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Matejovce sa cítia byť dlhodobo zanedbávané

Poštová známka s archeologickou
lokalitou v Matejovciach

Poslanci Mestského zastupiteľstva 
v Poprade schválili na aprílovom za-
sadaní minulý štvrtok okrem iného 
aj zmenu rozpočtu na rozšírenie ka-
merového systému v Matejovciach 
vo výške 34 100 eur. Celkovo pôjde 
o 9 statických a 4 otočné kamery, 
ktoré budú rozmiestnené na Sta-
ničnej, Hlavnej, Smetanovej ulici a 
v Továrenskej štvrti. Lokality boli 
vybrané v spolupráci so zástupcami 
polície. 

V tejto súvislosti k potrebe rozšíre-
nia kamerového systému, ale aj k ďal-
ším problémom tejto mestskej časti 
kriticky vystúpil Edmond Dragošek 
z Klubu Matejovčanov. Okrem iného 
povedal: „Prvá písomná zmienka o 
obci Matejovce pochádza z roku 1251 a 
je teda najstaršou zmienkou zo všetkých 
mestských častí vrátane mesta Poprad. 
Až do roku 1977 boli Matejovce samo-
statnou prekvitajúcou obcou. Dnes sú 
úplne zanedbanou mestskou časťou a 
jej úroveň každý rok alarmujúco klesá. 
Mesto Poprad profituje z umiestnenia 
priemyselnej zóny v Matejovciach, no 

nám to neprináša žiadny pozitívny be-
nefit pre rozvoj občianskej vybavenosti. 
Dokonca naopak, pribudli nám ďalšie 
neriešené problémy. Máme najviac 
priemyslu, ale málo zelene, máme naj-
väčší počet neprispôsobivých občanov 
v pomere k počtu obyvateľov mestskej 
časti, máme najmenej reprezentatívne 
námestie, najmenej cyklotrás, ale naj-
väčšiu kamiónovú dopravu, zaostáva-
me svojou vybavenosťou za ostatnými 
mestskými časťami... Podľa našich in-
formácií z daní z nehnuteľností z Ma-
tejoviec odchádza ročne do rozpočtu 
mesta viac ako 423 tisíc eur, no v po-
dobe investícií sa vráti len minimálna 
čiastka. Trápi nás dlhodobo neriešený 
problém s Rómami a obávame sa, či sa 
nerobí z Matejoviec rómske geto. Máme 
dôvod myslieť si, že dochádza k vážnej 
diskriminácii občanov Matejoviec. Ce-
níme si vytvorenie pracovnej skupiny s 
mestom Poprad pre riešenie problémov 
našej mestskej časti, ale mohlo to prísť 
skôr.“ KM žiada zastaviť sústreďovanie 
neprispôsobivých občanov do Matejo-
viec, zlikvidovať všetky čierne stavby 

na Staničnej ul. a na Matejovskom ná-
mestí, riešiť dopravu, chýbajúce cesty 
a chodníky, vytvoriť samostatný voleb-
ný obvod, aby mali svojich poslancov, 
k čomu minulý štvrtok podali žiadosť 
na zmenu doterajších volebných obvo-
dov a ďalšie. 

Na aprílovom MsZ poslanci schvá-
lili komplexný kamerový systém pre 

Matejovce. Má zvýšiť bezpečnosť ob-
čanov, zabrániť vandalizmu, znečisťo-
vaniu prostredia, vyberaniu kontaj-
nerov atď. 

V pondelok večer po uzávierke na-
šich novín sa uskutočnilo stretnutie 
vedenia mesta a poslancov s predsta-
viteľmi KM a občanmi Matejoviec. 
Viac v budúcom čísle.  (mar)

Slovenská pošta vydá v 
piatok 27. apríla novú poš-
tovú známku v emisii Krásy 
našej vlasti pod názvom Ar-
cheologická lokalita Poprad-
-Matejovce. Inaugurácia 
novej poštovej známky sa 
uskutoční v piatok 27. apríla 
o 14. hod. v Podtatranskom 
múzeu v Poprade. 

Má nominálnu hodnotu 
0,95 € a vychádza v náklade 
200 tisíc kusov. Známka ve-
novaná Popradu naposledy 
vyšla v roku 2006, ešte v čase 
platnosti slovenskej koruny.

Pri tejto príležitosti Klub 
filatelistov v Poprade, v spo-

lupráci so Slovenskou poštou, 
Podtatranským múzeom a 
Zväzom slovenských filatelis-
tov organizuje súťažnú fila-
telistickú výstavu Popradfila 
2018. Slávnostné otvorenie 
výstavy je naplánované hneď 
po inaugurácii novej poštovej 
známky o  15. hod. v rovna-
kých priestoroch. Prihláse-
ných je viac ako 30 exponátov, 

z toho 13 mládežníckych. Vý-
stava potrvá do 6. mája, kedy 
sa o  13. hod. uskutoční vy-
hodnotenie.  Pre filatelistickú i 
nefilatelistickú verejnosť bude 
v deň otvorenia priamo v bu-
dove múzea k dispozícii príle-
žitostná poštová priehradka. 

Otváracia doba výstavy pre 
verejnosť bude v  čase otvá-
racích hodín a  so vstupným 
do Podtatranského múzea 
v Poprade. Do 30. apríla: pra-
covné dni od 9. do 17. hod., 
víkend od 10. do 17. hod. 
Od 1. mája: pracovné dni od 
9. do 18. hod., víkend od 10. 
do 18. hod.  (pmr)

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Poprade vystúpil minulý štvrtok Ed-
mond Dragošek z Klubu Matejovčanov. Poukázal na množstvo problémov, 
ktoré trápia túto mestskú časť.      FOTO - Marta Marová

Spoločné stretnutie vedenia mesta a poslancov s  Matejov-
čanmi sa uskutočnilo v  pondelok podvečer v  jedálni miest-
nej základnej školy. Vedenie mesta predstavilo plány v rámci 
priorít vypracovaných pracovnou skupinou na rozvoj Ma-
tejoviec a  následne si vypočulo spŕšku pripomienok a  ná-
zorov samotných občanov na situáciu, ktorá ich trápi a  je 
pre nich už neúnosná.         FOTO - Marek Vaščura
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Zo zastupiteľstva

Mesto Poprad začalo s distribúciou 
rozhodnutí k daniam a poplatkom

Oddychová zóna pre seniorov

• SLOVENSKÁ advokátska komora 
pri príležitosti Dňa advokácie orga-
nizuje v  Poprade bezplatné právne 
poradenstvo pre občanov. Regionálni 
advokáti poriadia záujemcom v stre-
du 25. apríla od 9. do 14. hod. v bu-
dove mestského úradu v  oblastiach 
pracovného, rodinného, civilného 
i trestného práva. 
• V  PODTATRANSKOM múzeu 
v  Poprade sa bude konať vo štvrtok 
a  v  piatok 26. a  27. apríla odborná 
konferencia archeológov a historikov 
venovaná kniežacej hrobke.
• TATRANSKÁ galéria v  Poprade 
ponúka umelecké workshopy určené 
žiakom a študentom materských, zá-
kladných a stredných škôl zamerané 
na prácu so sadrou. Účastníci si budú 
môcť vytvoriť vlastné sochárske diel-
ka, ale aj úžitkové predmety podľa 
vlastnej fantázie. Cieľom workshopu 
je ukázať, že umenie sa môže stať aj 
experimentom a experiment môže 
byť umením. Termín workshopov je 
do 20. mája 2018.
• VO štvrtok a  v piatok 26. a 27. 
apríla sa v  Dome kultúry v Poprade 
stretnú najlepší amatérski divadelníci 
z Prešovského kraja na Krajskej scé-
nickej žatve. Víťazi jednotlivých ka-
tegórií postúpia na celoštátnu súťaž. 
Počas dvoch dní sa predstaví 9 diva-
delných súborov, 75 hercov a here-
čiek. Podujatia sa zúčastní aj Divadlo 
Commedia Poprad. Vstup na všetky 
predstavenia bude voľný.
• V  MESTE Poprad prebieha jarné 
upratovanie. Veľkokapacitné kontaj-
nery budú umiestnené od 27. apríla 
do 4. mája vo Veľkej na Ul. na letisko, 
Vodárenskej ul., Scherffelovej ul., No-
vej ul., Širokej ul., Stavbárskej ul., Jar-
močnej ul. a pri futbalovom štadióne 
a v mestskej časti Kvetnica pri klzisku. 
• NEDÁVNO prebiehal na internete 
prieskum ohľadom nakupovania na 
internete v Prešovskom kraji. Výsledky 
boli porovnávané so zvyškom Sloven-
ska. Ľudia z nášho kraja nakupujú cez 
počítač najčastejšie, najobľúbenejšou 
kategóriou je móda a priemerná hod-
nota jedného nákupu je 61,01 €.
• FINANČNÁ správa spracováva 
daňové priznania a postupne pouka-
zuje preplatky na daniach. Občanom 
a firmám už poslali viac ako 88 mil. 
eur, čo je viac ako za porovnateľné 
obdobie minulý rok. Všetky preplatky 
prídu najneskôr v prvej polovici mája.
• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z dôvodu 
plánovaných prác na zariadení nízke-
ho napätia.   (ppš)

• TANCUĽKA. Pri prerokovaní 
návrhu na zmenu rozpočtu mesta 
Poprad na rok 2018 sa poslanci zaují-
mali o revitalizáciu lokality Tancuľka 
na Kvetnici za 150 tisíc eur. Riaditeľ 
Mestských lesov Poprad Róbert Dula 
uviedol: „Chceme tam vybudovať 5 
altánkov s ohniskami, bufet, toalety a 
mal by tadiaľ viesť cyklochodník. Ta-
kisto by to bol aj východiskový bod pre 
banský náučný chodník, pre ktorý je už 
pripravené osadenie informačných ta-
búľ.“ Poslanec Milan Baran chcel viac 
informácií k rekonštrukcii sedačiek 
v kine Tatran. Na projektovú doku-
mentáciu poslanci schválili 3 tisíc eur. 
Nepôjde o výmenu kus za kus, ale zá-
roveň sa budú meniť rozmery, počet 
radov, sklon a pod. Diváci získajú väč-
ší komfort zodpovedajúci dnešným 
požiadavkám.

• BUSTA ŠTEFÁNIKA. Do 
programu aprílového MsZ boli dopl-
nené aj návrhy na zmenu rozpočtu: 
na komplexný kamerový systém v 
Matejovciach, bustu Štefánika, par-
kovisko pri futbalovom štadióne vo 
Veľkej a oddychovú zónu pri zaria-
dení sociálnych služieb na Francisci-
ho ul. Poslanci ich schválili. Ľudmila 
Hrehorčáková z Miestneho odboru 
Matice slovenskej v Poprade k bus-
te generála Štefánika vysvetlila: „Ide 
o staronový návrh na inštalovanie 
busty M. R. Štefánika na rovnomen-
nej ulici. Už pred rokmi bol zámer, 
aby sa v meste vytvorila takáto skulp-
túra veľkej osobnosti európskeho vý-
znamu. Myšlienka sa nezrealizovala, 
ale o rok máme sté výročie tragické-
ho úmrtia M. R. Štefánika a bolo by 
veľkým zadosťučinením, aby tu také 
miesto vzniklo.“ S najväčšou prav-
depodobnosťou by sa mohlo nachá-
dzať pred okresným súdom, kde by 
bola vhodná lokalita.  (mar)

Mestské zastupiteľstvo mesta Po-
prad na svojom zasadnutí 19. apríla 
schválilo Centru sociálnych služieb 
v Poprade finančné prostriedky vo 
výške 180-tisíc eur na výstavbu oddy-
chovej zóny pre seniorov za budovou 
Zariadenia opatrovateľskej služby na 
Francisciho ulici. Nová oddychová 
zóna je prioritne funkčne navrhovaná 
pre seniorov, nakoľko takáto zóna mo-
mentálne v meste Poprad absentuje. 
Oddychová zóna je určená 
na oddych, rekreáciu, ako aj 
na rôzne pohybové aktivity. 
Projekt rieši zhromažďova-
cí priestor pre usporiadanie 
kultúrno-spoločenských 
podujatí, petangové ihrisko, 
umiestnenie prvkov out-
doorového fitness senior 
parku, umiestnenie mini-
golfových dráh, umiestne-
nie okrasného jazierka s prí-

streškom, pietne alebo spomienkové 
miesto, spevnené plochy a komuniká-
cie, v neposlednom rade výsadbu no-
vej zelene. Park bude prístupný nielen 
pre klientov CSS, ale aj pre ostatných 
občanov mesta Poprad. Oddychová 
zóna bude ohradená a uzamykateľná, 
t. j. budú stanovené prevádzkové ho-
diny, kedy bude park prístupný verej-
nosti. Samotná realizácia zóny je pred-
pokladaná v lete 2018.  (mag)

Mesto Poprad začalo s distribú-
ciou rozhodnutí o vyrubení miest-
neho poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady a 
miestnych daní (daň z nehnuteľnos-
tí a daň za psa). Rozhodnutia sú dis-
tribuované naraz prostredníctvom 
Slovenskej pošty.

„Najjednoduchšou a  najrýchlejšou 
formou úhrady je platba bankovým 
prevodom. V  prípade, že sa občania 
rozhodnú pre platbu priamo na úrade, 
doručené rozhodnutia sú vybavené čia-
rovým kódom, ktorý umožňuje rýchle 
a presné spracovanie platieb. Pokladni-
ca MsÚ v Poprade v budove na Nábreží 
Jána Pavla II. disponuje štyrmi praco-
viskami umožňujúcimi platbu v ho-
tovosti aj bezhotovostne - prostredníc-
tvom POS terminálov. Bezhotovostné 

terminály na úhradu daní a poplatkov 
sú inštalované aj na pracovisku rýchlej 
zóny Kancelárie prvého kontaktu MsÚ 
nachádzajúcom sa vo vestibule MsÚ,“ 
uviedol Marián Matta, vedúci ekono-
mického odboru MsÚ v Poprade.  

Dôležitou informáciou pre obča-
nov, ktorí preferujú možnosť zaplatiť 
dane a poplatok osobne priamo na 
úrade, sú otváracie hodiny - každý 
pracovný deň je pokladnica otvorená 
už od 7., predĺžené otváracie hodiny 
sú v stredu, kedy je pokladňa otvore-
ná až do 17. hod.  Pokladnica Mest-
ského úradu v  Poprade je otvorená 
v pracovných dňoch nasledovne:
- pondelok, utorok a štvrtok v  čase 
od 7. do 15.30 hod.,
- streda v  čase od 7. do 17. hod.,
- piatok v čase od 7. do 14. hod. (mag)

Po Adriánovi Kromkovi, ktorý sa 
vzdal poslaneckého mandátu z pra-
covných dôvodov, zložil na aprílovom 
rokovaní Mestského zastupiteľstva 

v Poprade sľub nový poslanec An-
ton Andráš. Okrem iného povedal: 
„Často mi zabiehajú myšlienky na 
mešťanostu, poslanca, starostu Dávi-
da Husza, po ktorom je pomenovaná 
aj ulica. Mal víziu a vďaka nemu sa 
zmenil koridor Košicko-bohumínskej 
trate a mesto Poprad sa mohlo dyna-
micky rozvíjať. Chcem tým povedať, 
že ak poslanec robí dobre svoju robotu, 
môže zanechať hlbokú stopu a svoju 
pečať na históriu mesta. Prajem nám 
všetkým dobré rozhodnutia v prospech 
mesta a jeho občanov.“ 

V minulých dňoch zároveň primá-
tor Jozef Švagerko vymenoval A. An-
dráša do funkcie svojho 2. zástupcu. 
„Moje kompetencie sa týkajú investícií 

Anton Andráš druhým zástupcom primátora
a stavebných vecí. Som bývalý projek-
tant, takže po dohode s primátorom som 
prijal ponuku dohliadať práve na oblasť 
výstavby a investícií. Keďže ide o polrok 
aktívnej práce, mojou úlohou je dozrieť 
na rozpracované projekty resp. projekty, 
ktorú sú vo výstavbe. Keď uvážim, že 
žijeme pod Tatrami, kde stavebná se-
zóna končí prakticky niekedy v októbri, 
budem spokojný, keď sa všetky pláno-
vané a rozbehnuté veci úspešne ukon-
čia. Som už vo veku, kedy sa očakáva, 
že človek nemá čas na chyby. Aj preto 
k svojej misii pristupujem maximálne 
zodpovedne,“ informoval A. Andráš, 
ktorý už v minulosti ako poslanec MsZ 
pôsobil a zastával aj funkciu pred-
nostu MsÚ v Poprade.     (mar, mag)
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Rozšírenie počtu parkovacích miest neschválili

Obyvatelia širšieho centra sú proti výškovej budove
• MESTO Vysoké Tatry získalo 
ocenenie za Najkrajšiu monogra-
fiu 2017. Publikácia Mesto Vyso-
ké Tatry včera a dnes zachytáva 
70-ročnú históriu mesta. Cenu za 
Najkrajšiu monografiu 2017 ude-
lila porota Klubu fotopublicistov 
Slovenského syndikátu novinárov. 
Okrem prvenstva v  tejto kategórii 
získali Tatranci aj Čestné uznanie 
za Tatranské chaty v kategórii Naj-
krajšia kniha a propagačný materiál 
2017 a za Vysoké Tatry - Doprava 
v minulom storočí v kategórii Naj-
krajší kalendár Slovenska 2018.

• V NÁRODNOM parku Pieniny 
bola v  sobotu 21. apríla otvorená 
letná turistická sezóna tradičným 
odomknutím Dunajca. Odomknu-
tím rieky sa otvorili aj turistické a 
cyklistické chodníky.

• ZAMESTNANCOM zostáva-
jú posledné dni na darovanie 2% 
alebo 3% zo zaplatených daní. Da-
rovať ich môžu občianskym zdru-
ženiam, neziskovým organizáciám 
alebo nadáciám. Týka sa to zamest-
nancov, ktorí nepodávali daňové 
priznanie k dani z príjmu, ale za-
mestnávateľ im vykonal ročné zúč-
tovanie dane. Darovať percentá zo 
svojich zaplatených daní môžu do 
30. apríla 2018.

• PORTÁL Daily Mail je známy 
svojimi rebríčkami. Medzi naj-
novšie patrí zoznam najlepších tu-
ristických miest v  Európe. Okrem 
odporúčaných destinácií ako Alpy 
či vysoké vrchy Nórska medzi 
ne zaradili aj Tatry. A  to hneď na 
druhé miesto.  

• KEŽMAROK pripravuje revita-
lizáciu pešej zóny. Pred radnicou 
vznikne oddychová zóna s vodným 
prvkom. Podľa projektu je rozpo-
čet stavby vo výške takmer 115-ti-
síc eur. Prostredníctvom programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg 
V-A medzi Poľskom a Slovenskom 
mesto získalo z prostriedkov Eu-
rópskeho fondu regionálneho roz-
voja 85 365 eur. Mesto stavbu dofi-
nancuje z vlastných zdrojov.

• VO štvrtok 12. apríla padol ce-
loslovenský teplotný rekord pre 
tento deň. Stalo sa tak vo Veľkých 
Trakanoch v okrese Trebišov, kde 
namerali až 27,6°C. Zaujímavá 
situácia bola aj v Červenom Kláš-
tore. Ráno tam bolo - 0,5°C a po-
poludní namerali až 24,4°C. Denná 
amplitúda vzduchu na tejto stanici 
tak dosiahla takmer 25°C.  (ppš)

Jedným z bodov programu MsZ 
bol aj podnet na zmenu územné-
ho plánu v lokalite Štefánikovej 
ulice. Spoločnosť, ktorá mieni po-
staviť pri rieke Poprad na ploche v 
blízkosti bytového domu Meander 
13-poschodový apartmánový dom 
Eden, požiadala o prehodnotenie 
regulatívu podielu parkovísk. Z te-
rajších 15 percent voči odstavným 
plochám v hromadných garážach a 
v objekte bytového domu ich chce-
la zvýšiť na 60 perc. v teréne.

O slovo požiadal občan František 
Barilla za petičný výbor obyvateľov z 
Ul. Popradské nábrežie, Hviezdosla-
vova a bloku Meander. Vyjadril jed-
noznačné stanovisko proti výstavbe 
Edenu aj rozšíreniu parkovacích 
miest a vysvetlil dôvody. Jednak sa 
podľa nich dramaticky zhorší do-
pravná situácia, jednak sa obávajú 
tienenia novou bytovkou a výstavba 
zníži aj rozsah zelene. 

K problému sa vyjadrili viacerí 
poslanci, ktorí boli proti, čo sa na-
pokon aj v plnom rozsahu ukázalo - 
proti požiadavke investora hlasovalo 
všetkých 18 prítomných poslancov. 

Záporné stanovisko predložil aj od-
bor územného a priestorového plá-
novania MsÚ. 

F. Barilla konštatoval: „Sme veľ-
mi spokojní. Tesne pred hlasovaním 
som ani nepozeral na tabuľu, až mi 
vedľa sediaci sused gratuloval, že sme 
dosiahli svoje. Som rád za všetkých 
občanov, ktorí nás podporovali. Ze-
leň, zatieňovanie a hlavne križovatka 
na Štefánikovej ulici je v katastro-

fálnom stave, pribudlo by možno sto 
áut, hrozil by úplný dopravný kolaps 
v tomto mieste. Občania pri pod-
pisovaní petičných hárkov prejavili 
názor, prečo im mesto berie posled-
nú oázu pokoja v centre mesta, prečo 
tam postaviť dom a čím vyšší. Sme 
radi, že poslanci neschválili rozšíre-
nie parkovacích miest. Som optimis-
ta a verím, že tým pádom investor 
tento dom nepostaví.“  (mar)

Na štvrtkovom 
zasadaní Mestského 
zastupiteľstva v  Po-
prade poslanci rie-
šili zložitú otázku, 
či podporiť žiadosť 
investora projektu 
Corrib Tower na 
zmenu Územného 
plánu mesta Poprad 
(ÚPN).

Žiadateľ požado-
val na ploche poly-
funkčného centra 
Corrib zmeniť regu-
latívy priestorovej 
regulácie za účelom 
dobudovania trinásťpod-
lažnej budovy a  doplne-
nia parkoviska s  kapaci-
tou 25 stojísk. Obyvatelia 
dotknutej oblasti sú však 
proti a svoj postoj vyjad-
rili priamo pred poslan-
cami a  spísali aj petíciu. 
„Účastníkmi konania sú 
vlastníci 77 bytov z  pia-
tich bytoviek na Francisci-
ho, Levočskej a  Okružnej 
ulici. Každému z  nich sa 
podmienky na bývanie 
zhoršia. Výstavbou tejto 
bytovky prídu o  všetku 
zeleň, zvýši sa ohrievanie 
vzduchu a zhorší sa život-
né prostredie,“ upozornil 
zástupca občanov Martin 

Rečičár (na foto), ktorý 
dodal, že už po zrealizo-
vaní dvoch etáp výstavby 
majú obyvatelia problém 
s  vytápaním pivníc kvôli 
nevyhovujúcej kanalizá-
cii.

Vrásky na čele zúčast-
nených strán, ale i poslan-
cov robí zmena ÚPN od 
1. apríla 2017, na základe 
ktorej sa v  centre a  šir-
šom centre mesta nesmú 
stavať budovy vyššie ako 
osem poschodí. Investor 
však dostal stavebné roz-
hodnutie v polovici apríla, 
v  ktorom sa zmena ÚPN 
nezohľadňuje a  povolenie 
na výstavbu 13-poschodo-

vej bytovky platí. Okresný 
úrad v  Prešove, ktorý sa 
prípadom zaoberal, skon-
štatoval, že nebola splne-
ná podmienka podania 
a  doručenia oznámenia 
o  začatí konania a  došlo 
ku kolízii termínov. Pre-
to sa vec vrátila na MsÚ 
v  Poprade, ktorý rozhod-
nutie zrušil. Investor má 
na to svoj názor. „Námiet-
ky, ktoré boli prednesené aj 
na zastupiteľstve okresný 
úrad zamietol ako neopod-
statnené a uviedol, že dané 
rozhodnutie bolo v  súlade 
so zákonom. Jediný prob-
lém je v  tom, že pred vy-
daním rozhodnutia došlo 

k  zmene ÚPN. Keby 
aj došlo k  zníženiu 
podlaží, alebo by sa 
realizovala stavba 
podľa nového územ-
ného plánu, nič by 
to neriešilo vo vzťa-
hu k  námietkam 
dotknutých vlastní-
kov nehnuteľností,“ 
vystúpil na zastu-
piteľstve zástupca 
Corrib Develop-
ment Poprad Pavol 
Dlugolinský. Tvrdí, 
že sa týmto projek-
tom podarilo zveľa-

diť prostredie, ktoré bolo 
pred výstavbou vo veľmi 
zlom stave. Spoločnosť do 
celého prípravného pro-
cesu preinvestovala už 600 
tisíc eur. „Nie je to zane-
dbateľná suma a v prípade, 
že nebude vyhovené našej 
žiadosti, budeme zvažovať 
právne kroky a uplatňovať 
si náhradu škody,“ dodal 
zástupca. 

Poslanec MsZ Slavomír 
Božoň navrhol čiastočne 
znížiť navrhované indexy 
miery zastavanosti, čím sa 
zvýši index zelene. Takto 
návrh prešiel a  prípadom 
sa ďalej bude zaoberať sta-
vebný úrad.  (ppv)
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Detská univerzita, ktorú 
vlani prvýkrát organizovalo 
mesto Poprad, OZ Apolon, 
Univerzita Mateja Bela a ďal-
ší organizátori, sa stretla s 
úspechom.

Získala si dobré meno a pre-
to sa tohto roku uskutoční jej 
druhý ročník. Viceprimátor 
Popradu Igor Wzoš informo-
val: „Uskutočnia sa dva turnu-
sy: od 9. do 13. júla a od 13. do 
17. augusta. Niektoré aktivity 
sme pridali, iné vypustili, aby 
bola pre deti pripravená vždy 
nejaká obmena. Program bude 
obsahovať multikultúrny, špor-
tový deň, deň do záchranármi 

a ďalšie.“ V najbližších dňoch 
bude na stránke www.poprad.
sk informácia o možnosti pri-
hlasovať deti do Detskej uni-
verzity Poprad. 

Samospráva informovala aj 
o ďalšej zaujímavosti určenej 
najmä pre deti. V blízkosti fut-
balového štadióna vo Veľkej 
vyrastá Piesková ZOO. Približ-
ne v polovici mája bude sprí-
stupnená verejnosti. Viacerí 
sochári v nej vytvárajú sochy 
exotických zvierat. Je medzi 
nimi aj Adam Bakoš, uzná-
vaný sochár, ktorý vytvoril aj 
ľadové sochy v Tatranskom 
ľadovom dóme.  (mar)

Detská univerzita aj ZOO z piesku

V súťaži v speve populárnej piesne Slávici z lavice minulý 
štvrtok v ZUŠ na Štefánikovej ulici súperilo 24 účastní-
kov v 4 kategóriách. V I. kategórii zvíťazila Liliana Ole-
jová zo ZŠ s MŠ Francisciho, v II. kat. bola prvá Sofia 
Stasová zo ZŠ s MŠ Komenského, Poprad. V III. kat. 1. 
miesto získali dve súťažiace Jasmína Cehulová zo ZŠ s 
MŠ Francisciho a Dominika Pitková zo ZŠ s MŠ Vikar-
tovce a vo IV. kat. Paula Duroňová z Life Academy, Po-
prad. Víťazky postupujú do krajského kola.  (ppp)

Slávici z lavice

Vo viacúčelovej hale Aréna Poprad sa od 
piatka do nedele 27. - 29. apríla 2018 usku-
točnia Podtatranské výstavné trhy Tatra 
Expo. 

V poradí 19. ročník tejto celoslovenskej 
kontraktačno-predajnej výstavy bývania s 
medzinárodnou účasťou je zameraný na ka-
tegórie Postav dom, Domov a vkus, Domov 
a žena, Dvor a záhrada a Auto-paráda. Pre 
návštevníkov je pripravený rôzny sortiment 
z oblasti stavebníctva, stavebných materiá-
lov, nábytku, interiérových doplnkov, texti-
lu, kozmetiky, sadby, okrasných rastlín atď. 
Vystavovať bude 83 vystavovateľov, z toho 73 
zo Slovenska. 

Súčasťou podujatia bude v piatok od 15. 

do 18. hod. seminár na tému Zdravý život-
ný štýl - o chudnutí, samoliečbe zápalových 
ochorení pomocou svojho vrodeného pudu, 
o účinkoch olejov lisovaných za studena pod-
ľa tradičnej ruskej medicíny, o odstraňovaní 
plesní, aniónoch a ich vplyve na zdravie člo-
veka i o tom, že začať nanovo sa dá v každom 
veku (podrobný program je na www.svt.sk).

Tatra Expo organizuje Spiš View Trading 
pod záštitou Slovenskej obchodnej komo-
ry, mesta Poprad a Slovenskej živnostenskej 
komory. Slávnostné otvorenie bude v piatok 
27. apríla o 10. hod. v Aréne Poprad. Výsta-
va bude otvorená prvé dva dni od 10. do 18. 
hod., v nedeľu do 14. hod. Vstupné je sym-
bolických 0,50 €.   (ppm)

Príde vyše osemdesiat vystavovateľov

Škola na Tajovského žila vzduchom
V  priestoroch ZŠ 

s  MŠ na Tajovského 
ulici v  Poprade sa mi-
nulý týždeň v  piatok 
konal 4. ročník envi-
ronmentálnej kon-
ferencie, ktorá bola 
tentokrát zameraná na 
tému Vzduch.

„Tento deň bol pre nás 
výnimočný, pretože bol 
vyvrcholením ročníko-
vého projektu. V  tomto 
školskom roku to bolo na 
tému vzduch. Veľmi ma 
potešilo, že naše pozva-
nie prijali aj hostia z  iných 
miest, pretože je dôležité 
sa medzi školami sieťovať 
a  takto si vymieňať skúse-
nosti. Naši žiaci žili vzdu-
chom celý deň, videli rôzne 
ukážky a  pokusy. Pozvaní 
odborníci vysvetľovali žia-
kom napríklad ako sa meria 
ozónová vrstva, paraglajdis-
ta vysvetľoval prúdy, ktoré 
sú pre neho dôležité a veľkou 
atrakciou bol teplovzdušný 
balón na školskom dvore. 
Tvorcami environmentálnej 
konferencie však u  nás nie 
sú učitelia, ale žiaci. Tí pro-

stredníctvom rovesníckeho 
vzdelávania priamo cez po-
kusy a  výklady učili svojich 
rovesníkov,“ uviedla riadi-
teľka ZŠ s MŠ na Tajovského 
ulici v Poprade Renáta Vlč-
ková. „So spolužiakom sme 
prezentovali rôzne pokusy 
ohľadom vlastností vzduchu. 
Hovorili sme aj o  znečisťo-
vaní vzduchu, no konkrétne 
o kyslých dažďoch. Je to dô-
ležitá téma, upozorňujeme 
na nebezpečné faktory pre 
človeka, zvieratá, ale aj pre 
pôdu, stavby a  podobne,“ 
dodal ôsmak zo ZŠ s MŠ Ta-

jovského Erik Mašlej.
Jednou z  prednášok zau-

jal aj viceprimátor mesta 
Poprad Igor Wzoš, ktorý 
predstavil prospešnú „vy-
chytávku“. „Zariadenie, kto-
ré som na konferencii pred-
stavil meria teplotu, vlhkosť 
a  CO2. Ak hranica CO2 
stúpne v  triede nad 1000 
ppm jednotiek, začína klesať 
pozornosť žiakov, prichádza 
únava a je tam ovzdušie, kde 
sú baktérie. Na stĺpci zaria-
denia, ktoré funguje ako se-
mafor, sa rozsvieti červená 
a to je signál, aby sa v triede 

otvorili okná. V  tejto 
škole chceme v  októbri 
spustiť experiment. Do 
každej triedy dáme ta-
kéto zariadenia a  bu-
deme sledovať, ako 
stúpa výkonnosť žia-
kov, či sa lepšie učia 
a  či klesá chorobnosť 
v  porovnaní s  inými 
školami. Oslovil som 
aj jednu univerzitu, 
aby na túto tému vy-
pracovali diplomovú 
prácu a  vedecky to 
podchytila,“ vysvetľo-
val I. Wzoš.  (mav)

19:00
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V súťaži o voľné vstupenky 
do novej expozície Poprad 
a okolie v zrkadle vekov v 
Podtatranskom múzeu na 
Vajanského ul. 72/4 v Popra-
de vyhrali: Anna Hromjáko-
vá, Tomášikova ul., Poprad, 
Michal Tatarko z Ul. Jilem-
nického vo Svite a Mária 
Bardyová, Pod lesom, Kež-

marok. Vstupenky si môžu 
vyzdvihnúť v Podtatranskom 
múzeu v Poprade na Vajan-
ského ul. 72/4 na základe pred-
loženia preukazu totožnosti. 

Správna odpoveď bola: 
Nová expozácia Poprad a 
okolie v zrkadle vekov bola 
pre verejnosť otvorená 28. 
marca 2018.  (ppm)

Vstupenky do múzea vyhrali
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Aj „mobilovej“ generácii
môže byť les blízky

Sťažností na rušenie nočného pokoja je stále veľa

Na Mestskom úrade sa 
v piatok 20. apríla uskutoč-
nilo okresné kolo súťaže 
Medzníky 2. svetovej voj-
ny. Už 11-ty ročník spolu-
organizuje mesto Poprad 
s  mestom Kežmarkom. 
Zmyslom súťaže je, aby deti 
mali viac informácií o našej 
minulosti. Podľa organizá-
torov ide hlavne o poučenie 
sa z dejín. 

Samotná súťaž pozostáva 
z 3 kôl po 10 otázok, na ktoré 
písomne odpovedajú traja zá-
stupcovia z jednotlivých škôl 
- víťazi školských kôl (22 škôl 
z Popradského a Kežmarské-

ho okresu). V  prvom kole 
to boli dejiny 2. sv. vojny vo 
svete, v druhom vojna na Slo-
vensku, v  treťom vojna pod 
Tatrami, SNP a  oslobodenie 
nášho regiónu. 

Najlepších čaká výlet. Po 
minulé roky najúspešnejší rie-
šitelia historických otázok na-
vštívili historické miesta: Duk-
lu, Tokajík, Telgárt, boli už aj 
v  Nemeckej, v Liptovskom 
Mikuláši a v Banskej Bystrici.

Jeden z organizátorov, Emil 
Turčan z odboru školstva po-
pradského Mestského úradu 
uviedol: „Jednotlivé ročníky 
súťaže sa líšia náročnosťou. 

Latka sa každým rokom zvy-
šuje a  má za cieľ čítanie detí 
s  porozumením, aby žiaci 
dané súvislosti študovali a aby 
aj z  pohľadu histórie poznali 
vlastný región.“ 

Hlavným organizátorom 
je Slovenský zväz protifašis-
tických bojovníkov. Predse-
da oblastného výboru SZPB 
Michal Kopko povedal: „Je 
potrebné, aby mládež vedela 
o všetkom, čo sa vo vojne deje. 
Všetko, čo prežili naši starí, 
prastarí rodičia. Je vhodné im 
vysvetľovať, čo sa stalo, ako 
sa stalo. Aby sa nikdy nedo-
stali do situácií, kedy by mu-

seli znášať útrapy vojny. To je 
odkaz tých, ktorí hrôzy vojny 
prežili.“

Prvé miesto získala Základ-
ná škola s materskou školou z 
Tajovského ulice v Poprade, 

na druhom mieste skončila 
Základná škola A. V. Scher-
fela z Ulice Fraňa Kráľa vo 
Veľkej a  tretie miesto patrí 
Spojenej škole z Mierovej 
ulice Svite.  (kpa)

Poznávať históriu a učiť sa z nej

Napriek niekoľkomesač-
nému enormnému úsiliu, 
sústreďovaniu informácií a 
pripomienok aj od občanov 
a takisto mnohým stretnu-
tiam poslancov, popradské 
mestské zastupiteľstvo ne-
schválilo návrh Všeobec-
no záväzného nariadenia 
mesta o pravidlách času 
predaja v obchode a času 
prevádzky služieb na území 
mesta Poprad. 

Materiál bol pedantne 
spracovaný a obsahoval pres-
né vymedzenie prevádzok s 
obmedzeniami prevádzko-

vej doby v určených častiach 
mesta. Týkali sa sídlisk Juh 
a sídliska Západ. Na základe 
pripomienok občanov bola 
pridaná i časť mesta v centre 
-  Ul. Francisciho a Levočská. 
Predkladateľ návrhu poslanec 
Pavol Gašper uviedol: „Po-
hnútkou vypracovať takéto 
VZN boli neutíchajúce požia-
davky obyvateľov mesta, ktorí 
sa sťažujú na rušenie nočného 
pokoja. VZN by bolo veľmi 
silným nástrojom, o ktorý by 
sme sa mohli oprieť. Regulo-
vala by sa prevádzková doba 
a tým nepriamo aj ruch spô-

sobený návštevníkmi týchto 
prevádzok v meste.“ Náčelník 
Mestskej polície v Poprade 
Štefan Šipula zhrnul: „Celko-
vý počet oznámení o rušení 
nočného pokoja v minulom 
roku bol 288, z toho 109 v sú-
kromných domoch a bytoch 
a 179 v zábavných prevádz-
kach. V prvom štvrťroku sme 
zaznamenali 31 oznámení, čo 
je o 8 menej oproti rovnakému 
obdobiu minulého roka. Naj-
väčším problémom bola vlani 
prevádzka New Chicago na 
Ul. Francisciho, na ktorú bolo 
39 oznámení. Problémom 

bolo, že zabávajúci sa hostia 
museli ísť fajčiť vonku, lebo 
prevádzka nemala fajčiarsku 
zónu vo vnútri, a tak ruši-
li nočný pokoj.“ Pod tlakom 
verejnosti na majiteľa areálu 
táto prevádzka medzičasom 
svoju činnosť skončila. No na 
jej mieste má byť nový klub. 
Preto na MsZ vystúpil občan 
Jozef Hrobák, aby poslancov  
podnietil k schváleniu návr-
hu VZN. V lokalite prebieha-
la i petícia občanov z 9 byto-
vých domov v blízkosti tejto 
prevádzky. 

Rozdielom jediného hlasu 

však poslanci návrh VZN 
ani po obsiahlej diskusii ne-
schválili. P. Gašper reagoval: 
„Teraz sa bude treba poroz-
právať s poslancami, ktorí sa 
zdržali alebo boli proti, a spý-
tať sa ich na dôvody. Potom 
upraviť VZN tak, aby bolo ak-
ceptovateľné a opäť ho pred-
ložiť v MsZ. Bol by som rád, 
keby sa ho podarilo uviesť do 
praxe, aj keď v modifikovanej 
forme, ktorá by bola prijateľ-
ná pre poslancov i občanov. 
Myslím si, že tak ako povedal 
občan: Hocijaké riešenie je 
lepšie ako žiadne.“  (mar)

Les, ktorý ukrýva kniha, predsta-
vil minulú stredu deťom Igor Stavný 
zo Štátnych lesov TANAPu. Udialo 
sa tak v rámci celoslovenského pod-
ujatia, ktoré organizuje Národné 
lesnícke centrum zo Zvolena práve v 
apríli - Mesiaci lesov v spolupráci s 
miestnymi knižnicami. 

Žiaci zo ZŠ s MŠ Komenského sa 
v Podtatranskej knižnici v Poprade 
dozvedeli, odkiaľ pochádza materi-
ál na knihy - drevo vyrástlo v lese a 
z neho sa vyrába papier, na ktorý sa 
knižky tlačia. Druhou dôležitou sú-
časťou podujatia bolo spoločné čí-
tanie. „Čítanie je veľmi dôležité, lebo 

deťom zlepšuje slovnú zásobu, prináša 
vedomosti aj príjemný relax, zname-
ná plnohodnotné trávenie času, rozvoj 
predstavivosti. Po sérii stretnutí s deťmi 
je môj optimistický odhad, že knihy číta 
maximálne polovica z nich. A ak som 
sa ich pýtal na pobyt v lese, zdvihlo sa 
málo rúk. Nepociťujú potrebu chodiť 
do prírody, ale veľa záleží na dospelých. 
Ak majú rodičia laxný prístup k čítaniu 
či prírode, odráža sa to aj na deťoch,“ 
poznamenal I. Stavný. Zo skúseností 
sa mu zdá, že sa stiera rozdiel medzi 
mestskými a dedinskými deťmi - vy-
rastá „mobilová“ generácia.“

Žiaci si spoločne s I. Stavným pre-
čítali úryvok z knihy Petra 
Glocka Kráľ psov. Tento milý 
príbeh o súrodencoch, kto-
rí trávia prázdniny u starých 
rodičov na vidieku, predstavil 
deťom príjemné prostredie 
lesa a prírody. Na záver podu-
jatia Les ukrytý v knihe sa do-
zvedeli aj o priaznivom vplyve 
lesa na zdravie.  (mar)

V suterénnych priesto-
roch cirkevnej budovy na 
Nábreží Jána Pavla II., v 
ktorej sa učia študenti Ka-
tolíckej univerzity, vládne 
pracovný ruch. Finišujú 
práce na rekonštrukcii 
miestností pre budúce pas-
toračné centrum.

Dekan Rímskokato-
líckej farnosti v Poprade 
Ondrej Borsík povedal: 
„Tento priestor bol zanedbaný, bolo 
ho treba najprv vypratať. Vzniklo 
niekoľko miestností - budú slúžiť v 
prvom rade na stretnutia mladých 
ľudí, ale aj strednej a staršej generá-
cie. Jednoducho na tie aktivity, ktoré 
sa nehodia do kostola, ale slúžia na 
pestovanie spoločenstva a rozvíjanie 
medziľudských vzťahov. Preto som 
hľadal priestor, kde by sa mohli Po-
pradčania stretávať mimo kostola. 
Návštevníci si budú môcť pozrieť film, 
zahrať spoločenské hry, porozprávať 
sa aj pomodliť. Bude tu prednáško-
vá miestnosť na workshopy, kurzy 

pre snúbencov, miestnosť na cvičenie 
spevokolu, ktorý doteraz nemal svoje 
miesto. Plánujeme aj rehabilitačnú 
miestnosť, v ktorej bude pracovať fy-
zioterapeutka.“ 

Nové pastoračné centrum s rozlo-
hou 350 m2 by farnosť chcela otvoriť 
od 1. mája. Do septembra bude „skú-
šobná“ prevádzka, kedy sa vykryšta-
lizuje činnosť a potreby návštevní-
kov. V súčasnosti hľadajú i vhodný 
priliehavý názov pre centrom, kto-
rého zámerom je hlavne zbližovať 
ľudí a prinášať im duchovné pook-
riatie a povzbudenie.  (mar)

Budujú pastoračné centrum
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Polícia pátra

Poznávací zájazd do Paríža a Londýna

Týždeň
s mestskou políciou
• V  UTOROK 17. apríla po pol-
noci preverila hliadka MsP Poprad 
oznámenie o rušení nočného pokoja 
krikom a hlasnou hudbou v byte na 
Tolstého ulici. Mestskí policajti zistili 
v byte 35-ročnú majiteľku, aj s náv-
števou. Vec bola riešená uložením 
blokovej pokuty a návšteva po upo-
zornení z bytu odišla.
• V  TEN istý deň v  noci hliadka 
mestskej polície zistila na Ulici Hus-
zovej mladistvého 17-ročného muža 
z Kežmarku pri konzumácii alkoho-
lu. Vykonanou dychovou skúškou 
bolo u mladíka zistené 0,68mg/l al-
koholu v dychu, čo je 1,42 promile 
a vec bola postúpená do správneho 
konania.
• V NEDEĽU 22. apríla po polnoci 
bolo na linku 159 oznámené rušenie 
nočného pokoja na Ulici Allendeho. 
Hliadka MsP Poprad na mieste zis-
tila 19-ročného mladíka z Revúcej, 
ktorý poškodil prístrešok nad vcho-
dovými dverami bytového domu a 
následne chodník pred vchodovými 
dverami polial benzínom, ktorý sa 
pokúsil zapáliť. Po príchode hliadky 
začal podozrivý muž po nej hádzať 
kamene a z miesta sa navyše snažil 
ujsť na bicykli. Mestskí policajti po-
dozrivého muža zadržali a následne 
odovzdali na OO PZ Poprad z dô-
vodu podozrenia zo spáchania trest-
ného činu.   (msp)

V  piatok 20. apríla 
oznámil na OO PZ 
vo Vysokých Tatrách 
Ľuboš Hriň nezvest-
nosť svojej maloletej 
dcéry Viktórie Hri-
ňovej, ktorú videl 
naposledy v ten deň ráno, keď od-
chádzala do školy.

Viktória Hriňová, ktorá má trvalý 
pobyt v hlavnom meste a prechodne 
žije vo Vysokých Tatrách, však do 
školy nedorazila, nevrátila sa ani do-
mov a nepodala o sebe žiadnu správu. 
Pri sebe mala 50 eur a vypnutý mo-
bilný telefón. Svedkovia ju videli o pol 
ôsmej ráno, ako si kupovala na želez-
ničnej stanici cestovný lístok do Bra-
tislavy. Predpokladá sa, že odišla za 
svojím priateľom Jakubom Šipošom.

Viktória Hriňová je vysoká 170 
cm, plnoštíhlej postavy, má hnedé 
oči, čierne vlasy v  záhlaví vyholené 
a nosené vo vrkoči. 

Akékoľvek poznatky k  hľadanej 
osobe je možné oznámiť na oddelení 
pátrania Okresného riaditeľstva Po-
licajného zboru Poprad, na t. č. 0961 
89 3371, resp. na linku 158.  (krp)

Dali ste nám vedieť Víťazný predmaturitný smeč
O  úspechoch študentky Gymná-

zia na Kukučínovej ulici v Poprade 
Nely Gloríkovej predovšetkým na 
biologických a environmentálnych 
súťažiach sme písali už niekoľko-
krát. Nad celým radom prvenstiev 
na celoštátnych súťažiach a  pre-
hliadkach kraľovala doteraz jej 
strieborná medaila z medzinárod-
nej olympiády mladých výskumní-
kov (IYIPO) v gruzínskom Tbilisi 
spred dvoch rokov. 

Devätnásťročná vedecká nádej sa 
už o  pár dní posadí za zelený stôl, 
aby svoje vedomosti prezentovala 
maturitnej komisii. Predtým si však 
ešte „odskočila“ do Moskvy. Ako 
jedna z výberu celoštátneho kola 
Festivalu vedy a techniky AMAVET 
tam reprezentovala Slovensko na 
medzinárodnej súťažnej prehliad-
ke vedecko-technických projektov 
žiakov základných a stredných škôl 
z  celého sveta Vernadsky National 
Contest. A nebol to pre ňu iba vý-
let! Jej práca o  postupnej migrácii 
netopiera večernica Saviho (Hyp-
sugo savii) zo Stredomoria na se-
ver dokazujúca klimatické zme-
ny v  Európe mimoriadne zaujala 
porotu, v  ktorej boli zástupcovia 
Ruskej akadémie vied a  prestíž-

nych domácich univerzít. Nela si 
z ruskej metropoly priviezla nielen 
diplom laureáta prehliadky, ale aj 
ocenenia za najkvalitnejšiu inter-
disciplinárnu štúdiu a  za najlepšie 
pripravený prezentačný stánok. 
„Porota zaradila môj projekt medzi 
najlepšie z oblasti problematiky glo-

bálnych zmien,“ stručne a skromne 
zhodnotila svoj málo vídaný úspech 
„starogympláčka“. Víťazný smeč 
v Moskve azda nie je jej posledným. 
Je však pre ňu skvelým povzbude-
ním pred blížiacou sa skúškou do-
spelosti - maturitou.

Zdeno Suchý

Nela Gloríková (prvá zľava) so skupinou slovenských a  českých študentov, 
účastníkov medzinárodnej súťažnej prehliadky vedecko-technických projek-
tov žiakov ZŠ a SŠ z celého sveta v Moskve.      FOTO - archív N. G.

Cirkevné gymnázia Pavla Ušáka Olivu z Popradu a 
sv. Mikuláša zo Starej Ľubovne zorganizovali pre svo-
jich študentov poznávací autobusový zájazd do Paríža 
a Londýna.

Program bol veľmi bohatý a okrem typických atrakcií v 
Paríži ako je Eiffelova veža, plavba loďou po rieke Seine, 
navštívili Trocadero (väznicu), Katedrálu Notre-Dame 
a  prešli sa po Place de la Concord k  Louvru. Na druhý 
deň sa presunuli trajektom z prístavu Calais do Doveru vo 
Veľkej Británii. V Londýne sa „povozili“ na London Eye – 
Londýnskom oku. Navštívili Hyde Park, Big Ben, Piccadil-

ly Circus, Prírodovedné a vedecké múzeum, Tower Bridge, 
Greenwich a množstvo iných zaujímavostí. Ubytovaní boli 
v rodinách, a tak si mohli priamo v „praxi“ vyskúšať kon-
verzáciu v anglickom jazyku s hostiteľmi.

Spiatočná cesta viedla  cez Eurotunel železnicou opäť 
do Francúzska a nočnou cestou Európou. Zážitky vy-
rozprával Majko Stupák, ktorému bolo ako deviatako-
vi umožnené absolvovať uvedený zájazd. Poďakovanie 
patrí učiteľkám z Cirkevného gymnázia v Poprade Blan-
ke Holigovej a Anne Špinerovej, ktoré sa vzorne starali o 
svojich „zverencov“.    (laz)

Príchod jari odhalil stav tatran-
ských ciest. Z  pohľadu cestárov 
najtvrdšia zima za ostatných päť 
rokov spôsobila viacero dier, vý-
tlkov a  rozbitých úsekov. S  tým 
neoddeliteľne súvisia opravy a  vy-
správky.

Primátor Vysokých Tatier Ján Mo-
koš inicioval stretnutie s riaditeľom 
Správy a  údržby ciest Prešovského 
samosprávneho kraja (SÚC PSK), 
oblasť Poprad Mariánom Barillom, 
na ktorom pripravili plán opráv 
ciest s dĺžkou 44 km - od západnej 
hranice okresu Poprad po križovat-
ku v Tatranskej Kotline. Do komu-
nikácie pôjde takmer 30 tisíc eur. 
„Na zabezpečenie vysprávok po zime 
máme na tatranské cesty predbež-

ne plánovaných 354 ton asfaltového 
betónu. Tento objem môže byť v prí-
pade potreby navýšený,“ potvrdil M. 
Barilla. Vysprávky tatranských ciest 
patria medzi priority podtatran-
ských cestárov. „Tatry sú turistami 
najviac navštevovaným regiónom v 
Prešovskom kraji a spolu s Bratisla-
vou patria medzi najviac navštevo-
vané miesta na Slovensku. Sú našou 
vizitkou a podľa nich si návštevníci 
tvoria obraz o úrovni Slovenska. Pre-
to plánujeme z Tatier odísť až vtedy, 
keď budú cesty kompletne vyčistené 
a vyspravené,“ dodal popradský ria-
diteľ SÚC PSK. „Mesto Vysoké Tatry 
sa rozprestiera na ploche 360 km2 a 
svojou rozlohou patrí medzi najväč-
šie mestá v Slovenskej republike. Pre-

to je súčinnosť so správcom cesty pre 
nás veľmi dôležitá,“ vysvetlil tatran-
ský primátor. 

Najväčšou akciou roka 2018 by 
mala byť rekonštrukcia cesty z  Po-
pradu do Starého Smokovca. Na 
modernizáciu cesty II/534 Poprad - 
Starý Smokovec bolo schválených 
takmer 3 877 tisíc. Dĺžka úseku, kto-
rý prejde zásadnou rekonštrukciou, 
je 5,273 km. 85 percent nákladov na 
rekonštrukciu pokryjú prostriedky 
z eurofondov, 10 perc. poskytne štát-
ny rozpočet a len 5 perc. budú vlastné 
zdroje Prešovského samosprávneho 
kraja. „Ak verejné obstarávanie pre-
behne podľa plánu, začatie prác pred-
pokladám v druhom polroku 2018,“ 
konštatoval M. Barilla.  (msy)

Hlavnou aktivitou rekonštrukcia cesty z Popradu do Tatier
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SpoločenSká kronika

Č o k o ľ v e k 
b u d e t e 

vybavovať, budete mať pri tom 
šťastnú ruku. Vaše rozhodnutia 
budú správne.

Všetko pôj-
de ako po 

masle v rodine aj v práci. Budete 
mať z niečoho radosť.

Chystáte sa 
k nejakému 

kroku, ktorý je pre vás dôležitý. 
Ešte s ním chvíľu počkajte.

Na s k y t n e 
sa vám prí-

ležitosť stráviť čas s príjemnými 
ľuďmi. Využite ju.

Budete sa 
cítiť veľmi 

dobre. Niečo vám spôsobí veľkú 
radosť a šťastie.

Dávajte si 
pozor na 

flirty, lebo by mohli mať neblahé 
následky. Pracovne to bude vypä-
tý týždeň.

N e b u d e t e 
vedieť, čo 

robiť skôr. Toľko práce sa vám 
nakopí. Nájdite si čas i na oddych.

Rodinní prí-
slušníci vám 

budú robiť veľkú radosť. Príjemný 
týždeň s mnohými stretnutiami.

Riešte veci 
s chladnou 

hlavou. Žiadna prchkosť vám ne-
pomôže, naopak uškodí.

Dbajte aj o 
maličkosti, 

ukáže sa, že sú dôležité. Do života 
vám príde nový človek.

V y b a v í -
te nejakú 

záležitosť, ktorej ste sa obávali. 
Mladšia osoba vám spôsobí sta-
rosti.

Ak sa bude-
te zbytočne 

stresovať a náhliť, postihnú vás 
zdravotné problémy.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V stredu 25. apríla - Benu - námestie, vo štvrtok 
26. apríla - Dr. Max - Monaco, v piatok 27. apríla 
- Ekolekáreň - OC Forum, v sobotu 28. aprí-
la - Dr. Max - námestie, v nedeľu 29. apríla 
- Dr. Max - Kaufland pri stanici, v pondelok 
30. apríla - Schneider - OC Virma a v utorok 1. 
mája - Benu - námestie. 
Benu - námestie: Nám. sv. Egídia, Dr. Max – Mo-

naco: Francisciho ul., Ekolekáreň - OC Forum: 
Nám. sv. Egídia, Dr. Max - námestie: Nám. sv. 

Egídia, Dr. Max: Kaufland, Wolkerova ul., 
Schneider - OC Virma: Suchoňova ul.
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-

rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22. 
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. 
do 22. hod.

poHotovoSť v lekárňacH

Vo štvrtok 19. apríla 2018
v Novom Smokovci s

V piatok 20. apríla 2018
vo Veľkej s

V nedeľu 22. apríla 2018
vo Veľkej so

V pondelok 23. apríla 2018
vo Veľkej s

V pondelok 23. apríla 2018
v Gánovciach s

V utorok 24. apríla 2018
vo Veľkej s

V utorok 24. apríla 2018
v Gánovciach s

Oľgou Kiššákovu,
74-ročnou

Františkom Čonkom,
65-ročným

Štefanom Luptákom,
85-ročným

Evou Košovou,
62-ročnou

Kamilou Goldbergerovou,
79-ročnou

Máriou Čonkovou,
77-ročnou

Ondrejom Gajanom,
95-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Prvou starosťou človeka by nemalo byť šťastie, ale to, aby bol toho 
šťastia hodný.“          Immanuel Kant

povedali Slávni

V stredu 25. apríla 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

V stredu 25. apríla 2018
o 13. hod. v Spišskej Sobote s

Jánom Brezinom,
80-ročným

Viliamom Skokanom,
83-ročným

navŽdy Sa roZlÚčime

O garážach aj parkovacích miestach

Dnes 25. apríla má meniny - Marek, vo štvrtok 26. apríla - Jarosla-
va, v piatok 27. apríla - Jaroslav, v sobotu 28. apríla - Jarmila, v ne-
deľu 29. apríla - Lea, v pondelok 30. apríla - Anastázia a v utorok 1. 
mája - Sviatok práce, Pamela.

BlaHoŽeláme k meninám

program kina cinemaX poprad
Od 26. apríla do 2. mája

Na zasadaní volebného 
obvodu č. 2 – sídliská Juh a 
Kvetnica 12. apríla v kance-
lárii MsÚ na Dostojevského 
25 v Poprade poslanci pre-
diskutovali vybavené pod-
nety občanov z predchádza-
júceho zasadnutia. Vyjadrili 
nespokojnosť s vybavením 
žiadosti poslancov ohľad-
ne zistenia, ktoré garáže a 
prístupové komunikácie sú 
vybudované na mestskom 
pozemku, na pozemkoch 
vo vlastníctve SR - Železníc 
SR a vo vlastníctve súkrom-
ných osôb. 

Poslanci VO č. 2 poverili 

Pavla Gašpera, aby na naj-
bližšom zasadaní mestskej 
rady predniesol požiadavku, 
nech odbor správy majetku 
MsÚ pripraví na najbližšie 
zasadanie mestského zastupi-
teľstva podklady pre uznese-
nie týkajúce sa vysporiadania 
majetkovo-právnych záleži-
tostí pozemkov v oblasti ga-
ráží na Ul. L. Svobodu a na 
časti Ul. Tajovského. 

Poslanci tiež požiadali ve-
denie mesta, aby bezodklad-
ne informovali poslancov o 
zmene na riadiacich funkciách 
mestského úradu. Ďalej pre-
rokovali návrh na riešenie 

parkovacích miest v k. ú. Po-
prad, lokalita Kvetnica, ktorý 
v písomnej forme podal jeden 
z Kvetničanov. Poslanci tomuto 
občanovi odporúčali oficiálne 
osloviť mesto Poprad, ponúk-
nuť odpredaj pozemkov a ur-
čiť ich cenu. Mesto možnosť 
využiť ponúkané pozemky na 
zriadenia parkovacích miest 
v Kvetnici analyzuje  a zhod-
notí, čo ďalej. Na zasadaní VO 
sa venovali aj iným aktuál-
nym témam.  (jwd)

Streda 25. apríl o 18. hod./ di-
vadelná sála Domu kultúry v 
Poprade
XXXXII. ROČNÍK POPRAD-
SKEJ HUDOBNEJ JARI
LA GIOIA
La Gioia prezentuje hudob-
ný štýl, ktorý spája populárnu 
hudbu a operný spev. Divákov 
čaká večer plný nádherných 
skladieb, emócií a príjemnej at-
mosféry.      Vstupné: 8 € / 6 €

Štvrtok - piatok 26. - 27. apríl 
od 10. hod./ divadelná sála DK 
KRAJSKÁ SCÉNICKÁ
ŽATVA

Krajská súťažná postupová 
prehliadka amatérskych diva-
delných súborov.
Vstup voľný: www.osvetapo-
prad.sk.

Nedeľa 29. apríl o 10. hod./ di-
vadelná sála DK
MAŤKO A KUBKO
Vďaka vynaliezavosti poprad-
ských scenáristov - hercov M. 
Hana a M. Abrahamovského 
inovovali známu rozprávku a 
dnes aktuálne prvky - zákaz in-
ternetu, mobilu a televízie ako 
výchovných prostriedkov.
Vstupné: 1,50 €

Do 55. ročníka regionál-
nej súťaže neprofesionál-
nych výtvarníkov Výtvarný 
salón 2018 sa prihlásilo 30 
autorov s 91 dielami. V ka-
tegórii od 25 do 60 rokov 1. 
miesto získal Ondrej Rutt-
kay zo Sp. Bystrého, 2. Ka-
rol Košík a 3. Pavol Roško, 
obaja z Popradu. V kat. nad 
60 rokov obsadila 1. miesto 
Eleonóra Habláková, 2. 
František Žoldák a 3. Jozef 
Skokan, všetci z Popradu a 
v insitnej tvorbe 1. Milan 
Bocko, 2. Anton Budzák a 
3. Elena Mazáková, všetci 
z Popradu. Ocenení auto-
ri postupujú do krajského 
kola súťaže.  (vla)

Kultúrny program mesta Poprad

Výtvarný salón 2018

7. apríla 2018 - Bc. Zuzana Gromovská a Vladimír Činčura, 14. 
apríla 2018 - Pavlína Jacková a  Matúš Rušin, Jana Švirlochová 
a Vladimír Gallo, Lucia Poláková a Peter Želonka, Ivana Lihonová 
a Ing. Martin Kovalčík, Zuzana Jandušíková a Ľubomír Fáber.

manŽelStvo uZavreli

Avengers: Nekonečná voj-
na 3D: o 17.10 hod., Aven-
gers: Nekonečná vojna 2D: 
o  14. hod. (hrá sa len cez 
víkend a  1.5.), o  19.30 hod. 
a o 20.30 hod., Detské kino: 
Leo da Vinci: Misia Mona 
Líza:  o  13.30 hod. (hrá sa 
len cez víkend a  1.5.), Dve 
a  pol kačky: o  15.30 hod., 

Dubček: o 17.30 hod., Krá-
lik Peter: o 14.20 hod. (hrá 
sa len cez víkend a 1.5.), Pe-
pík: o  16.30 hod., Blokoti: 
o 18.30 hod., ARTMAX FIL-
MY: Niekto kto rád zahale-
né: o 20.50 hod. (hrá sa len 
1.5.), Vadí nevadí: o  20.50 
hod. (nehrá sa 1.5.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

Komunistická strana Slovenska v Poprade
Vás pozýva v utorok 1.5.2018

NA PRVOMÁJOVÚ DEMONŠTRÁCIU,
ktorá sa bude konať v Ski-areáli Podstráň na Prachárni.

Program 1. mája 2018: o 9. hod. hudba, o 11. hod. 
príhovor, do 16. hod. bude posedenie pri ohni a hudbe, 

dobrý guláš a občerstvenie.
26/18-R
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• Predám kvalitný leštený 
Tatranský drevený obklad 
- 3 €, perodrážka, Zrubový 
profil, hranoly a  dlážkovi-
cu na podlahy. Inf. č. t.: 0908 
234 866.   1/18-P  
• Dám do prenájmu záhra-
du v  záhradkárskej osade 2 
v  Poprade (sídl. Západ). Inf.: 
č. t. 0915 287 566.  15/18-R
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  20/18-R
• Odstúpim užívacie práva 

inZercia

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie 
pracovnej pozície

odborný referent/ka oddelenia financií a rozpočtu
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• úplné stredoškolské ekonomické vzdelanie • viacročná od-
borná prax v ekonomickej oblasti  (financie, účtovníctvo) • 
znalosť platnej legislatívy v samospráve • práca s PC na profe-
sionálnej úrovni (WORD, EXCEL) • informačný systém samo-
správy CORA geo - výhodou • bezúhonnosť, zodpovednosť, 
samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • zvládanie záťa-
žových situácií.
Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška na výberový pohovor • profesijný štruk-
turovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu • kópia 
dokladov o dosiahnutom vzdelaní • čestné prehlásenie o bez-
úhonnosti • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osob-
ných údajov pre účely výberového konania, podľa zákona č. 
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín doručenia prihlášky s  požadovanými dokladmi: 
25. apríl 2018 do 16.00 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepe-
nej obálke s  označením neotvárať „výberové konanie - eko-
nomika“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich  
poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezara-
diť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú 
požadované podmienky.    PP-40

Príďte s kinom Tatran osláviť 25. výročie SR

Biografický slovník osobností mesta Poprad (2. časť)
V apríli si pripomíname:

60 rokov od úmrtia pedagóga, publicistu, ar-
chivára a historika PhDr. Jána LIPTÁKA (*13. 
12. 1889 Veľká - †18. 12. 1958 Warstein, Nemecko).

Otec Ján Lipták bol staviteľ, matka Irena, rod. 
Pálková, brat Pavol bol významným lekárom - 
farmakológom a univerzitným profesorom.

Študoval na Gymnáziu v Kežmarku a na uni-
verzite v Budapešti, kde získal titul  PhDr. V roku 
1911 - 1944 bol profesorom dejepisu a  latinčiny 
na nemeckom gymnáziu v  Kežmarku. V  roku 
1941 - 1944 bol zároveň riaditeľom Institut für 
Heimatforschung v  Kežmarku. Bol podpredse-
dom spolku Karpathenverein, prívržencom pro-
uhorskej orientácie nemeckej buržoázie na Spiši. 
Po vypuknutí SNP odišiel s celou triedou gymná-
zia do Rakúska, neskôr žil v Nemecku. Po roku 
1945 bol spoluorganizátorom spolkov karpat-
ských Nemcov, redaktorom ročeniek Karpathen 
Jahrbuch. Zaoberal sa históriou, jazykom a  ľu-
dovou kultúrou Nemcov v karpatskom priestore. 
V tridsiatych rokoch čiastočne usporiadal archív 

mesta Kežmarok. Dobre sa orientoval v dejinách 
Vysokých Tatier, v  histórii výskumu tatranskej 
prírody. Bol autorom prác o dejinách kežmarské-
ho školstva (1933), o praveku Spiša (1935), o Čer-
venom Kláštore a  frátrovi Cypriánovi (1937), 
o tatranských hľadačoch pokladov (1938). V roku 
1957 preložil do nemčiny latinskú historicko - ge-
ografickú štúdiu Juraja Bohuša - Senického.

Pracoval aj ako vedúci nemeckého inštitútu 
pre vlastivedný výskum nemeckého osídlenia 
Spiša, Šariša a Zemplína pri Evanjelickom lýceu 
v Kežmarku. 

190 rokov od úmrtia kňaza Štefana FOLTI-
NOVIČA (†4. 7. 1828 Veľká).

Rímskokatolíckym farárom vo Veľkej sa stal 
24. mája 1807. Zaoberal sa zveľadením cirkevné-
ho majetku. Počas jeho pôsobenia v roku 1809 
bola čiastočne opravená budova fary. Vo Veľkej 
pôsobil do svojej smrti.

Zuzana Kollárová

v záhradkárskej osade Popra-
de Západ s možnosťou odkú-
penia do vlastníctva. Inf.: č. t. 
772 89 33.  21/18-R      
• Náter a  čistenie striech, 
základná a  vrchná, cena 3 
€/m2 - v  tejto cene je far-
ba aj práca. Inf.: č. t. 0915 
423 705.   22/18-R 
• Hľadáme distribútorov re-
klamných materiálov a  časo-
pisov v Poprade. Inf.: č. t. 0911 
623  572, e-mail: poprad@
redpost.sk  25/18-R  
• Pizzéria Utopia Poprad 
prijme šikovného dôchod-
cu na údržbu areálu a  zá-
hrady. Inf.: č.t. 052/773 
22 22 alebo osobne na 

prevádzke.  27/18-R
• Pizzéria Utopia Poprad 
prijme ihneď vyučeného čaš-
níka/-čku. Inf.: č. t. 052/773 
22 22 alebo osobne na 
prevádzke.  28/18-R
• Pizzéria Utopia Poprad 
prijem upratovačku (dôchod-
kyňa). Inf.: č. t. 052/773 22 
22 alebo osobne na prevádz-
ke.   29/18-R
• Hľadám spoľahlivú, ve-
selú a  charakternú pani, 
ktorá by pomohla pri starost-
livosti a  opatere 87-ročnej 
pani, cca na 4 hodiny denne. 
Volať len v  prípade vážne-
ho záujmu na tel. č.: 0911 
792 495.   31/18-R

V roku 2018 oslávi Slovenská republika 
25. výročie od svojho vzniku. Kino Tatran 
pri tejto príležitosti uvedie filmový festival 
25. výročie SR.

Diváci budú mať možnosť počas 4 má-
jových stried vidieť snímky o historických 
osobnostiach nielen súčasného Slovenska, 
ale aj politikov ako Dubček a Masaryk. Na 

festivale postupne uvedú filmy: Únos - 2. 
mája, Masaryk - 9 mája, Mečiar - 16. mája, 
Dubček - 23. mája. 

Upozorňujeme divákov, že kino Tatran 
v rámci festivalu 25. výročie SR premieta 
v upravenom hracom čase, a to o  18. hod. 
Vstupné na filmy je 3 €, v prípade nového 
filmu Dubček 4 €.    (ole)

KINO TATRAN
27. apríla o 16.30 hod.
DVE A POL KAČKY 
USA/CN, animovaná komé-
dia/dobrodružný, 91 min., da-
bing, MP
Gunár sa musí postarať o dve 
malé kačičky a pomôcť im z 
bahna, ktoré tak trochu spôso-
bil. Vstupné: 5 €, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

26. a 27. apríla o 19. hod.
BLOKOTI 
USA, komédia, 102 min., titul-
ky, MP15
Partička teenagerov si vyrazila, 
aby si užili prvý sex. Ich rodičia 
si tiež vyrazili. Aby im v prvom 
sexe zabránili.
Vstupné: 5 € Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 
4 €

28. a 29. apríla o 16.30 hod.
CHLOE A TRPASLÍCI 
USA, animovaný, 89 min., da-
bing, MP7
Chloe sa so svojou mamou 
opäť sťahujú. Tentokrát do veľ-
kého gotického domu plného 
zvláštnych záhradných trpaslí-

kov. Onedlho zistí, že trpaslíci 
ožívajú. Vstupné: 4 € Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, senio-
ri, ŤZP): 3 € 

28. apríla o 19. hod. 2D a 29. 
apríla o 19. hod.
3D AVENGERS:
NEKONEČNÁ VOJNA
USA, fantasy / sci-fi / akčný, 
130 min., titulky, MP12
Avegners a ostatní superhr-
dinovia sa musia spojiť, aby 
skúsili poraziť mocného Tha-
nosa skôr, ako jeho útok na-
vždy zničí vesmír. Vstupné 2D: 
5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €, 
Vstupné 3D: 6 € + 0,80 € oku-
liare, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP) 3D: 5 € 
+ 0,80 € okuliare

30. apríla o 19. hod.
MESIAC JUPITERA 
HU/DE, sci-fi dráma, 123 
min., titulky, MP15, FK
Aryan je postrelený sýrsky 
utečenec. Je v  šoku, v  uteče-
neckom tábore, s  jednou zá-
hadnou novou schopnosťou. 
Dokáže levitovať. 
Vstupné: 5 €  Vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

Slovenský Červený kríž 
oslávi na budúci rok sto-
ročnicu Československého 
Červeného kríža. Od svojich 
začiatkov sa venuje širokému 
spektru činností, ktoré zmier-
ňujú utrpenie človeka. Od 23. 
apríla do 6. mája 2018 budú v 
uliciach slovenských miest a 
obcí červenokrižiaci s poklad-
ničkami. Občania svojím prí-
spevkom do zbierky podporia 
už takmer storočnú prácu ČK 
v prospech človeka.

Červenokrižiaci učia malých 

i veľkých zachraňovať ľudské 
životy poskytnutím prvej po-
moci, zdôrazňujú dôležitosť 
bezpríspevkového darcovstva 
krvi, oceňujú mnohonásob-
ných darcov krvi a neúnavne 
oslovujú nových darcov. Pra-
cujú s deťmi a mládežou, v so-
ciálnych zariadeniach sa stara-
jú o seniorov, matky s deťmi, o 
deti so špeciálnymi potrebami, 
poskytujú rôzne sociálne služ-
by v teréne. Neváhajú poskyt-
núť pomoc v prípade nehôd či 
katastrof. Pátrajú po osudoch 

rodinných príslušníkov, šíria 
myšlienky medzinárodného 
humanitárneho práva. 

Slovenský Červený kríž dis-
ponuje takmer 6-tisíc dobro-
voľníkmi, ktorí neoceniteľne 
podporujú prácu jeho pro-
fesionálov. Keď ich v týchto 
dňoch stretnete v uliciach 
miest, neobíďte ich, venujte 
im úsmev a symbolický prí-
spevok. Aj vďaka nemu budú 
môcť červenokrižiaci naďa-
lej pomáhať. Aj málo je veľa. 
Ďakujeme.  (sck)

Celoslovenská zbierka Slovenského Červeného kríža
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V knihe sa objavia aj fotky z nakrúcania filmu Upír Nosferatu
Najstaršia dochovaná písomná 

zmienka o Veľkej pochádza z roku 
1268, kde sa spomína ako „Vylka“. V 
listine spišský prepošt Matej udelil 
nemeckým kolonistom výsady týka-
júce sa cirkevného desiatku a medzi 
spišskými plebánmi bol i plebán de 
Vylka. 

„Obyvateľstvo pod Tatrami vymrelo 
kvôli tatárskym vpádom v rokoch 1241-
42 a rôznym epidémiám a vlastne tu os-
tala zem nikoho. Preto Belo IV. pozval 
nemeckých kolonistov, ktorí osídlili celý 
Spiš, a teda nielen Veľkú, ale aj ostat-
né spišské mestá,“ zašla do minulosti 
Zuzana Kollárová z popradského ar-
chívu. Je členkou autorského kolektívu 
knihy, ktorú vydá mesto Poprad v spo-
lupráci s Klubom Veličanov pri prí-
ležitosti 750. výročia prvej písomnej 
zmienky o Veľkej. Oslavy pod názvom 
Velické dni sa uskutočnia 8. - 10. júna 
2018. Členovia KV o nich hovorili na 
svojom aprílovom valnom zhromaž-
dení v minulých dňoch. Ich súčasťou 
bude uvedenie knihy do života, ďalej 
rozsiahly kultúrny galaprogram, v 
ktorom bude vystupovať aj Kristína, 
Heľenine oči či hudobná skupina MR 
56 a uskutoční sa tiež ekumenická po-
božnosť.

Monografia o Veľkej ukáže jej vývoj 
od 13. storočia po dnešok. Z. Kollárová 
podotkla: „Veľká mala až do roku 1990 

výrazne poľnohospodársky charakter. 
Hlavne v tom najstaršom období a pri-
bližne až do roku 1945 bola v poľnohos-
podárstve taká dominantná, že poľno-
hospodárskymi produktmi zásobovala 
ostatné mestečká, dnešné mestské časti 
Popradu. Po skončení druhej svetovej 
vojny tu významný prím hralo miestne 

JRD, ku ktorému sa pripojili i JRD Sp. 
Sobota a Veľký Slavkov.“ Hlavne v me-
dzivojnovom období prišlo do Veľkej 
veľa ľudí z dedín. Ďalšiu vrstvu oby-
vateľov Veľkej tvorila nemecká inteli-
gencia a remeselníci, ktorí ju dokázali 
významne pozdvihnúť. Autori po spra-
covaní poslednej kapitoly o súčasnosti 
Veľkej zistili, že táto mestská časť sa 
zmenila z niekdajšej výrazne poľnohos-
podárskej na viac priemyselnú. Sídlo 
v nej má mnoho veľkých firiem. Ako 

doplnila Z. Kollárová, vďaka ochote 
a ústretovosti Veľčanov sa nazbieralo 
materiálu možno na tri knihy. Odha-
duje, že 80-90 percent obyvateľov tejto 
mestskej časti v knižke nájde informá-
cie alebo fotografie svojich ulíc, domov, 
rodín... Povedala: „Je to také kolektívne 
spomínanie. Zo začiatku sme sa obá-

vali, že nebudeme mať dosť materiálu, 
ale Veľčania nesklamali a poskytli nám 
množstvo dokumentov. Za autorský ko-
lektív im chceme všetkým poďakovať.“ 
Publikácia bude iste zaujímavá. Návna-
dou môžu byť aj fotografie z nakrúcania 
prvého nemého hororu Upír Nosferatu 
z roku 1922. Časť sa nakrúcala aj v ko-
váčskej dielni vo Veľkej. 

Jánovi Simkaničovi, ďalšiemu z au-
torského tímu, je až ľúto, koľko vecí do 
knihy nevošlo. Pri jej tvorbe natrafili 

na rôzne „perličky“. Prezradil: „Objaví 
sa tam jedna fotka z dnešnej novej Veľ-
kej, ktorá vtedy ešte neexistovala. Bola 
tam len ornica, týči sa na nej veža veľ-
čianskeho kostola a nejaké územie sme-
rom na letisko, kde boli polia a kde mali 
Veľčania stodoly. Od popradského zbe-
rateľa pána Rotha máme veľmi pekný 
odznak k 50. výročiu hasičského zboru 
a je toho ešte viac...“.

Klub Veličanov oslavy 750. výročia 
považuje tohto roku za „zlatý klinec“ 
svojej činnosti. Každoročne však ro-
bievajú i ďalšie známe podujatia ako 
je ples, Deň matiek, juniáles, pietna 
spomienka pri Pamätníku obetí 2. sv. 
vojny a nespravodlivo odvlečených a 
stíhaných, Posolstvo Vianoc a ďalšie. 
Nehovoriac o pestrej a bohatej výstav-
nej činnosti v Galérii Scherfelov dom, 
ktorej priestory prešli tohto roku reno-
váciou - vytvorila sa dobová Velická 
izba a v druhej časti budú vystavené 
rôzne muzeálne predmety. Predseda 
KV Milan Hámor (na foto) vyzdvi-
hol: „Tento rok je skutočne výnimoč-
ný. Teší nás, že Veličania nám poskytli 
pre vydanie monografie približne až 
800 fotografií. Vošlo do nej 300, ostat-
né chceme zdigitalizovať a uložiť pre 
budúcnosť.“ Okrúhle jubileum bude 
čoskoro ohlasovať aj veľká zástava Veľ-
kej, ktorú vyvesia na veži veľčianske-
ho katolíckeho kostola.  (mar)

V  Tatranskej galérii mi-
nulý piatok otvorili výstavu 
dvoch autorov pod názvom 
Predobraz, ktorý je hlavnou 
témou diel oboch umelcov.

Prvý z  nich, Daniel Szalai 
na svoj predobraz používa 
objektívne záznamy skutoč-
nosti - anonymné röntgeno-
vé snímky, s  ktorými ďalej 
pracuje a pretvára ich. Nesú 
v sebe pripomienku na sku-
točnú ľudskú bytosť. Predob-
razom Jozefa Bausa je napr. 
fotografia. Pôvodné snímky 
prispôsobuje k vzniku ma-
liarskych kompozícií s nový-
mi obsahmi. Predobrazom, 
ktorý spája dvoch autorov 
je časový priestor pred sa-
motným obrazom, v ktorom 
vzniká tvar a forma budúcich 
diel. 

Kurátor výstavy Peter Mi-
chalovič uviedol: „Daniel 

Szalai pracuje s textilným 
materiálom a s využitím jeho 
vlastností.  Často sa zameria-
va na kontrasty sila-slabosť, 
dokonalosť-rozpad, moc-utr-
penie... a s tým súvisiacou ľud-
skou existenciou. Aj J. Baus 
pracuje s  horizontálnymi 
a vertikálnymi líniami, s hrou 
svetla, tieňa a farieb, ktoré vy-
tvárajú hlboký priestor ilúzie. 
Jeho obrazy teda tvoria siete 
alebo mriežky. Cez ilúzie sietí 
sa snaží samotnú maľbu ako-
by oddeliť z plochy obrazu. “

Návštevníci piatkovej ver-
nisáže mali možnosť vypočuť 

si prvý z  koncertov projek-
tu Nová hudba v  Tatranskej 
galérii 2018, ktorý podporil 
Fond na podporu umenia 
a  Hudobný fond. Prvým bol 
súbor Ensemble Ricercata. 
Aj v ďalších koncertoch sa 
predstavia interpreti - zná-
mi profesionálni slovenskí 
hudobníci. Projekt má za 
cieľ spopularizovať súčasnú 
vážnu hudbu obecenstvu 
a  zároveň prepojiť výtvarné 
a hudobné umenie v jednom 
priestore. Výstava Predobraz 
bude v  TG otvorená do 20. 
mája 2018.  (kpa)

Obrazom niekedy predchádzajú predobrazy

Výstavu otvorila riaditeľka TG Anna Ondrušeková. Vľavo Da-
niel Szalai, uprostred Jozef Bausa.  FOTO - Katarína Plavčanová

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7, www.noviny-poprad.sk
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Trio Popradčanov medzi najlepšími v reprezentácii
Tohtoročný Euro Hockey Chal-

lenge v  rámci záverečnej prípravy 
pred hokejovým šampionátom 
v Dánsku bol pred domácim dvoj-
zápasom s  Lotyšskom pre zveren-
cov Craiga Ramsayho úspešný pol 
na pol. Slováci dvakrát prehrali 
vo Švédsku a  dvakrát triumfovali 
v  Nemecku. Počas podtatranské-
ho sústredenia odohrali prvý duel 
proti Lotyšom v piatok v Michalov-
ciach a  zvíťazili 4:1, pričom opäť 
herne exceloval popradský útok 
Svitana, Buc, Bondra. S Popradom 
sa naši reprezentanti lúčili v rámci 
odvety s  tým istým súperom v so-
botu.

Zaplnené popradské tribúny vi-
deli od začiatku svižný hokej, kto-
rý sa musel fanúšikom páčiť. Skóre 
otváral v 9. minúte obranca Martin 
Féherváry a aj keď sa podarilo v úvo-
de druhej tretiny Lotyšom vyrovnať 
z  presilovky, Slováci sa nezlomili. 
Pár sekúnd pred koncom prostred-
nej časti strhol vedenie na našu stra-

nu Marek Hovorka. V  záverečných 
sekundách zápasu hral súper bez 
brankára a do prázdnej brány poslal 
puk Andrej Kudrna. Konečný výsle-
dok na 4:1 pečatil dve sekundy pred 
koncom Ladislav Nagy.

Obaja tréneri sa už pred zápasom 
dohodli, že bez ohľadu na výsledok 
predvedú hráči exhibične aj samo-

statné nájazdy. V  nich sa vo štvr-
tej sérii blysol aj Popradčan Patrik 
Svitana (na foto), keď si vychutnal 
hviezdneho brankára Lotyšska Gud-
levskisa a dorovnal sériu na 2:2. Bod-
ku za stretnutím dal však blafákom 
hosťujúci Mikelis Redlihs. „Mali sme 
dobrú prvú tretinu, ale veľmi slabú 
prostrednú časť. Presilovky sa obráti-

li proti nám a nehrali sme ich dobre. 
Veľmi sa mi však páčila tretia tretina, 
ktorú výborne odštartovala formácia 
Bondra, Buc, Svitana. Naháňali sú-
pera a ostatní sa postupne pridávali. 
Títo traja Popradčania patrili medzi 
najlepších hráčov na ľade aj v  pre-
došlých zápasoch. Svoju šancu v  re-
prezentácii si zaslúžili,“ povedal po 
zápase v  Poprade kanadský tréner 
slovenskej hokejovej reprezentácie 
Craig Ramsay. „Tento zápas som si 
užíval, bol to pekný hokejový mo-
ment v  mojej kariére. Odohrali sme 
výborné zápasy a verím, že ak bude-
me takto pokračovať, tak si vypýtame 
miestenku na MS. Sme Popradčania 
z  jednej šatne a  na ľade si rozumie-
me,“ dodal Popradčan v  službách 
reprezentácie Patrik Svitana.

Majstrovstvá sveta v Dánsku sú na 
programe od 4. do 20. mája. Dovtedy 
odohrajú Slováci ešte tri prípravné zá-
pasy. Ten najbližší už dnes, t. j. v stre-
du 25. apríla v Piešťanoch a opäť pri 
tom bude aj popradské trio.  (mav)

Jeden z najväčších a najúspešnej-
ších slovenských projektov spája-
júcich šport a charitu pod názvom 
VSE City Run sa pokúsi vo štvrtok 
3. mája už po 11.-krát v Košiciach 
a  následne 10. mája v Poprade 
aktivizovať deti, školy, športové 
kluby, profesionálnych športovcov, 
významné osobnosti spoločenské-
ho života i  celú širokú športujúcu 
verejnosť, aby sa zapojili do tohto 
diania a pomohli tak spoločne zís-
kať potrebné finančné prostriedky 
pre deti i dospelých s rôznym zdra-
votným hendikepom.

Za 10 rokov svojej existencie sa 
podujatie predstavilo už v 7 výcho-
doslovenských mestách, zúčastnilo 
sa ho viac ako 30 000 malých i veľ-
kých bežcov a hodnota charitatívnej 
pomoci presiahla sumu 112 000 eur. 
V tomto roku bude v Košiciach prí-
jemcom finančnej pomoci Usmej sa 
na mňa, ktoré sa zasadzuje o integ-
ráciu sluchovo, zrakovo, mentálne a 
telesne postihnutých detí a mládeže 
do bežného života. V Poprade popu-
tuje podpora VSE City Run Združe-
niu - Nádej na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím.

Charakter podujatia ostáva i v roku 
2018 bez väčších zmien, dopoludnia 
bude odštartovaný nonstop bežecký 
pás, ktorý sa nezastaví po dobu 8 
hodín, aby sa opäť ubehlo čo najviac 
kilometrov a  tie sa vďaka podpo-
re generálneho partnera podujatia, 
ktorým je Východoslovenská ener-
getika, podarilo prerátať na prvú časť 
finančnej zbierky. Na pódiu bude 
prebiehať celodenný program plný 
športu a hudby a vo finále odštar-
tujú organizátori aj hlavný nesúťaž-
ný beh na trati dlhej 4 km, ktorému 
bude predchádzať krátka symbolická 
prechádzka pre tých, ktorí sa s pro-
jektom stotožňujú, no z rôznych dô-
vodov bežať nemôžu. Registrácia je 
spustená na webovej stránke www.
cityrun.sk. Kúpou štartového čísla 
(deti/študenti/seniori symbolické 1 
euro, dospelí 3 eurá) prispejú všet-
ci účastníci k  výnosu z  bežeckého 
pásu, keďže celý výťažok zo štar-
tovného poputuje rovnako obdaro-
vaným subjektom. Okrem milého 
aktu spojeného s  odovzdaním sym-
bolického šeku čaká všetkých boha-
tá tombola a tiež koncert skupiny 
Girls from the moon.  (ppp)

Charitatívny beh opäť v Košiciach a v Poprade

Minulý týždeň v piatok sa v  telocvični ZŠ Komenského rozhodovalo o víťazovi 
krajského kola v basketbale žiačok ZŠ. Medzi šesticou najlepších v kraji nechýbalo 
ani domáce družstvo, ktoré turnaj jednoznačne ovládlo. Vo finále zdolali poprad-
ské dievčatá Starú Ľubovňu 32:6 a postúpili na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa 
uskutočnia v rámci Kalokagatie v Trnave 21. a 22. júna.  FOTO - Marek Vaščura

V  sobotu sa v  telocvični ZŠ vo Veľkej uskutočnil 38. ročník stolnotenisové-
ho Veľkonočného turnaja, ktorý sa započítava aj do Podtatranského pohá-
ra. Turnaja sa zúčastnilo takmer 50 ligových i  amatérskych hráčov od Ru-
žomberka až po Košice. Vo dvojhre sa tešil z  víťazstva Matúš Zelinka z  STK 
Lokomotíva Košice, vo štvorhre zvíťazili Matej Harabin a  Kamil Kovalčík 
z PPC Fortuna Kežmarok.       FOTO - Marek Vaščura
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Druholigisti nestrelili gól ani v treťom zápase po sebe

Krátko zo športu

Z kuchyne FK Poprad
Ženy: v  sobotu 21. apríla Poprad - L. Mikuláš 10:0. Juniori: 
v stredu 18. apríla V. Šariš - Poprad 3:0 a v nedeľu 22. apríla 
Poprad - Sp. Podhradie 6:4. St. dorast U19: v sobotu 21. aprí-
la Trebišov - Poprad 1:6. Ml. dorast U17: v sobotu 21. apríla 
Trebišov - Poprad 0:3. St. žiaci U15: v sobotu 21. apríla Poprad 
- Ružomberok 0:1. St. žiaci U14: v sobotu 21. apríla Poprad 
- Ružomberok 2:1. Ml. žiaci U13: v nedeľu 22. apríla Vranov 
- Poprad 2:1. Ml. žiaci U12: v nedeľu 22. apríla Vranov - Po-
prad 7:20. Juniorky: v nedeľu 22. apríla Topoľčany - Poprad 
1:2. Žiačky U15: vo štvrtok 19. apríla Poprad - Vranov 14:1.

Fanúšikovia hokeja pomaľovali ľad

• MINULÝ týždeň vo štvrtok sa 
v  Starej Ľubovni konalo krajské kolo 
vo volejbale žiakov stredných škôl. 
Popradský okres reprezentovali chlap-
ci z  Gymnázia na Kukučínovej ulici 
a domov si doniesli bronz. Prehrali iba 
raz a  to so Svidníkom, ktorý obsadil 
celkovo druhú priečku. Víťazom sa 
stalo domáce družstvo Starej Ľubovne.• V PIATOK 20. apríla hrali krajské 

kolo vo volejbale i dievčatá z Gymná-
zia na Kukučínovej ulici, a  to v Pre-
šove. Popradské volejbalistky nešťast-
ne podľahli v  rozhodujúcom zápase 
o postup do finálovej skupiny Snine 
až v tajbrejku a napokon skončili bez 
určenia poradia na 4. - 6. mieste z 12 
účastníkov.• MINULÝ týždeň v  utorok bolo 
na programe finále okresného kola 
vo futbale žiakov stredných škôl na 
mestskom štadióne vo Veľkej. V kon-

kurencii štyroch víťazov skupín sa 
najviac darilo chlapcom zo SOŠ tech-
nická, ktorí postúpili priamo do kraj-
ského kola 26. apríla v  Prešove, na-
koľko sa regionálne kolo neodohralo.• V  NEDEĽU 22. apríla odohrali 
futbalisti ŠK Zemedar Poprad - Strá-
že zápas 18. kola 6. OMV ligy a v Ho-
zelci remizovali 3:3. Najbližšie sa 
predstavia doma v nedeľu 29. apríla 
o 16.30 hod. v zápase 19. kola proti 
Veľkému Slavkovu.

• V  BATIZOVCIACH sa v  nede-
ľu 22. apríla konal 16. ročník súťaže 
mladých hasičov o  Putovné poháre 
miestneho DHZ v  rámci Podtatran-
skej olympiády. Medzi 18 družstvami 
chlapcov, ale i 14 družstvami dievčat 
sa najviac darilo družstvu Šuňava II. 
Najbližšie sa mladí adepti požiarnej 
ochrany stretnú v  sobotu 28. apríla 
v areáli ZŠ vo Veľkej počas 2. ročníka 
súťaže O  pohár primátora Popradu 
so začiatkom o 10. hodine.  (ppv)

V nedeľu popoludní sa na 
ploche zimného štadióna 
v  Poprade konala rozlúčka 
s  ľadom pod názvom Po-
maľuj si ľad, ktorú zorgani-
zoval HK Poprad inšpiro-
vaný klubmi v zámorí.

„Chceli sme sa rozlúčiť so 
sezónou tak, ako je to zná-
me najmä v  NHL. Privítal 
som takúto aktivitu a  moh-
la by z  toho vzniknúť pekná 
tradícia. Ľudia mohli niečo 
nakresliť priamo na ľad a za-
nechať tam svoje odkazy. Tie 
sú pre nás inšpiráciou do ďal-
šej sezóny,“ uviedol riaditeľ 
HK Poprad Ľudovít Jurinyi. 
„Chceli sme fanúšikom pri-

niesť niečo aj po skončení se-
zóny, aby sme s nimi boli ne-
ustále v kontakte. Inšpirovali 
sme sa klubmi v NHL, kde sa 
podobné akcie pravidelne ko-
najú hneď po skončení roční-
ka. Vždy venujeme pozornosť 

tomu, čo hovoria naši fanú-
šikovia a  aj takouto formou 
nám mohli niečo odkázať,“ 
dodal brand manažér HK 
Poprad Daniel Laškody, kto-
rý je zároveň autorom tejto 
myšlienky.  (ppv)

   Z V R P S  B

1. Sereď 25 16 5 4 58:22 53

2. Skalica 25 14 5 6 35:25 47

3. FK Poprad 25 13 6 6 38:18 45

4. Lokomotíva KE 24 11 5 8 33:26 38

5. Žilina B 25 11 4 10 57:38 37

6. Inter BA 25 11 2 12 39:41 35

7. Trebišov 25 9 6 10 22:36 33

8. Pohronie 25 7 11 7 35:28 32

9. Bardejov 24 9 5 10 37:34 32

10. Šamorín 25 9 5 11 30:27 32

1. L. Mikuláš 25 8 7 10 35:34 31

11. Sp. N. Ves 25 8 6 11 31:43 30

12. Komárno 24 8 5 11 43:57 29

13. N. Mesto n. V. 24 8 4 12 26:46 28

14. Zvolen 25 7 6 12 23:42 27

15. Podbrezová B 25 5 6 14 20:45 21

Tabuľka II. ligy

Popradskí futba-
listi v II. lige prišli 
o dôležité body aj 
v  domácom vy-

stúpení v  sobotu proti Tre-
bišovu. Po dvoch prehrách 
0:1 v  Liptovskom Mikuláši 
a Bratislave sa v NTC zrodi-
la bezgólová remíza, ktorá 
odsunula Popradčanov už 
na tretie miesto.

„Sme veľmi sklamaní. Hráči 
neboli dôrazní, nemali vôľu 
po víťazstve. V  poslednej 
dvadsaťminútovke sme síce 
súpera zatlačili, ale intenzita 
v súbojoch a dôraz v zakonče-
ní chýbali. Všetko si rozana-
lyzujeme a  vyvodíme z  toho 
dôsledky,“ uviedol po zápase 
asistent trénera FK Poprad 
Mikuláš Dvorožňák.

Popradčania odohrali ďal-
ší domáci zápas v utorok 24. 
apríla proti Komárnu po uzá-
vierke vydania novín Poprad. 
Tretíkrát za sebou sa v domá-
com prostredí predstavia aj 
v sobotu 28. apríla, kedy priví-
tajú Nové Mesto nad Váhom.

Výsledok: 25. kolo II. ligy 
v  sobotu 21. apríla FK Po-

prad - Slavoj Trebišov 0:0.
Program: 27. kolo II. ligy 

v sobotu 28. apríla o 18. hod. 
FK Poprad - AFC Nové 
Mesto nad Váhom.   (ppv)

Minulý týždeň vo štvrtok sa v Aréne Poprad konalo veľké finále 
projektu Slovenskej basketbalovej asociácie pod názvom Mini-
basketshow s energiou. Medzi šiestimi najlepšími družstvami sa 
nestratila ani ZŠ s MŠ Francisciho, ktorá sa do finále prebojovala 
z regionálneho kola a skončila na štvrtom mieste. Víťazom zábav-
no-súťažných basketbalových hier sa stala ZŠ J. Fándlyho Sereď, 
druhé miesto obsadila ZŠ Ďumbierska Banská Bystrica a na treťom 
mieste skončila ZŠ Komenského vo Svite.   FOTO - Marek Vaščura

Po piatykrát sa minulý týždeň v stredu v bedmintonovej hale pri 
Gymnáziu na Kukučínovej ulici uskutočnil bedmintonový turnaj 
školských pracovníkov pod názvom Popradský lakeť 2018. V ka-
tegórii nad 40 rokov triumfoval Štefan Luha z domáceho gymná-
zia. V hlavnej kategórii zmiešaných dvojíc bez rozdielu veku sa 
najviac darilo dvojici Andrea Kredatusová (ZŠ s MŠ Dostojevské-
ho) - Milan Pikla (Tatranská akadémia). Obaja sa stali víťazmi 
aj svojich individuálnych kategórií.    FOTO - Marek Vaščura

Minulý týždeň vo štvrtok privítali mládežnícki tréneri FK Poprad 
na ihrisku vo Veľkej prvú skupinu budúcich piatakov, ktorí sa chcú 
dostať do futbalovej triedy ZŠ s MŠ A. V. Scherfela. Cieľom talen-
tových skúšok je prilákať talenty aj s okolia Popradu, keďže futba-
lový klub chce vybudovať silnú mládežnícku základňu v regióne. 
Druhý termín previerok je naplánovaný na 10. mája o 16. hod. 
opäť na umelej tráve štadióna vo Veľkej.   FOTO - Marek Vaščura
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UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA 2018

viac info: 0903 904 645 | www.agenturastyl.sk   

NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

NETRADIČNO TRADIČNÁ SÚŤAŽNÁ SHOW JE URČENÁ PRE DIEVČATÁ VO VEKU OD 17 ROKOV, KTORÉ MAJÚ ZÁKLADNÉ 
PREDPOKLADY NA KVALITNÉ UMIESTNENIE V TEJTO SÚŤAŽI. UCHÁDZAČKY NECH SI PRINESÚ LODIČKY A PLAVKY. 
VYBRANÉ SÚŤAŽIACE BUDÚ SÚŤAŽIŤ O HODNOTNÉ CENY NA VEĽKEJ SHOW 22. 6. 2018 V SPIŠSKOM DIVADLE 

A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ SA AKO MODELKY A HOSTESKY V AGENTÚRE ŠTÝL.

26. 4. 2018 (štvrtok) od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR

27. 4. 2018 (piatok) od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA 
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

KASTINGKASTING
22. ROČNÍK SÚŤAŽE

HLAVNÁ CENA:ZÁJAZD - EXOTICKÁ DOVOLENKA

PP-41
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V  jarnom období sa na 
stredných školách okrem 
riadneho vyučovania ko-
najú prijímacie a  maturitné 
skúšky a rôzne vedomostné 
súťaže a olymiády. A práve 
výsledky vedomostných sú-
ťaží a olympiád tvoria dô-
ležitú súčasť porovnávania 
kvality a úrovne jednotli-
vých škôl. Študenti SSOS-
TA - Súkromnej strednej 
odbornej školy na Ul. 29. 
augusta v  Poprade, ktorej 
zriaďovateľom je Tatran-
ská akadémia, sú aj v tom-
to školskom  roku veľmi 
úspešní. 

   Ako nám povedal Vla-
dislav Mitický, predseda 
správnej rady Tatranskej 
akadémie: „Našou prioritou 
je odborné a jazykové vzde-
lávanie, pripravujeme štu-
dentov pre vysoké školy a 
reálnu prax. Často opaku-
jeme študentom na škole, že 
ich snaženie a vnútorný po-
tenciál musia naplno využiť 

a všetkým ukázať, čo v  nich 
je. Pre študentov je účasť na 
vedomostných súťažiach a 
olympiádach veľmi dôležitá, 
pretože sa naučia vystupovať, 
prezentovať pred odbornou 
verejnosťou, vedia sa porov-
nať s  ostatnými a samozrej-
me, ak sa dostaví víťazstvo, 
tak je to veľmi dobrý pocit 
nielen pre študentov, ale aj 
pre pedagógov. Tento rok bol 
pre nás mimoriadny, pretože 
študenti získali rôzne víťaz-
stvá tak na krajskej, ako aj 
na národnej úrovni.“ 

Víťazom celoštátneho kola 
olympiády v anglickom jazy-
ku pre školský rok 2017/2018 
sa stal Jakub Suchár.

Na celoslovenskom veľtr-
hu JA (Junior Achievement) 
firiem v Bratislave naša štu-
dentská JA firma COINFLIP 
zvíťazila v kategórii „ Mana-
žérsky tím“ a zároveň postú-
pila medzi 6 semifinalistov 
do súťaže „JA firma roka“. 
Na veľtrhu firmu zastupova-

li a podnikateľské zručnosti 
predviedli Adriána Vlasá-
ková, Viktória Zekuciová, 
Ivana Orolínová, Alexan-
dra Fronková a Daniel Ma-
deja.

13. ročník celoštátnej pre-
stížnej študentskej súťa-
že  Networking Academy 
Games  (NAG 2018) umož-
nil študentom stredných a 
vysokých škôl ukázať svo-
je  vedomosti a schopnosti 
z oblasti počítačových sietí, 
ktoré získali štúdiom v rámci 
NetAcad programu. Sme hrdí 
na výsledky študentov školy, 
pretože v kategórii družstiev 
HS3 obsadili  3. miesto  Kar-
la Silvia Beatrix Bereczová, 
Tomáš Kacvinský, Samuel 
Kubinský  a  4. miesto Má-
rio Harvan, Juraj Marti-
ček, Matej Hockicko.  V ka-
tegórii jednotlivcov  UNI 4. 
miesto  obsadila  Karla Silvia 
Beatrix Bereczová. 

Junior Internet  je  súťaž 
pre žiakov základných a 

stredných škôl, ktorá po-
núka odrazový mostík 
pre začínajúcich webových 
programátorov, grafikov a 
dizajnérov, programátorov 
mobilných aplikácií, youtu-
berov a blogerov. Výborné   
výsledky  dosiahli  študenti 
po svojom postupe do finále 
celoštátnej súťaže Junior In-
ternet AMAVET 2018.  Ma-
tej Rástocký, študent 4. 
ročníka, obsadil výborné 2. 
miesto v kategórii JuniorDE-
SIGN a prváci Milan Pavlák 
a  Marko Brutovský  získa-
li špeciálnu cenu v kategórii 
JuniorBLOG - videoblog.

Vo  finále programátorskej 
súťaže ProFIIT, ktorú orga-
nizuje Fakulta informatiky 
a informačných technológií 
STU v  Bratislave študent 
druhého ročníka Matej Pav-
lík v  kategórii SOŠ  obsadil 
3. miesto. 

Na krajskom kole Stredo-
školskej odbornej činnosti 
študenti školy obsadili 1. 

miesto Dávid Zita v súťaž-
nom odbore Informatika, 
1. miesto  Zuzka Zimová v 
súťažnom odbore História, 
filozofia, právne vedy, 1. 
miesto dvojica Angélique 
Vannel, Boris Marko  v sú-
ťažnom odbore Ekonomika 
a riadenie, 2. miesto dvojica 
Mário  Harvan, Juraj Mar-
tiček v súťažnom odbore 
Elektrotechnika, hardware, 
mechatronika, 3. miesto Mi-
chal Žiga v súťažnom odbo-
re Pedagogika, psychológia, 
sociológia. Prví dvaja z kaž-
dej kategórie postupujú na 
celoštátne kolo.

Na titulnej stránke našej 
školy je uverejnený citát Ro-
berta T. Kiosakiho „Mnoho 
mladých ľudí sa stalo úspeš-
nými, lebo videli nové príle-
žitosti”. Na škole sa snaží-
me podporiť študentov pri 
hľadaní práve ich nových 
príležitostí a výsledky sú ob-
divuhodné, v závere dodáva 
Vladislav Mitický.  PP-42

Vynikajúce výsledky študentov Tatranskej akadémie


