
MVDr. Vladimírovi Štefkovi.
Ocenenia laureátom odovzdal
primátor mesta Ľuboš Tomko
a predseda komisie športu Pavol Gurega.
V kategórii Najúspešnejší
športovec mesta za rok 2014
boli ocenení: Andrej Hlinka
ml., Ladislav Korsch, Erik
Štefánik (všetci kulturistika),
Lukáš Neupauer, Dominik
Husár (obaja zápasenie), Roman Vorobeľ, Adam Jurák
(obaja karate), Christopher
Repka (šach) a Peter Malachovský (volejbal). Ocenenia

Najúspešnejší športový kolektív 2014 patrilo VKM Stará Ľubovňa - volejbal kadeti,
tímu kadetiek a dievčat (5 – 7
r.) v karate a MFK (futbal)
starší žiaci.

Ocenenia v kategórii Talent roka 2014 získali Samuel
Koršňák (zápasenie), Gabriela
Kormaníková, Lukáš Dufala
(obaja karate), Sofia Faltičková, Natália Kasenčáková (obe

basketbal), Simon Bednář (fitnes), Miroslav Strachan, Daniel Kormaník (obaja futbal)
a Filip Bednarčík (volejbal).
Trénerom roka 2014 sa stala
Eva Repková (šach).  (pkš)

Severka víťazom II. ligy

Víťazom dlhodobej súťaže starších žiakov v stolnom
tenise II. ligy - podtatranskej
skupiny sa stalo družstvo
Severky Kežmarok v zložení
Tomáš Ištócy, Štefan Novotný, Martin Molčany a Martin Maskaľ. Paradoxom je,
že žiaci Severky začali súťaž
prehrou s družstvom Veteránu Poprad. Bola však jediná
a potom už neprehrali ani
jeden zápas. Hlavnú zásluhu na tom mal najlepší hráč
Kežmarku Tomáš Ištócy, ktorý nastúpil až v tretom zápase
a neprehral ani jeden. Celko-

Na snímke zľava: Martin Molčany, Tomáš Ištócy, Štefan
Novotný a tréner Jaroslav Novotný

ve vyhral 23 zápasov a mal
stopercentný úspešnosť. T. Ištocy so Štefanom Novotným
neprehrali ani jeden zápas
v štvorhre a so 100-percentnou úspešnosťou boli v súťaži
najlepší. Organizátor II. ligy
starších žiakov, Podtatranský
stolnotenisový zväz tak dokázal, že jedine dlhodobá a pravidelná súťaž prinesie svoje
ovocie v podobe objavenia
nových stolnotenisových talentov. Veď Tomáš Ištócy sa
stal oporou aj v mužskej kategórii, kde patrí takisto medzi najúspešnejších hráčov!

Majstrovstvá podtatranského regiónu
Z poverenia Podtatranského
stolnotenisového zväzu usporiadala TJ Severka Kežmarok
14. marca v telocvični ZŠ
Nižná brána majstrovstvá
podtatranského regiónu najmladších žiakov (roč. 2004
a mladší) a starších žiakov
(roč. 2000 a ml.) v stolnom
tenise. Stolní tenisti ďalších
kategórií sa stretli na zelených
stoloch v Spišskom Štiavniku.
Majstrovstvá priniesli vysokú
účasť žiakov a žiačok okresov
Kežmarok, Poprad, Levoča,
Stará Ľubovňa a výbornú kvalitu zápasov. Najúspešnejším
družstvom s najväčším počtom medailových umiestnení
sa stala TJ STO Slovenská Ves.
Najlepšiu formu v kategórii žiakov predviedol Šimon
Kostka z Dunajca Spišská
Stará Ves a v kategórii žiačok
dominovala Anastázia Zgeburová z TJ STO Slovenská Ves.
Víťazi jednotlivých kategórii
budú región reprezentovať na
majstrovstvách východného
Slovenska.
Najmladší žiaci – dvojhra: 1. Šimon Pintek, TJ obce
Spišská Teplica, 2. Erik Taratuta, Javorinka Levoča, 3. Ondrej Pintek, Sp. Teplica, 3. Silvester Vida, TJ STO Slovenská Ves. Štvorhra: 1. Šimon
Pintek a Ondrej Pintek, Sp.
Teplica, 2. Jakub Kostka, Du-

najec Sp. Stará Ves a Bianka
Ďurišová, Sp. Teplica, 3. Silvester Vida a Dominik Vranovský, Slovenská Ves, 3. Martin Černický a Martin Kicoš,
Fortuna Kežmarok. Najmladšie žiačky - dvojhra:
1. Bianka Ďurišová, Sp. Teplica, 2. Bronislava Gurková,
3. Kristína Soľavová, obe Slovenská Ves, 4. Barbora Kendrová, STK Stará Ľubovňa.
Mladší žiaci – dvojhra:
1. Šimon Kostka, Sp. St.Ves,
2. Kristián Sykora, 3. Anastázia Zgeburová, obaja
Slovenská Ves, 3. Dominik
Halčin, Sp. Stará Ves. Štvorhra: 1. Šimon Kostka, Sp.
Stará Ves a Kristián Sykora,
Slovenská Ves, 2. Dominik
Halčin a Tomáš Gašparovič, Sp. Stará Ves, 3. Matúš
Zombek a Samuel Marek, TJ
Javorinka Levoča. Mladšie
žiačky – dvojhra: 1. Anastázia Zgeburová, Slovenská
Ves, 2. Bianka Ďurišová, Sp.
Teplica, 3. Laura Leščáková,
3. Michaela Kolodzejová, obe
Slovenská Ves.
Starší žiaci – dvojhra: 1. Martin Milan, Fortuna Kežmarok, 2. Dávid
Gašparovič, 3. Šimon Kostka,
obaja Sp. Stará Ves, 3. Rastislav Tropp, Fortuna Kežmarok. Štvorhra: 1. Šimon
Kostka a Dávid Gašparovič,

Sp. Stará Ves, 2. Martin Milan
a Rastislav Tropp, Fortuna
Kežmarok, 3. Tomáš Ištocy
a Štefan Novotný, Severka
Kežmarok, 3. Viliam Suchý
a Jozef Tomečko, Levoča.
Staršie žiačky- dvojhra:
1. Nikola Regecová, ŠK Veterán Poprad, 2. Anastázia Zgeburová, Slovenská Ves, 3. Kristína Maliňáková, Sp. Štiavnik,
3. Kinga Niećová, Slovenská
Ves.
Štvorhra: 1. Kristína Maliňáková a Mária Lapšanská,
Sp. Štiavnik, 2. Anastázia
Zgeburová a Kinga Niećová, Slovenská Ves, 3. Patrícia Lapšanská, Sp. Štiavnik
a Nikola Regecová, Poprad,
3. Laura Leščáková a Natália

Sebešová, Slovenská Ves.
Dorastenci - dvojhra:
1. Matej Marabin, Fortuna
Kežmarok, 2. Radovan Novotný, 3. Dávid Gašparovič,
obaja Sp. Stará Ves, 3. Martin
Milan, Fortuna Kežmarok.
Štvorhra: 1. Miroslav Harabin a Martin Milan, Fortuna
Kežmarok, 2. Dávid Plačko
a Matúš Krajňák, Levoča, 3.
Radovan Novotný a Dávid
Gašparovič, Sp. Stará Ves,
3. Jozef Maliňák a František
Strakuľa, Sp. Štiavnik. Dorastenky - dvojhra: 1. Anastázia
Zgeburová, Slovenská Ves, 2.
Nikola Regecová, Poprad, 3.
Andrea Podolinská, TJ Mlynica, 3. Kristína Maliňáková,
Sp. Štiavnik.
(red)
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Zápasníci úspešní na turnaji v ČR

Mladí zápasníci športového
klubu Extreme combat club
Poprad sa pred niekoľkými
dňami zúčastnili medzinárodného turnaja vo Frenštáte
pod Radhoštem (ČR), kde
súťažili na pretekoch podľa
pravidiel brazílskeho jiu-jitsu (využitie hlavne techník
boja na zemi). Na podujatí sa
predstavilo vyše 150 bojovníkov zo Slovenska, Poľska
a domácej Českej republiky.
Skvelú pripravenosť zverenci
trénera Jozefa Lenčéša, tak
ako už býva zvykom, pretavili
v zisk pódiových umiestnení.

„Aj napriek tomu, že sme mali
vo výprave veľa nováčikov,
získali sme spolu 5 zlatých,
6 strieborných a 5 bronzových medailí. Samozrejme,
nechcem vyzdvihnúť iba medailistov. Aj ostatní členovia
klubu zápasili bez rešpektu
voči súperom. S predvedenými
výkonmi detí sme absolútne
spokojní,“ povedal J. Lenčéš.
Popradskí borci sa 28.
marca predstavili aj na veľkom turnaji v poľskom meste
Žiwiec. Štartovali tu v minulom roku a vďaka kvalitným
výkonom, ukážkou disciplí-

ny a zápalu pre boj, im opäť
prišla pozvánka. Dvadsať detí
odcestovalo s veľkou motiváciou pobiť sa o pekné výsledky a ukázať ako sa za posledný
rok posunuli vpred. Popradskí zápasníci sa zúčastňujú aj
turnajov v džude a napodiv
ani tým najmenším nerobí
selekcia pravidiel klasického
jiu-jitsu, brazílskeho jiu-jitsu a džuda žiadne problémy.
O dosiahnutých výsledkoch
z turnaja v Poľsku vás budeme informovať v najbližšom
vydaní Podtatranského kuriéra. 
(red)

Záver lukostreleckej halovej sezóny

Lukostrelci športového
klubu LK Lukostreľba Svit sa
22. marca zúčastnili záverečného turnaja halovej sezóny
lukostrelcov v Liptovskom
Mikuláši, ktorými boli halové majstrovstvá Slovenska
v terčovej lukostreľbe. Svoje
získané skúsenosti pretavili svitskí strelci v hodnotné
umiestnenia. V tvrdej konkurencii sa nestratili a naplnili očakávania trénerov.
V kategórii olympijský luk
starších žiakov obsadil Dávid
Ivan 4. miesto, Bruno Diča
8. miesto, Tomáš Štefaňák
10. miesto a Jakub Habaj 12.
miesto. V kategórii dievčat si
5. priečku vo svojej kategórii
vystrieľala Simona Poláčeková. V kategórii olympijský luk
chrobáci obsadil Denis Ivan
4. priečku. Darilo sa im aj
v disciplíne holý luk. Najlepší
výsledok spomedzi svitských
strelcov si z L. Mikuláša priniesol Fabián Varša, ktorý
získal bronz. Tesne za ním,

na 4. mieste skončila Michaela Dudeková a Róbert Pobiják
bol ôsmy. Medzi staršími obsadila Alexandra Grivalská 7.
a Samuel Varga 15. priečku.
Počas majstrovstiev Slovenska vyhlásili aj výsledky
Slovenského pohára. Z 5 kôl
sa do výsledkov započítali
najlepšie tri. Medzi najlepších slovenských lukostrelcov sa zaradili bratia Ivanov-

ci (Dávid získal celkové 2.
miesto, Denis sa stal víťazom
Slov. pohára). Skvelý výkon
počas celej sezóny predviedla Michaela Dudeková, ktorá
sa stala absolútnou víťazkou
v disciplíne holý luk v kat.
chrobáci. Štvrté miesta si vybojovali Fabián Varša a Marek Štefaňák, ktorý je trénerom LK Lukostreľba Svit.

I. Habaj

Popradské basketbalistky si „zavarili“

Kežmarok zabojuje o konečné 5. miesto

Volejb a lová ext ra liga
žien mala počas víkendu na
programe zápasy play off,
aj v skupine o 5. - 8. miesto.
V semifinále, ktoré sa hrá na
tri víťazné stretnutia privítala
na svojej palubovke Spišská
Nová Ves vysokoškoláčky
z Nitry. Po skvelom výkone
Spišiačky za 69 minút zdolali
Nitranky 3:0 a v sérii vedú 2:1
na zápasy. Postup do finále
môžu spečatiť už dnes večer
stretnutím v Nitre.
V skupine o 5. - 8. miesto
(hralo sa na dve stretnutia)
zvíťazil KV MŠK Oktan Kežmarok na ihrisku VŠK Paneurópa 3:2 a tým aj v celej
sérii 2:0. V súboji o konečné
5. miesto v extralige, čo by
znamenalo vyrovnanie historického výsledku spred dvoch
rokov, sa stretnú so silným výberom BVK Bratislava. Bratis-

lavčanky v skupine zdolali
COP Nitra 2:0 na zápasy. Prvé
stretnutie medzi Kežmarkom
a BVK Bratislava odohrajú
v MŠH V. Jančeka v Kežmarku v sobotu
4. apríla o 17. h
a odveta bude
v Bratislave o týždeň neskôr, 11.
apríla. Pôjde o posledné vystúpenie
kežmarských hráčok v sezóne pred
vlastným publikom, ktorí mnohí
označujú na najlepšie v lige.
Posledné vystúpenie pred domácim publikom
majú za sebou kežmarské juniorky.
V sobotu odohrali
dvojzápas 16. kola

najvyššej súťaže junioriek
proti Brusnu, žiaľ s dvoma
prehrali 0:3 a 1:3. Posledné
zápasy sezóny odohrajú 18.
apríla vo Zvolene. 
(sps)

Po sobotňajšej výhre o dva
body 80:78 na palubovke
najvážnejšieho konkurenta
v boji o postup do ďalšej fázy
súťaže, si v nedeľu popradské
basketbalistky poriadne zavarili. Domácou prehrou 68:73
sTydamom Košice budú
pravdepodobne bojovať už
iba o druhé miesto v tabuľke
skupiny východ, z ktorej prvé
dva celky postupujú do záverečnej časti kvalifikácie o postup do extraligy žien. Hráčky
BAM Poprad začali nedeľňajší duel s veľkou prevahou.
V prvej štvrtine dovolili Košičankám vsietiť iba sedem
bodov, ale v druhom polčase
dostali „nakladačku“. Košice
v ňom nastrieľali až 50 bodov.
Počas tretej štvrtiny prišli
o dvadsaťbodový náskok a v
poslednej časti hry už prehrávali o 6 bodov. Ani záverečné taktizovanie Popradčankám nevyšlo. Tydam dvoma
trojkami v závere stretnutia
nedovolil Popradu dostať

zápas ani do predĺženia.
Do skončenia súťaže Popradčanky odohrajú ešte dve
stretnutia, 18. apríla proti poslednej Banskej Bystrici a 19.
apríla proti lídrovi skupiny,
Zvolenu.
Igor Skočovski, tréner
BAMP Poprad: „Zlyhali sme
v individuálnej činnosti v obrane. Bola deravá
ako švajčiarsky
syr. Ani v útoku
nám to v druhom
polčase nešlo. Nevedeli sme dať kôš
a súper nás ničil
trojkami v najdôležitejších chvíľach.
Snažil som sa do
zápasu zapojiť širšiu lavičku, lepšie
sme behali, bránili, aj doskakovali.
Stretnutie sme mali
výborne rozohrané na výhru. Najviac som sklamaný
z toho, že sa nedo-

kázali presadiť ani skúsenejšie
hráčky. Po výhre nad CBK Košice sme počítali, že ak vyhráme s Tydamom, dostaneme sa
na prvú pozíciu a mali by sme
vo vyraďovacej časti proti sebe
slabšieho súpera zo západu.
Žiaľ, pokazili sme to a teraz
budeme urputne bojovať o postupové druhé miesto.“ (sps)

Do štafety sa zapojil aj 91-ročný plavec

Minulý týždeň v stredu sa
vo Svite konal 9. ročník celomestského podujatia Plavecká štafeta 2015. Organizátorom bolo mesto a Centrum
voľného času. Pri otvorení

maratónu primátor mesta
Miroslav Škvarek odovzdal
cenu najstaršiemu účastníkovi všetkých ročníkov plaveckej štafety, 91-ročnému
Albertovi Holigovi. „Plá-

vanie ma udržuje v dobrej
kondícii a aj v tomto veku
chodím plávať dvakrát týždenne. Zatiaľ vládzem a to je
dobre,“ s úsmevom povedal
Albert Holiga. Dopoludnia
sa uskutočnili plavecké preteky žiakov O majstra Svitu.
V jednotlivých kategóriách
zviťazili: žiačky 1. a 2. roč.
- Radoslava Martinková, ZŠ
Komenského, žiaci 1. a 2.
roč. – Karol Dračka, ZŠ Komenského, žiačky 3. a 4. roč.
- Lilian Slušná, ZŠ Mierová,
žiaci 3. a 4. roč. - Filip Janík,
ZŠ Komenského, žiačky 5.
roč. - Alexandra Smolková,
ZŠ Mierová, žiaci 5. roč. - Šimon Matušek, ZŠ Mierová,
žiačky 6. roč. - Patrícia Janíková, ZŠ Komenského, žiaci

6. roč. - Filip Floriančič, ZŠ
Komenského, žiačky 7. roč.
- Zuzana Nedoroščíková, ZŠ
Komenského, žiaci 7. roč.
- Matej Budzák, ZŠ Mierová, žiačky 8. roč. - Viktória
Petráňová, ZŠ Mierová, žiaci
8. roč. - Dávid Paperák, ZŠ
Komenského, žiačky 9. roč.
ZŠ a SOŠ Milana Krišandová
ZŠ Komenského, žiaci 9. roč.
ZŠ a SOŠ – Slavomír Macurák, SOŠ. V plaveckej štafete škôl na 8 x 50 m sa na 1.
mieste umiestnili žiaci zo ZŠ
Mierová, druhí boli žiaci ZŠ
Komenského a tretia pozícia patrila Strednej odbornej
škole vo Svite.
V dopoludňajších hodinách si v plaveckom bazéne
zaplávala aj verejnosť. Tento

raz rekord z minulého roku
prekonaný nebol a všetci
plavci zaplávali 151 tisíc 500
metrov (minulý rok 157 50
m) a prekonaný nebol ani
počet plavcov, tohto roku

plávalo 212 (minulý rok
219) účastníkov plaveckej
štafety. V priemere pripadlo
715 metrov (minulý rok
717 m) na jedného plavca.

(pks)
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