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Dve okrúhle jubileá – 180. vý-
ročie narodenia a 120. výročie 
úmrtia Aurela Viliama Scher-
fela, jednej z najvýznamnej-
ších osobností nášho mesta, si 
predstavitelia Klubu Veličanov, 
mesta, kultúrnych inštitúcií i ve-
rejnosti pripomenuli 23. apríla. 
Položením kytíc a vencov k jeho 
hrobu na veľčianskom cintoríne 
si uctili pamiatku človeka, ktorý 
celý svoj život zasvätil v pro-
spech Veľkej. Dodnes obyvate-
ľom slúžia budovy Scherfelovho 
domu i dnešnej súkromnej ma-
terskej školy. 

Pri slávnostnej príležitosti po-
sypaním bylinkami  uviedli do 
života monografiu Aurel Viliam 
Scherfel. Bylinkami práve preto, 
že bol nielen uznávaný lekárnik, 
ale aj botanik, chemik, pôsobil 
ako presbyter evanjelickej cirkvi, 
niekoľko rokov bol i starostom 
Veľkej, 19 rokov dozorcom miest-
nej školy a založil aj Tatranské mú-
zeum vo Veľkej. Autormi publiká-
cie sú Zuzana Kollárová, Dagmar 
Mlynárčiková a Stanislav Spišiak. 

Z. Kollárová z popradskej po-
bočky Štátneho archívu Levoča 
začrela do bohatej činnosti a 
diela A. V. Scherfela: „Bol úžas-
nou charizmatickou osobnosťou, 
ktorá môže byť príkladom pre 
mnohých aj v súčasnosti. Už ako 
malý chlapec zažil ťažké obdo-
bie, keď veľmi veľa členov jeho 
rodiny zomrelo na choleru, ktorej 
neskôr ako 47-ročný podľahol aj 
jeho otec. Mladý Aurel sa musel 
postarať o celú rodinu. Najväčšou 
životnou skúškou pre neho však 
bolo, keď mu zomrel 21-ročný 
syn, čo ho veľmi poznamenalo. 
Nezanevrel však na svet, ale robil 
všetko pre iných, pre mesto, Veľkú, 
ktorú nesmierne miloval. To sa 
prejavilo aj v jeho závete, v kto-
rom Veľkej a hlavne veľčianskym 
deťom daroval budovu škôlky a 
mestu odkázal veľa financií, bu-
dovy, pozemky, takisto evanje-
lickej cirkvi, ktorej bol členom a 
pôsobil dlhé roky ako presbyter. 
Bol i zbormajstrom a predsedom 
veľčianskeho speváckeho zboru 
bez konfesionálnej príslušnosti. 

Bol tiež starostom Veľkej a bolo 
to obdobie, v ktorom prekvitala. 
A. V. Scherfel nezabudol jednak 
na deti a zo svojej pozostalosti 
venoval dosť veľkú čiastku i hasi-
čom a svojim príbuzným a keby sa 
nedožili dospelého veku, mali byť 
peniaze preinvestované na vznik 
nemocnice, ktorá mala byť takou 
odchytovou pre nákazlivé nemo-
ci. Kam sa v 19. storočí pozrieme, 
tam sú stopy A. V. Scherfela.“ 

Celoslovenský snem Sloven-
skej komory sestier a pôrod-
ných asistentiek (SKSaPA)sa 
konal minulý piatok a sobotu 
v Poprade. Delegáti rozhodo-
vali o ďalšom smerovaní ko-
mory a diskutovali i o víziách 
do budúcnosti.

Prezidentka SKSaPA Iveta 
Lazorová skonštatovala: „Na-

šou veľkou víziou do budúcna je 
integrovaná zdravotná starostli-
vosť a také kompetencie sestier 
a pôrodných asistentiek, aby 
naši pacienti dostali čo najkva-
litnejšiu zdravotnú starostlivosť. 
Vieme, že populácia v Európe 
starne, čo prináša otázky, ako 
sa dokážeme o našich občanov 
postarať. Trend v EÚ je taký, aby 

sme väčšiu časť starostli-
vosti preniesli na sestry.“ V 
súvislosti s integrovanou 
zdravotnou starostlivos-
ťou v starobe sa vynára 
otázka, že seniori budú 
viac potrebovať sociálnu 
starostlivosť a starostlivosť 
dobrovoľníkov, pretože 
terajší systém zdravot-
nej starostlivosti na Slo-
vensku nie je udržateľný.

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 3)

Školský internát na Karpatskej
ulici potrebuje opravu

Predseda Prešovského sa-
mosprávneho kraja Peter 
Chudík sa v pondelok stre-
tol s predstaviteľmi vedenia 
mesta Poprad. Počas pracov-
nej návštevy sa predovšetkým 
zameral na riešenie kruhovej 
križovatky na Ul. Sloven-
ského odboja s Hraničnou v 
blízkosti Billy, ďalej o postup 
rekonštrukčných prác Pod-
tatranského múzea, úpravy v 
areáli Gymnázia na Kukučí-
novej ulici i stav chátrajúcej 
telocvične na Francisciho ul. 
a ďalšie.

„V prípade výstavby Kauf-
landu v lokalite neďaleko Billy, 
by bola navrhovaná kruhová 
križovatka na sídlisku Západ  
v Poprade veľkou nevyhnut-
nosťou. V súčasnosti je v štá-
diu riešenia a pracuje sa na 

štúdii,“ poznamenal predseda 
PSK. Pozrel si aj postupujúcu 
rekonštrukciu múzea, ale tiež 
zdôraznil, aby sa už teraz dbalo 
o využitie jedinečného uniká-
tu - kniežacej hrobky. Pokladá 
za dôležité, aby organizácie 
cestovného ruchu v regióne a 
kraji dokázali túto výnimoč-
nú muzeálnu expozíciu spro-
pagovať a prilákať turistov. P. 
Chudík sa oboznámil i so sú-
časným stavom prázdnej telo-
cvične na Francisciho ul. Primátor 
Popradu Jozef Švagerko, ktorý je 
zároveň poslancom PSK spo-
lu s viceprimátorom Igorom 
Wzošom, sa zmienil: „Táto 
telocvičňa je v hroznom stave, 
hovorili sme teda aj o mož-
nostiach jej využitia v rámci 
stredného školstva v Poprade.“

(Pokračovanie na str. 2)



Strana 2 29. 4. 2015

Stručne Školský internát na Karpatskej ...

I. Lazorová podotkla, že je za-
meraný na medicínsku a akútnu 
starostlivosť, ale viac treba ísť do 
prevencie, komunity, k paciento-
vi. Na pretrase v SKSaPA sú stále 
otázky preťaženosti a platových 
podmienok, ktoré sú „na stole“ už 
dlho. „Ešte v lete sme odoslali pri-
pomienky k návrhu zákona, ktorý 
sa týkal odmeňovania sestier a pô-
rodných asistentiek, ale bohužiaľ, 
do dnešného dňa sme sa nedokáza-
li stretnúť s ministerstvom zdravot-
níctva, aby sme tieto pripomienky 
prediskutovali,“ dodala prezident-
ka SKSaPA. Známa je tiež preťaže-
nosť sestier, veď kým v EÚ pripadá 
na tisíc obyvateľov priemerne 8,4, 
na Slovensku iba 5,4 sestry. Nedo-
statok sestier súvisí s pracovnými 
podmienkami aj odmeňovaním. 
U mladých ľudí nie je záujem vy-
konávať toto povolanie a budúc-
nosť nevyhnutne vedie k prijatiu 
opatrení, ako ich prilákať.

Vzácnym hosťom na sneme 
bol prezident SR Andrej Kiska, 
ktorý povedal: „Zdravotné ses-
try priamo ovplyvňujú, ako sa 
pacient cíti. Otázka znie - ako 
môžu byť milé, keď sú unavené, 
pretože majú na starosti oveľa 
väčší počet pacientov, ako v iných 
krajinách, ako môžu byť usmie-
vavé, keď sú vyhorené a cítia, že 
desiatky rokov sa nič nemení k 
lepšiemu, ako môžu ukľudňovať, 
keď sú nahnevané, lebo vidia, aká 
je situácia v zdravotníctve a koľko 
sestier uniká do zahraničia? Ako 
prezident, ale aj človek, ktorý som 
roky v Dobrom anjelovi navštevo-
val nemocnice, onkológie, budem 
klásť otázky, pýtať sa a vyžadovať 
odpovede.“ Podporu sestrám a 
pôrodným asistentkám vyjad-
ril aj primátor Popradu Jozef 
Švagerko: „Dúfam, že štát bude 
hľadať možnosti, ako ich požia-
davky vyriešiť.“  (mar)

Sestry sú ...
(Dokončenie zo str. 1)

Poverený príslušník Okresného 
dopravného inšpektorátu OR PZ 
v  Poprade vzniesol obvinenie z 
prečinu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky voči 34-ročnému 
Romanovi z  Liptovskej Tepličky. 
V  pondelok 20. apríla sa o  pol 
tretej ráno so svojím vozidlom 
nevenoval dostatočne riadeniu 
a narazil do oplotenia i  steny ro-
dinného domu. Pri vykonanej 
dychovej skúške bola potvrdená 
prítomnosť alkoholu. Vzniknutá 
škoda bola vyčíslená na 1 000 eur. 
Obvinený je stíhaný na slobode.

Narazil do domu

PP-5

•	SLÁVNOSTNÉ odovzdáva-
nie vyznamenaní a poďakovaní 
Slovenského Červeného kríža 
sa uskutoční 5. mája v Poprade 
pri príležitosti Svetového dňa 
Červeného kríža a Červeného 
polmesiaca.

•	SLÁVNOSTNÁ akadémia pri 
príležitosti 35.výročia Základ-
nej školy s  materskou školou na 
Dostojevského ulici sa uskutoční 
dnes 29. apríla o 17. hod. v Dome 
kultúry v Poprade. 

•	DOBROVOĽNÝ hasičský 
zbor v Spišskej Sobote si na svojej 
slávnostnej schôdzi minulú sobo-
tu pripomenul 135. výročie svojej 
existencie. Pri tejto príležitosti 
boli ocenení zaslúžilí členovia 
spišskosobotského DHZ. 

•	OD 4. mája 2015 dôjde 
k zjednosmerneniu ulíc Bajkalská 
a  Pavlovova vjazdom cez Pavlo-
vovu okolo bytového domu Anti-
món na Bajkalskú ul. okolo byto-
vého domu Argón. Jednosmerná 
cesta sa končí v  križovatke ulíc 
Ústecko-Orlická - Bajkalská pri 
bytovom dome Hélium. Zjed-
nosmernením tohto úseku sa 
zlepší dopravná situácia a  moto-
rové vozidlá budú môcť parkovať 
pozdĺž tohto úseku bez porušova-
nia dopravných predpisov. 

•	VEĽKOKAPACITNÉ kon-
tajnery na jarné upratovanie 
budú umiestnené od 1. do 8. 
mája na sídlisku Juh v  bytovom 
dome Labe, Sázava, Amur a  na 
Šrobárovej ul. pri OSBD a v Strá-
žach na Ul. P. Jilemnického (pri 
záhradkách), pri ihrisku, v parku 
a na Ul. Fr. Hečku, Ul. Štefánska 
a Ul. Švermova.

•	V KINOKLUBE Film Európa 
v  Tatranskej galérii sa bude vo 
štvrtok 30. apríla premietať film 
s názvom Diplomacia. 

•	MINULÝ týždeň sa začala 
preventívna akcia v oblasti úst-
neho zdravia Spolu za zdravý a 
krásny úsmev. Študenti zubného 
lekárstva budú cestovať po Slo-
vensku a informovať verejnosť 
o správnej technike čistenia zu-
bov, o zásadách ústnej hygieny 
a prevencie. Poprad navštívia 
dnes 29. apríla.

•	PREHLIADKU veteránov 
môžu záujemcovia vidieť v  pia-
tok 1. mája v  Matejovciach pri 
reštaurácii Kaštiel. Cez túto mest-
skú časť pôjdu historické vozidlá 
o 12. hod. Okrem toho budú pre 
návštevníkov pripravené detské 
súťaže a  atrakcie, trampolína 
a ďalšie zaujímavosti.  (ppš)

„Témami boli tiež cyklochod-
níky, rozvoj nášho mesta v spo-
jitosti s rozvojom kraja a ďalšie. 
Predsedu kraja som oboznámil s 
víziami Popradu do budúcnosti, 
aby sme spoločne postupovali a 
riešili veci.“ Primátor prezradil, 
že novinkou je úsilie o udelenie 
názvu pre Podtatranskú knižnicu 
po Romualdovi Hadbavnom, ka-
maldulskom mníchovi, ktorému 
sa pripisuje prvý preklad Biblie 
do kultúrnej slovenčiny.

Okrem iného sa predseda kraja 
a primátor mesta s viceprimáto-
rom Pavlom Gašperom stretli 
takisto s riaditeľkou Školského 
internátu na Karpatskej ul. v Po-
prade Máriou Kolárikovou. Dô-
vodom je zlý stav budovy, 
z ktorej opadáva omietka 
a časti kachličkového ob-
kladu. P. Chudík dodal: 
„Tento stav bude treba 
riešiť, lebo je havarijný. V 
prvom rade sa zameriame 
na severozápadnú stranu 
fasády.“ Riaditeľka pod-
čiarkla, že budova rekon-
štrukciu nutne potrebuje, 
lebo slúži približne už 
od roku 1988 a investície 

do nej boli odvtedy minimálne. 
Má kapacitu 250 lôžok a počas 
školského roka je plne vyťaže-
ná. „Budova nutne potrebuje in-
vestície, o ktoré už žiadame dlho. 
Poskytujeme ubytovanie stredo-
školským študentom, ktorých je 
väčšina, a tiež vysokoškolákom z 
Univerzity Mateja Bela a Kato-
líckej univerzity, ale aj celodenné 
stravovanie.“ Naposledy vymeni-
li okná na najvyššom poschodí 
internátu a v rohových izbách, 
čím sa aspoň v týchto častiach 
zvýšil tepelný komfort. Riaditeľ-
ka verí, že dôjde aj na realizáciu 
ďalších potrebných opráv. Hoci 
sa zamestnanci o internát dobre 
starajú, predsa len už potrebuje 
vylepšenia.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správyO zámene nehnuteľností opäť v máji

Budú sa asanovať staré objekty azylového bývania

• V DOME kultúry vo Svite sa 
dnes a zajtra 29. a 30. apríla usku-
toční prehliadka nefolklórneho 
tanca s  medzinárodnou účasťou 
s názvom Deň tanca. • RETRO Prvý máj sa uskutoč-
ní aj tohto roku v  Starom Smo-
kovci. Prvomájový sprievod sa 
začne dopoludnia. Program bude 
pokračovať popoludní v  Tatran-
skej Lomnici. • UMELECKÁ agentúra Bell 
Canto z Popradu uvedie v nedeľu 
10. mája o  19. hod. v  AquaCity 
úspešný koncert v  podaní slo-
venskej speváčky a herečky Szidi 
Tobias a  jej 7-člennej medziná-
rodnej hudobnej skupiny. Spe-
váčka s  jedinečnou farbou hlasu 
sa presadila nielen na Slovensku, 
ale aj v Čechách, kde pravidelne 
koncertuje. Predpredaj vstupe-
niek je priamo v UA Bella Canto 
a v predajni Muzik Hit na Námes-
tí sv. Egídia v Poprade.• REGIÓN Vysoké Tatry pred-
stavil minulý týždeň svoje nové 
štyri produktové videá a sériu no-
vých fotografií. Na letnú dovolen-
ku chcú pozvať hostí prostredníc-
tvom autentických záberov, ktoré 
sú o prírode, ale zároveň o ľuďoch, 
ich zážitkoch a emóciách. • KONCERT populárneho pop 
operného tria LA GIOIA sa usku-
toční vo Svite v  utorok 5. mája 
o 18. hod. v dome kultúry. Hos-
ťom koncertu bude Natália Hata-
lová. Vstupenky sa dajú zakúpiť 
na mestskom úrade.• ĎALŠIA Babská jazda sa 
uskutoční v utorok 6. mája o 18. 
hod. v  popradskom kine Cine-
max v  ZOC Max. Premietať sa 
bude komédia s názvom To diev-
ča musíš milovať.• EŠTE dnes a  zajtra 29. a 30. 
apríla bude na trati TEŽ medzi 
stanicami Starý Smokovec - Vyš-
né Hágy v čase od 7.30 do 13.30 
hod.  výluka osobnej železničnej 
dopravy. Vlaky budú nahradené 
autobusovou dopravou. • ZÁSTUPCOM Dobrovoľné-
ho hasičského zboru zo Šuňavy 
a  Šváboviec odovzdal v  sobotu 
25. apríla podpredseda vlády 
a minister vnútra SR Robert Kali-
ňák a prezident H asičského a zá-
chranného zboru Alexander Ne-
jedlý kľúče od nových hasičských 
vozidiel. • FINANČNÁ správa publiko-
vala mobilnú aplikáciu Superkol-
ky. Tá by mala prispieť k zníženiu 
množstva nelegálneho alkoholu 
na trhu. Prostredníctvom nej sa 
dá overiť, či je alkohol vo fľaši 
naozaj ten, aký štátu deklaru-
je výrobca.  (ppš)

Najväčšiu rozpravu na aprílo-
vom zasadaní Mestského zastu-
piteľstva v Poprade minulú stre-
du vyvolali dva spolu súvisiace 
body - návrh na zámenu nehnu-
teľností v katastrálnom území 
Spišská Sobota a informatívna 
správa ku schválenému zámeru 
mesta Poprad uzavrieť zmlu-
vu o spolupráci so Slovenským 
futbalovým zväzom a Aquapar-
kom Poprad za účelom ďalšieho 
rozvoja a výstavby športového 
areálu - Národného tréningové-
ho centra. 

Po diskusii boli oba dokumen-
ty na návrh primátora Popra-
du Jozefa Švagerka stiahnuté z 
programu. Poslanci sa návrhom 
zmluvy budú zaoberať na pláno-
vanom mestskom zastupiteľstve, 
ktoré mimoriadne zvolá primá-
tor koncom mája. Predmetom 
chystanej rámcovej zmluvy je 
úprava budúcich vzťahov medzi 

zmluvnými stranami k nehnu-
teľnostiam, ktoré sú predmetom 
zámen. Po zámene by mal SFZ 
zrealizovať výstavbu tréningové-
ho ihriska a krytého celoročne 
vyhrievaného tréningového ih-
riska. Aquapark sa zaviaže vy-
pracovať projektovú dokumen-
táciu k plánovaným stavbám pre 
všetky zmluvné strany, zrealizuje 
výstavbu fitness centra, energo-
centra na vykurovanie trávnikov 
a objektov v areáli NTC, ktoré 
budú súčasťou krytej tréningovej 
haly, Webley way pubu a zabez-
pečí asanáciu prevádzky Kopač-
ka. Mesto Poprad by malo vybu-
dovať pre obyvateľov kardiopark 
a zabezpečiť výstavbu parkova-
cích plôch vedľa NTC.

„Ide skutočne o veľký projekt a 
nerád šijem veci horúcou ihlou, 
preto som radšej tento bod stiahol. 
Stretneme sa poslanci a vedenie 
mesta a budeme hľadať čo najlep-

šie riešenie. Radšej mesiac počkaj-
me a rozhodnime dobre,“ zdôraz-
nil primátor. Najväčšie výhrady 
mal poslanec Vladimír Lajčák. 
Zastáva názor, že treba umožniť 
SFZ dostavbu NTC, ale zmluva 
o spolupráci musí byť výhodná 
pre všetkých troch účastníkov. 
Navrhoval, aby nebola uzavretá 
trojstranná, ale dve dvojstranné 
zmluvy, čo považuje za oveľa lep-
šie riešenie. „Treba vstúpiť do ro-
kovania so SFZ a Aquacity a do-
tiahnuť tieto veci dvojstranne, lebo 
rôzne zámeny pozemkov strácajú 
na prehľadnosti.“ Do minulos-
ti pri začiatkoch výstavby NTC 
zašiel poslanec Milan Baran, 
ktorý vyčíslil, čo sa postavilo v 
1. a 2. etape výstavby a aké zádr-
hele môžu nastať. Viceprimátor 
Igor Wzoš takisto vyjadril svoj 
postoj, aby bola zmluva zosta-
vená skutočne čisto, korektne a 
pre rozvoj mesta Poprad.   (mar)

Poslanci na svojom rokovaní minulý týždeň 
schválili zmenu rozpočtu mesta na rok 2015. 
Okrem iného aj 110 tisíc eur na asanáciu objek-
tov azylového bývania a kotolne na Ul. Boženy 
Němcovej a asanáciu objektu azylového bývania 
na Levočskej ul (na foto). 

Emil Kostelničák, vedúci organizačného odbo-
ru MsÚ uviedol: „Tieto objekty je potrebné zbúrať, 
pretože sa tam začínajú zdržiavať rôzne indivíduá 
a ak by sa tam niečo stalo, mesto by muselo znášať 
následky. Ide o starý drevený barak na Levočskej 
ul. a dve poschodové unimobunky na Ul. B. Něm-
covej pri tréningovom ihrisku.“ Asanácia objektov 
bývalého azylového bývania v Spišskej Sobote je 
nevyhnutná pre pokračovanie výstavby Národné-
ho tréningového centra Slovenského futbalového 
zväzu. Bývalí nájomníci z oboch lokalít získali bý-
vanie v novopostavených sociálnych bytoch niž-
šieho štandardu na Levočskej ulici. 

MsZ schválilo aj 1 100 eur na prípravnú a projek-
tovú dokumentáciu na verejné osvetlenie (PaPD) na 

Bottovej ul. v Matejovciach, 1 800 eur na PaPD pre 
verejné osvetlenie vo vnútrobloku Slnečnica na Ul. 
Popradskej brigády, 4 tisíc eur na zabezpečenie vý-
roby pamätnej tabule na počesť 20. výročia návštevy 
Jána Pavla II. v Poprade, 20 tisíc eur na zabezpeče-
nie tenisového turnaja Poprad - Tatry pre občianske 
združenie TK F1 Poprad a 10 tisíc eur na zabezpe-
čenie 59. ročníka Medzinárodných cyklistických 
pretekov Okolo Slovenska pre občianske združenie 
Športový klub Unitrek Bike Team.  (mar)

Scherfelova pozostalosť slúži občanom ...
Súčasťou štvrtkových osláv 

bolo otvorenie výstavy o A. 
V. Scherfelovi v Scherfelovom 
dome vo Veľkej. Pripravilo ju 
Podtatranské múzeum v Popra-
de. Riaditeľka múzea Magda-
léna Bekessová podotkla, že 
mnohé dokumenty sú verej-
nosti prezentované vôbec po 
prvýkrát. Výstavu pripravila 
Daniela Mlynárčiková s Janou 
Kušnirákovou. D. Mlynárčiko-
vá priblížila: „Na výstavu sme 
nainštalovali napríklad Scher-
felove rozbory minerálnych 

vôd v tlačenej aj rukopisnej 
podobe, jeho korešpondenciu, 
rôzne vysvedčenia, diplomy a 
ďalšie veci z nášho archívu. Zo 
svojho odboru prírodných vied 
som pripravila veľa z vyše 800 
Scherfelových herbárových po-
ložiek. Herbár A. V. Scherfela sa 
volá Herbarium Carpaticum a 
originálny prebal tohto diela sa 
nachádza v Scherfelovej izbe v 
Klube Veličanov.“ Práve KV sa 
veľkou mierou zaslúžil, že od-
kaz A. V. Scherfela sa rozvíja. 
Už pri vzniku pred 16 rokmi 
si predsavzal, že nenechá jeho 

meno upadnúť do zabudnutia. 
A tak sa aj stalo - KV obnovil 
Scherfelov dom, pomáhal i pri 
obnove budovy škôlky, udr-
žiava miesto jeho posledného 
odpočinku a najbližšie pripra-
vuje s miestnou ZŠ otvorenie 
botanického chodníka A. V. 
Scherfela. O aktivitách a mi-
nulosti KV hovorili na sláv-
nosti predchádzajúci predseda 
Milan Sobanský i terajší Milan 
Hámor (na foto na 1. str.). 

Výstava je jedinečnou príle-
žitosťou zoznámiť sa s dielom 
velikána Veľkej.  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)
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Platenie dane z nehnuteľností v roku 2015

Mesto vychádza v ústrety deťom s poruchami učenia
Mesto Poprad v nadväznosti 

na zvyšujúci sa počet žiadostí 
zo strany rodičov na vytvorenie 
samostatných tried pre deti so 
špeciálnymi výchovno-vzdelá-
vacími potrebami (ŠVPP) pri-
pravilo anketu, v ktorej sa 
dotknutí rodičia môžu vyjadriť, 
o akú formu vzdelávania ich 
detí majú záujem. 

V prebiehajúcom školskom 
roku je v školách v zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta Poprad 
198 detí zo ŠVPP, z toho 137 s 
poruchami učenia. Keďže samo-
správa eviduje narastajúci počet 

žiakov s vývinovými poruchami 
učenia, má záujem vytvoriť pre 
túto skupinu žiakov čo najkvalit-
nejšie podmienky vo výchovno-
-vzdelávacom procese. „V súčas-
nosti sú títo žiaci v základných 
školách v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Poprad vzdelávaní 
formou integrácie-začlenenia v 
bežných triedach. V prípade zá-
ujmu sme však pripravení od no-
vého školského roka zriadiť pre 
týchto žiakov aj špeciálne triedy. V 
snahe vytvoriť čo najoptimálnejšie 
podmienky pre vzdelávanie žiakov 
s vývinovými poruchami učenia 

sa však obraciame na rodičov, aby 
vyjadrili svoj názor a pomohli pri 
riešení tejto situácie,“ informo-
vala vedúca oddelenia školstva 
MsÚ v Poprade Edita Pilárová. V 
prípade záujmu rodičov je mesto 
pripravené využiť jestvujúce ka-
pacitné možnosti a zriadiť takéto 
triedy v ZŠ s MŠ Jarná a Dosto-
jevského a súčasne pokračovať 
so začleňovaním týchto detí aj v 
bežných triedach. Anketové líst-
ky, ktoré samospráva distribuje 
v jednotlivých školách, by mali 
rodičia vyplniť a odovzdať do 15. 
mája 2015.  (mag)

Vo veľkej zasadačke MsÚ v Popra-
de sa už vo štvrtok 23. apríla 
slávnostne lúčili so školou ma-
turanti bilingválnej sekcie Spo-
jenej školy Dominika Tatarku 
na Ulici mládeže. Štyri triedy 
pripravili program, na ktorý sa 
nezabúda. Nechýbali príhovory, 
hudba, spev a samozrejme dobrá 
nálada. Riaditeľ Spojenej školy 
Dušan Nebus ocenil príkladných 
žiakov ďakovnými listami a  bu-
dúci maturanti si z  rúk starších 
rovesníkov prevzali symbolickú 
štafetu.   FOTO - Marek Vaščura

V najbližších dňoch bude občanom Popradu 
doručené rozhodnutie mesta Poprad na zaplate-
nie dane z nehnuteľností.

MsÚ upozorňuje občanov, že od roku 2015 
poštové poukazy na zaplatenie dane z nehnuteľ-
ností nebudú súčasťou rozhodnutia.

Daň z nehnuteľností je potrebné zaplatiť najne-
skôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplat-
nosti rozhodnutia a splátky dane najneskôr v le-
hote ich splatnosti  podľa splátkového kalendára 
uvedeného v rozhodnutí.

Daňovník má niekoľko možností na zaplatenie 
dane z nehnuteľností, a to:
- bankovým prevodom alebo vkladom na účet 
Mesta Poprad v tvare IBAN: SK75 0200 0000 0000  
2452 4562, BIC: SUBASKBX vedený vo Všeobec-
nej úverovej banke, a.s.,
- poštovým peňažným poukazom typu PPPU na 
účet Mesta Poprad, ktorý dostane v pobočkách 
Slovenskej pošty, a.s. a  ktorý je potrebné vypísať 

podľa údajov z doručeného rozhodnutia,
- bezhotovostne platobnou kartou v kancelárii 
prvého kontaktu alebo v  pokladnici Mestského 
úradu v Poprade,
- v hotovosti v pokladnici Mestského úradu v Po-
prade.

Zároveň si dovoľujeme požiadať občanov, ktorí 
sa rozhodnú platiť v pokladnici Mestského úradu 
v Poprade, aby pri platbe predložili doručené roz-
hodnutie s vyznačeným čiarovým kódom, ktorý 
umožňuje rýchle a  presné spracovanie platieb. 
Naším zámerom je poskytnúť občanom účinný 
spôsob skrátenia čakacej doby pri ich vybavovaní.

Pokladnica Mestského úradu v Poprade je otvo-
rená v pracovných dňoch nasledovne:
- pondelok, utorok a štvrtok v čase od 7. hod. do 
15.30 hod.,
- streda v čase od 7. hod. do 16.hod.,
- piatok v čase od 7. hod. do 15. hod.      (msu)

Pri príležitosti Dňa zeme, ktorý 
sa každoročne koná 22. apríla, 
sa aj v popradských materských 
a  základných školách venovali 
tejto téme počas celého minulé-
ho týždňa. Výnimkou neboli ani 
deti z MŠ na Tajovského ulici (na 
foto), rovnako ako škôlkari z MŠ 
na Záborského ulici, ktorí sa 
v  triedach rozprávali o  prírode, 
prezerali si encyklopédie, čistili 
átrium a  pripravovali ho na sa-
denie jarných kvietkov. Vyvrcho-

lením osláv bolo hľadanie pokla-
dov Zeme, keď sa každá z ôsmich 
tried stala farebným lúčom jarné-
ho slnka. FOTO – Marek Vaščura

Popradské autorky Ľubica Fto-
reková (na foto v strede) a  Jana 
Kalixová (na foto vľavo) otvorili 
vernisážou v stredu 22. aprí-
la v  priestoroch Podtatranskej 
knižnice v  Spišskej Sobote, 
spoločnú výstavu s  názvom 
Dve. Ľubica Ftoreková sa pre-
zentuje kresbou a  technikou 
zvanou patchwork, Jana Kalixo-
vá uviedla koláže a  vliselinové 
objekty. Výstava potrvá do 26. 
mája 2015.   FOTO - TV Poprad

Najúspešnejší slovenský muzikál 
ôsmy svetadiel v rámci svojho 
rozlúčkového turné zavítal ostat-
nú nedeľu aj do Popradu. Muzikál, 
pri ktorom sa autori voľne inšpi-
rovali dielom Dáma s kaméliami 
od Alexandra Dumasa, splnil 
očakávania skvelého hudobného 
a  kultúrneho zážitku. Predstave-
nie bolo plné hitov skupiny Elán 
predvedených v modernom štýle.

V polovici marca odišiel ho-
rolezec Peter Hámor z Popradu 
do Nepálu, aby zdolal svoju ďal-
šiu osemtisícovku - Manaslu v 
Himalájach. V sobotu 18. apríla 
sa však pri balení materiálu do 
základného tábora pod Manaslu 
zranil a pri páde si zlomil rebrá. 
Dva dni dúfal, že zranenie nejako 
„prekoná“, ale napokon sa musel 
definitívne vzdať svojho zámeru 
a expedíciu zrušil. Do Popradu sa 
vrátil v noci zo štvrtka na piatok 
minulý týždeň. Na druhý deň po-
stihlo Nepál ničivé zemetrasenie, 
najhoršie za posledných 80 ro-
kov. „Epicentrum bolo tam, kde je 
Manaslu,“ dodal P. Hámor, ktorý 
sa tak vyhol prírodnej katastrofe 
naozaj len o vlások.  (mar)

Hámor už doma
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Škola chce niesť meno Aurela Viliama Scherfela

Zníženie energetickej náročnosti prináša úspory

Študenti sa zahrali na vedcov

Kométa
oslávi 1. máj

Elena je skratka z anglického Europe-
an Local Energy Assistance a znamená 
Program technickej podpory (asistencie) 
zameraný na prípravu kvalitných investič-
ných programov v mestách a regiónoch. 
Tento program predstavil na aprílovom 
rokovaní MsZ v Poprade Karel Hirman, 
vedúci odboru implementačnej jednotky 
Elena Prešovského samosprávneho kraja. 
PSK  spracoval investičný program orien-
tovaný na zníženie energetickej náročnosti 
verejných budov a následne sa uchádzal o 
technickú pomoc Elena. Partnermi PSK sa 
stalo aj 13 miest a obcí z regiónu. Poprad-
skí poslanci schválili, aby do partnerskej 
spolupráce s PSK v súvislosti s technickou 
pomocou Elena vstúpilo aj mesto Poprad. 
Schváleniu však predchádzala diskusia a 
desaťminútová prestávka, kým padlo roz-
hodnutie zapojiť sa do Eleny. 

K. Hirman priblížil: „Pre mesto Poprad to 
znamená, že sa vytvárajú možnosti na systé-

movú prípravu objektov vo vlastníctve samo-
správy - školské, kultúrne zariadenia, admi-
nistratívne budovy a pod., aby boli pripravené 
na využitie finančných prostriedkov či už zo 
štrukturálnych fondov, bankových úverov z 
Európskej investičnej banky a doplnkovo aj z 
vlastných zdrojov na obnovu a zníženie ener-
getickej náročnosti. Prefinancovávajú sa prí-
pravné práce, to znamená energetické audity, 
štúdie, ale nie už samotná realizácia. Tie štú-
die a audity budú vykonané odborne tak, aby 
vyhovovali prísnym novým kritériám pre vyu-
žitie štrukturálnych fondov. Tým sa eliminujú 
chyby, ktoré by mohli samosprávy pri príprave 
projektov urobiť na odbornej úrovni.“ PSK  
prostredníctvom projektu Elena vynaloží na 
energetické investície 60 mil. eur, minimál-
ne však 22 mil. eur. Na Poprad by alikvotne 
pripadalo približne 1,5 mil. eur. Trvanie asis-
tencie - podpory je naplánované na tri roky. 
Primátor Popradu Jozef Švagerko povedal: 
„Šetrenie energií a zatepľovanie je cesta, kto-

rou sa musíme ubrať. Vložené finančné pro-
striedky sa nám vrátia. Vďaka energetickým 
úsporám by sme dokázali ušetriť približne 
400 tisíc eur, čo nie je malá čiastka.“ Doplnil, 
že mesto chce energeticky riešiť každú jed-
nu budovu vo svojom vlastníctve a urobiť 
pasport budov. Prvý viceprimátor Igor Wzoš 
poukázal na to, že v rámci projektu Elena 
mieni mesto predovšetkým zveľadiť školské 
budovy: „Máme 9 základných a 12 mater-
ských škôl a sú v zlom technickom stave. Za-
slúžia si zlepšenie, lebo vzdelávanie pokladám 
osobne za elementárny základ pre budúcnosť 
mesta Poprad. Možností financovania je nie-
koľko - úverové linky sú krajnejšia možnosť. 
Mesto má vlastné zdroje v rezervnom fonde, 
ale v prvej fáze chceme využiť štrukturálne 
fondy.“ 

Poslanci schválili tiež spolufinancovanie 
technickej pomoci Elena v období predpo-
kladaného trojročného trvania - maximál-
ne 8 149 eur.   (mar)

Dvojvýročie - 180. výročie narodenia a 120. 
výročie úmrtia Aurela V. Scherfela sa stalo pod-
netom na žiadosť o zapožičanie čestného názvu 
Základná škola s materskou školou Aurela Vilia-
ma Scherfela vo Veľkej.

Vedúca oddelenia školstva, mládeže a športu Edita 
Pilárová na aprílovom zasadaní mestského zastupiteľ-
stva povedala: „Bude to prvá základná škola v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta Poprad, ktorá ponesie meno 
po významnej osobnosti. Zapožičanie čestného názvu 
škole je morálnym ocenením výsledkov práce kolektívu 
pedagogických zamestnancov a žiakov školy. Celým svo-
jím výchovno-vzdelávacím procesom potvrdzuje, že si 

takúto česť zaslúži.“ Škola upevňuje historickú spätosť 
s osobnosťou A. V. Scherfela, ktorý bol okrem iného 
takmer 19 rokov dozorcom školy. Bol lekárnikom, che-
mikom, botanikom, zakladateľom Tatranského múzea 
vo Veľkej, niekoľko rokov i starostom Veľkej a ďalšie. 

Popradskí poslanci súhlasili s podaním návrhu na 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o 
zapožičanie čestného názvu, pretože veľčianska ZŠ s 
MŠ spĺňa všetky kritériá. Riaditeľ ZŠ Richard Bekess 
uviedol: „Bude to veľká česť pre našu školu. Každoroč-
ne si pripomíname prínos A. V. Scherfela, upravujeme 
jeho hrob, koncom mája otvoríme botanický chodník 
na počesť tejto osobnosti v areáli školy.“  (mar)

V priestoroch Spojenej školy 
D. Tatarku na Ulici mládeže 
v  Poprade sa konal ďalší roč-
ník Dňa vedy. Po chodbách sa 
rozliezli študenti, ktorí svojim 
spolužiakov predvádzali fyzi-
kálne pokusy.

„Myšlienka vznikla pred 
štyrmi rokmi, keď sme v spolu-
práci s prírodovedeckou fakul-
tou organizovali prvý ročník. 
Deťom sa to páčilo a tak v tom 
pokračujeme každý rok. Žia-
ci si sami pripravujú pomôc-
ky i  pokusy a  takto ich fyzika 
baví najviac. Je dôležité, aby 
poznali súvis medzi teóriou 
a praxou. Pokusy objasňujú fy-
zikálne javy z bežného života,“ 
uviedla organizátorka podu-
jatia a  učiteľka fyziky Mária 
Goláňová.

Tento rok prijal pozvanie 
školy vedecký výskumný pra-
covník Žilinskej univerzity 
Peter Fabo, ktorý študentom 
priblížil vedeckú činnosť. 

„Treba im ukázať, 
aký význam má 
veda pre ich ďalší 
profesionálny rast 
a štúdium. Prezen-
toval som aktivity 
nášho výskumné-
ho centra Žilinskej 
univerzity a  uká-
zal som aj jed-
noduché vedecké 
pokusy, aby mohli 
sami skúmať veci okolo seba,“ 
dodal.

Tvorivosť študentov nepoznala 
hranice. Pohrali sa so zákonmi 
fyziky a výsledok bol nielen po-
učný, ale aj zábavný. „Radi pre-
zentujeme spolužiakom pokusy, 
nakoľko sa dozvedia aj niečo iné, 
ako len z učebníc a vidia, ako to 
všetko v praxi funguje,“ poveda-
la Barbora Šabľová. „Predvádzal 
som pokus s  mydlovou vodou 
a plynom do zapaľovačov. V myd-
lovej vode sa znižuje povrchové 
napätie a plynom sa v nej vytvoria 

bubliny, ktoré po zapálení horia. 
Ide skôr o efektné kúzlo, na dôka-
zy sú tu iní,“ pousmial sa Michal 
Dinda. „Pripravila som si model 
termodynamického motora, kto-
rý bol objavený na začiatku 19. 
storočia a  používal sa na vyčer-
pávanie vody z baní,“ prezradila 
Dominika Matošová. „Vytvorili 
sme pretekársku dráhu a  futba-
lové ihrisko na princípe magnetu. 
Deti majú z  toho veľkú radosť a 
je to ukážka toho, že veda môže 
byť aj zábavou,“ uzavrela Nikola 
Kozubjaková.  (mav)

Občianske združenie Ve-
terán klub železníc Poprad 
usporiada prvú tohtoročnú 
jazdu historickej električky 
Kométa. Uskutoční sa v piatok 
1. mája 2015. Električka bude 
premávať na trase Poprad - St. 
Smokovec - Tatranská Lomni-
ca - St. Smokovec - Poprad. 

Odchody: 8.10 hod. Poprad-
-Tatry, smer St. Smokovec, 8.58 
a 12.24 hod. St. Smokovec, smer 
T. Lomnica, 9.24 a 13.24 hod. St. 
Lomnica, smer St. Smokovec a 
14.13 hod. St. Smokovec, smer 
Poprad-Tatry.

Cestovné lístky sa predávajú vý-
lučne v električke. Deti do 6 rokov 
cestujú zadarmo. Na jednotlivých 
zastávkach na trase električka za-
stavuje na znamenie.

Akékoľvek prvomájové rek-
vizity a sviatočné oblečenie sú 
vítané. V Starom Smokovci sa 
môžu cestujúci zúčastniť na retro 
oslavách 1. mája a tiež na ďalších 
prvomájových podujatiach vo 
Vysokých Tatrách.  (ppp)

Nadácia Ekopolis vyhlásila 13. 
ročník ankety  Strom  roka. Svoj 
obľúbený strom do ankety môžu 
prihlásiť jednotlivci, mestá a obce, 
školy, firmy alebo mimovládne or-
ganizácie. Spolu s fotografiou stro-
mu musia záujemcovia zaslať aj 
jeho príbeh alebo dôvody, prečo je 
podľa nich výnimočný. Uzávierka 
nominácii je 11. mája. Viac infor-
mácii na www.ekopolis.sk. (ppš)

Hľadá sa Strom roka
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Štvrtok 30. apríl o 18. hod.
/DK Poprad - divadelná sála
XXXIX.  POPRADSKÁ
HUDOBNÁ  JAR
DNES HRÁME PRE TEBA
Spomienkový koncert učiteľov 
a hudobných hostí ZUŠ na Šte-
fánikovej ul. v Poprade veno-
vaný Eve Málikovej - hudobnej 
pedagogičke a jednej zo zakla-
dajúcich osobností festivalu 
Popradská hudobná jar.
Vstupné: 2 €/ 1 € pre študentov 
a seniorov

• PRE prečin porušovania do-
movej slobody v súbehu s pre-
činom krádeže začal popradský 
vyšetrovateľ trestné stíhanie voči 
doposiaľ neznámemu páchateľo-
vi, ktorý v dobe od konca marca 
do polovice apríla v Gánovciach 
vykradol rodinný dom. Odcudzil 
radiátory, pracovné náradie, po-
traviny, alkohol, DVD-čka, či jedá-
lenský set. Majiteľ vyčíslil škodu na 
takmer 2 900 eur. Páchateľovi v prí-
pade preukázania viny hrozí trest 
odňatia slobody až na päť rokov.• POPRADSKÝ vyšetrovateľ ob-
vinil 26 ročného Mariána zo Svitu 
z prečinu podvodu. Marián mal 
pod rôznymi zámienkami vylákať 
a postupne prevziať v období od 
júla do decembra roku 2013 od 56 
ročného muža z Demjaty v okrese 
Prešov finančné prostriedky. Išlo o 
sumy od 100 do 1 500 eur, pričom 
celková požičaná suma dosiahla 
hodnotu 6 150 eur. Muž finančné 
prostriedky preberal s vedomím, 
že ich nebude schopný vrátiť a to 
vzhľadom na jeho zlú finančnú si-
tuáciu. Obvinený je stíhaný na slo-
bode. V prípade preukázania viny 
mu hrozí trest odňatia slobody na 
jeden až päť rokov.  (krp)

Dobrovoľníci sa do príprav zapájajú vo veľkom počte
V Poprade sa v minulých dňoch po prvý raz zišiel 

centrálny tím s vedúcimi pracovných skupín Ná-
rodného stretnutia mládeže P15. Pod ich spoloč-
ným vedením bude počas letnej akcie na prelome 
júla a augusta pracovať niekoľko stoviek mladých 
dobrovoľníkov z celého Slovenska. Ich registrácia 
prebieha práve v týchto dňoch. Pod Tatry prídu 
spoločne už týždeň pred P15. Zídu sa na takzva-
nom prípravnom týždni, počas ktorého sa zúčast-
nia na špeciálnej duchovnej obnove a 
budú aktívne dolaďovať posledné úlohy v 
jednotlivých oblastiach organizácie. Cel-
kovo ide približne o 20 skupín, vedú ich 
skúsení vedúci v oblastiach ako napríklad 
doprava, strava, sprievodné aktivity, ubytovanie, 
komunikačná a výtvarná oblasť, ale aj starostlivosť 
o poriadok, čistotu či VIP hostí. Ďalšie ich spoloč-
né stretnutie bude o dva mesiace.

„Príprava a organizácia Národného stretnutia mlá-
deže P15 v Poprade v sebe ukrýva veľa námahy a práce, 
a preto je dôležité, aby sa za to postavil silný tím. Teší-
me sa, že k mini centrálnemu tímu, ktorý tvorí sedem 

ľudí (hlavný zodpovedný s asistentkou, zodpovedný 
za program, manažment, vzťahy s mestom, médiá, 
dobrovoľníkov), sa pridali ďalší, ktorí sú ochotní pri-
dať ruku k dielu, pomôcť a slúžiť so svojimi darmi a 
schopnosťami. Bez nich by to nešlo,“ hovorí kňaz On-
drej Chrvala, zodpovedný za prípravu P15. Dodáva, 
že stále prebieha registrácia pre tých, ktorí chcú pod 
vedením vedúcich tímov pracovať ako dobrovoľníci. 
Pre nich bude zabezpečená základná strava, ubyto-

vanie a prípravný týždeň programu. Mu-
sia spĺňať  požiadavky, ktoré sú na stránke 
www.narodnestretnutiemladeze.sk.

Na P15 sa zamerajú napríklad na prí-
pravu športovej haly Aréna a Námestia 

sv. Egídia, kde sa chystajú hlavné aktivity. Stavbári 
budú napríklad stavať pódia, výtvarníci zabezpečia 
výzdobu, technici jej ďalšie vybavenie. Na mieste 
bude aj špeciálna kaplnka, vystavené budú aj relikvie 
viacerých svätcov. V meste bude počas akcie pôso-
biť aj info - tím, ktorí bude k dispozícii na strategic-
kých miestach v meste, na ktorých bude poskytovať 
inštrukcie pre mladých pútnikov.  (lpa)

Geometria vládne svetu, ovládla i Tatranskú galériu
Okrem mimoriadnej výstavy 

európskych rozmerov REDUC-
TIVE. NL 4 generácie geomet-
ricko-abstraktného holandské-
ho umenia, pripravila Tatranská 
galéria v Poprade  projekt Geo-
metria je krásna, ktorý zaradila 
do už tradičného cyklu Hry s 
umením. Osemnáste pokračo-
vanie od počiatku návštevníkov 
láka. „Dozviete sa, že geomet-
ria je všade okolo nás,“ hovorí 
študent 8. ročníka ZŠ Štefana 
Mnoheľa Pavol Halas. „Je neu-
veriteľné, aká spojitosť existuje 
medzi prírodou, matematikou 
či geometriou. Vedy nachádza-
me v  prírode a  zase naopak,“ 
doplnila pedagogička Gabriela 
Mašlonková z  rovnakej školy. 
So svojimi žiakmi navštívila 
priestory bývalej elektrárne v 
rámci hodín výtvarnej výcho-

vy. Ako spomenula, pre deti je 
dôležité, aby nadobudli vzťah 
ku kultúre a  inšpirovali sa do 
života. Mládež tak má možnosť 
prežiť vyučovanie hravou for-
mou mimo školských lavíc. Ma-
tematika, fyzika, prírodopis. To 
sú ďalšie z množstva predmetov, 
ktoré využijete. „Očarili ma naj-

mä časti týkajúce sa architektú-
ry, geodézie i matematiky,“ tvrdí 
Danica Hámorová, pedagogička 
z SPŠ Poprad. So skupinou štu-
dentov odboru staviteľstvo zaví-
tali na výstavu druhý raz. „Ešte 
prídem,“ dodala na záver. Vý-
stava končí 24. mája. Je vhodná 
i pre rodiny s deťmi.  (pro)

Policajné správy

Známa slovenská speváčka Katka Knechtová a formácia Cigán-
ski diabli vyrazili začiatkom februára na koncerty v  rámci spo-
ločného turné, počas ktorého navštívili minulý týždeň aj Poprad. 
Originálne verzie hitov „Za Tebou“, „Spomaľ“, „Zmier svetlo 
s  tmou“ či „Hlava vinná, telo nevinné“, ktoré ponúkla netra-
dičná fúzia dvoch hudobných žánrov, ocenilo publikum dlhotr-
vajúcim potleskom.      FOTO - Silvia Šifrová

Ďalší koncert XXXIX. ročníka Popradskej hudobne jari sa ko-
nal minulý týždeň vo štvrtok. Hudobné nástroje ožívali v rukách 
šikovných žiakov zo Základnej umeleckej školy Janka Silana 
v  Poprade. Svoj talent predviedli publiku nielen hudobníci, ale 
tiež deti z tanečného a výtvarného odboru. Na koncerte sa pred-
stavili aj ich učitelia a pozvaní hostia.          FOTO - Silvia Šifrová
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poVeDali SláVni

naVŽDY SMe Sa roZlÚčili

naVŽDY Sa roZlÚčiMe

Sláva je nepretržité úsilie.                       J. RENARD

Vo štvrtok 23. apríla 2015
vo Veľkej s

Vo štvrtok 30. apríla 2015
o 14.30 hod. vo Veľkej s

V piatok 24. apríla 2015
vo Veľkej s

V piatok 24. apríla 2015
v Matejovciach s

V pondelok 27. apríla 2015
vo Veľkej s

V utorok 28. apríla 2015
vo Veľkej s

V utorok 28. apríla 2015
v Novej Lesnej s

Júliusom Pištom,
46-ročným

Karolom Kocunom,
71-ročným

Jozefom Kalakajom,
86-ročným

Petrom Šmihulom,
44-ročným

Erikou Macurákovou,
84-ročnou

Ing. Miroslavom Žipajom,
74-ročným

Elenou Čonkovou,
77-ročnou

BlaHoŽeláMe k MenináM
Dnes 29. apríla má meniny - Lea, zajtra 30. apríla - Anastázia, v piatok 1. 
máj - Sviatok práce, Pamela, v sobotu 2. mája - Žigmund, v nedeľu 3. mája 
- Galina, v pondelok 4. mája - Florián a v utorok 5. mája - Lesia, Lesana.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
D o s t a n e t e 
odmenu na-

vyše a právom si ju zaslúžite. Poteší 
vás, že si budete môcť viac dovoliť 
a ísť sa zabaviť.

Rodinné vzťahy 
sa ustália a po-

skytnú vám veľa radosti a spokojnosti.

Budete vo 
svojom živle, 

lebo máte radi kolotoč zábavy aj 
práce zároveň.

Samé dobré 
správy sa k 

vám hrnú z viacerých strán. To, čo 
sa vám zdalo negatívne, sa obráti 
na pozitívne.

Radi sa pýšite 
vlastným se-

bavedomím, ale aj cudzím perím. 
Tentoraz sa vám však takéto sprá-
vanie nevyplatí.

Krásne má-
jové dni vám 

prinesú veľa novej energie. Budete 
hýriť novými nápadmi.

Potrebujete 
viac oddy-

chu, ale pracovné alebo študijné 
povinnosti vám relax nedovolia.

Ste dosť kri-
tickí voči ľu-

ďom okolo vás. Narazíte však na 
tvrdého protivníka, ktorý vám nič 
nedaruje.

Budete mať 
veľa príleži-

tostí na nadviazanie nových ľú-
bostných vzťahov.

Nedajte sa 
zlákať vidinou 

ľahkého zárobku. Nie je vám súde-
né ľahko prísť k peniazom.

Pozor na flir-
ty, z čoho by 

mohli vzniknúť vážnejšie nedo-
rozumenia. To môže viesť k strate 
dôvery.

Každý od vás 
bude niečo 

chcieť, ale tentoraz sa s ľahkosťou bu-
dete zbavovať všetkých povinností.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 29. apríla - Sunpharma - 

Kaufland, zajtra 30. apríla - Tília, 
v piatok 1. mája - Adus, v so-
botu 2. mája - Altea, v nedeľu 
3. mája - Adus, v pondelok 4. 
mája - Diecézna lekáreň sv. Lu-
káša a v utorok 5. mája - Viktoria.

Sunpharma: Kaufland, Moyzeso-
va 3, č. t. 788 03 36, Tília: Banícka 

28, Adus: Mnoheľova 2, č. t. 428 31 
34, Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. t. 

772 42 22, Diecézna lekáreň sv. 
Lukáša: Alžbetina 32, č. t. 772 
23 07, Viktoria: Drevárska ul.
Lekárne s  pohotovostnou služ-

bou sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 18. do 22. hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 8. do 22. hod.

program kina cineMaX poprad
Od 30. apríla do 6. mája

Ovečka Shaun - o 14.10 hod.(hrá 
sa len cez víkend a  1.5.), o  15.20 
hod. (hrá sa len cez 6.5.), o  16.10 
hod. (nehrá sa 6.5.) a o 17.20 hod. 
Avengers 2: Vek Ultrona 3D - 
o 14.30 hod. (hrá sa len cez víkend 
a 1.5.) a o 20.30 hod., Avengers 2: 
Vek Ultrona 2D - o  17.30 hod., 
Babská jazda - To dievča musíš 
milovať - o  18. hod. (hrá sa len 
6.5.), V  kráľovských záhradách - 

o 18.10 hod. (nehrá sa 6.5.), Rýchlo 
a zbesilo 7 - o 20.40 hod., Detské 
kino - Asterix: Sídlo bohov 2D - 
o 13.40 hod. (hrá sa len cez víkend 
a  1.5.), Malý pán - o  15.30 hod., 
Dajte mi pokoj! - o 19.20 hod. (ne-
hrá sa 5.5.), Vzkriesenie démona 
- o 21. hod. (nehrá sa 5.5.), ART-
MAX BALET - Zle strážené diev-
ča - o 20.10 hod. (hrá sa len 5.5.). 
Viac na www.cine-max.sk   (ppš)

ManŽelStVo uZaVreli
18. apríla 2015 - Jana Belobradová a Georgios Tsesmetzis

Čitateľka Helena Suchá sa pýta:
* Mesto sa zaoberá riešením problémov s opustenými psami tým, že 
podporuje útulok pre psov. Ako občianku Popradu ma však zaujíma 
tiež problém s premnoženými a túlavými mačkami v meste. Moja 
osobná skúsenosť bola taká, že som našla v kontajneri vyhodené úplne 
malé mačiatka. Bolo mi ich ľúto, tak som sa o ne postarala. Chcem 
ale vedieť, ako majú občania postupovať, ak sa s podobným prípadom 
stretnú. Môžu osloviť útulok alebo majú kontaktovať mestskú políciu? 
Ako sa teda postupuje v prípade opustených mačiek?

VitaJte MeDZi naMi
24. marca 2014 - Nina Vladová, Poprad, 13. apríla 2015 - Martin 
Chripko, Hôrka.

Oblastná organizácia cestovného ruchu Vysoké Tatry - Podhorie v spo-
lupráci so Združením cestovného ruchu Vysoké Tatry vypísali literárnu 
súťaž pre študentov slovenských stredných škôl v žánroch poviedka a esej 
o našich veľhorách. Najlepší dostanú vecné ceny, či víkendový pobyt, ale 
najlepšie práce budú zaradené i do pripravovanej publikácie známeho 
fotografa Milana Kapustu „Čierno-biele Tatry“, ktorej prezentácia sa 
uskutoční v rámci Svetového dňa cestovného ruchu v septembri.

Riaditeľka ZCR Vysoké Tatry Lucia Dubielová zámer bližšie objasnila: 
„Rok 2015 je rokom významných okrúhlych jubileí Vysokých Tatier. Pred 
450 rokmi sa uskutočnil prvý opísaný výlet do horského prostredia Vy-
sokých Tatier, pred 400 rokmi zase prvý opísaný výstup na tatranský štít 
a ďalšie.“ Uzávierka súťaže je 15. mája 2015.   (zvt)

Vysoké tatry očami študentov

- „Podľa platného zákona je úlohou 
samosprávy zabezpečiť starostlivosť 
o túlavých a opustených psov - v Po-
prade to riešime formou prevádzky 
útulku a karanténnej stanice. Útu-
lok však nedisponuje kapacitami aj 
pre túlavé mačky. Ich počet sa však 
v poslednom období zvýšil najmä v 
dôsledku neuzatvárania kontajne-
rov a rovnako aj preto, že ich niek-
torí obyvatelia pravidelne prikrmu-
jú. Aj z toho dôvodu samospráva 
pripravuje systémové riešenie, ktoré 
by malo zahŕňať aj vyhovujúce 
kapacity pre túlavé mačky. Situá-
ciu by mala pomôcť riešiť i plošná 
kastrácia túlavých mačiek, s ktorou 

chce podľa doručeného oznámenia 
od mája začať občianske združenie 
Cesta za domovom. To sa zaoberá 
tiež pomocou pre týrané a opustené 
zvieratá v Poprade a jeho okolí.“
Čitatelia našich novín môžu 
zasielať otázky do novej rub-
riky Spýtali ste sa primátora 
mailom na adresu: noviny-po-
prad@pp.sknet.sk alebo pri-
niesť osobne do redakcie no-
vín Poprad, Podtatranská ul. 
149/7, sídlisko Západ, Poprad. 
Podmienkou je spätný kontakt 
(meno, telefónne číslo, mailová 
adresa - ak si neželáte, nebude 
uverejnené).  (ppp)
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VK Junior 2012 Poprad

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Joliota Curie, súp. č. 732, or. č. 25 
v  Poprade o  celkovej výmere 52,50 m2, katastrálne územie Poprad, 
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na 
liste vlastníctva č. 2807. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve 
vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 1 583,- €
Slovom: Jedentisícpäťstoosemdesiattri eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15. mája  2015 do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
052/716 72 97, 0910890244        PP-47

krátko zo športu

Popradský volejbalový klub 
Junior 2012 má za sebou boha-
tý víkend.

V  rámci MSR starších žiačok 
- oblasť Východ v  sobotu doma 
Popradčanky dvakrát zdolali VK 
ZŠ Lendak 3:1 a  3:0. Rovnakým 
spôsobom sa doma darilo aj kade-
tom, ktorí vo svojej súťaži zdolali 
3:1 a 3:0 ŠA Košice. Pre nich to bol 
posledný dvojzápas sezóny o  ko-
nečné piate miesto.

V  nedeľu cestovali práve na 
pôdu ŠA Košice starší žiaci. 
Ani oni nezaváhali a  nedovolili 
v dvoch zápasoch uhrať súperovi 
ani set. Týmto víťazstvom si upev-
nili pozíciu, ktorá ich posúva na 
záverečný turnaj o  titul majstra 
Slovenska. Popradské kadetky 

privítali Vranov, no v  dvojzápase 
uhrali len jeden set a so sezónou 
sa lúčia dvomi prehrami.

Mladšie žiačky absolvovali v ne-
deľu na domácej pôde tretí turnaj 
víťazov základných skupín, na kto-
rom sa rozhodlo o postupujúcich 
na majstrovstvá SR. Popradčanky 
vyhrali z troch zápasov jediný pro-
ti Sp. N. Vsi 2:1 na sety. Turnajové 
víťazstvo patrí Svidníku, s ktorým 
naše dievčatá prehrali 0:2. Druhé 
miesto obsadila Snina, s  ktorou 
popradské volejbalistky prehrali 
rovnakým rozdielom. Prvé dva 
celky majú už istotu postupu na 
majstrovstvá SR. Popradčanky 
budú mať možnosť vo Svidníku na 
poslednom turnaji zabojovať o ko-
nečnú tretiu priečku.  (ppp)

• FUTBALOVÝ sviatok sa 
chystá v  piatok 1. mája v  Ná-
rodnom tréningovom centre 
v Poprade. Od 18.15 hod. tu vy-
vrcholí slovenská pohárová súťaž 
Slovnaft Cup 2014/2015. Do finá-
le sa prebojoval líder Fortuna ligy 
AS Trenčín a aktuálne štvrtý tím 
tabuľky FK Senica. Brány štadió-
na sa otvoria v  predstihu už dve 
hodiny pred úvodným výkopom.• BASKETBALISTKY BAM 
Poprad nastúpia vo vyraďovacej 
fáze nadstavby 1. ligy proti BK 
Slovan Bratislava B v  sobotu 2. 
mája o 17. hod. a v nedeľu 3. mája 
o 11. hod. v Aréne Poprad. Odvety 
sú na programe o týždeň neskôr.• V  SOBOTU 25. apríla sa 
v  Spišskom Bystrom konal 12. 
ročník súťaže mladých hasičov 
o  Pohár veliteľa DHZ za účasti 
5-členných družstiev z  okresov 
Poprad, Kežmarok a Stará Ľubov-
ňa. Mladí hasiči vo veku od 5 do 
15 rokov súťažili v troch disciplí-
nach. Medzi 22 družstvami chlap-

cov bola prvá Šuňava I pred Spiš-
skou Starou Vsou a Šuňavou III. 
Spomedzi 16 družstiev dievčat 
bola opäť najlepšia ZŠ Šuňava I, 
pred ďalším družstvom  Šuňavy a 
domácimi zo Spišského Bystrého. 
Súťažiaci si pripísali prvé body do 
tabuľky 15. ročníka Podtatranskej 
olympiády mladých hasičov, do 
ktorej je v tomto roku  zaradených 
12 súťaží.• V  STREDU 22. apríla sa na 
futbalovom ihrisku vo Veľkej 
uskutočnilo finále okresného 
kola vo futbale žiakov stredných 
škôl. Turnaj bol vzácne vyrovna-
ný, o  všetkom rozhodol posled-
ný zápas. V  ňom zdolali hráči 
Gymnázia Kukučínova Obchod-
nú akadémiu 2:0 a  stali sa víťaz-
mi, nakoľko OA len remizovala 
so  SOŠ technická 0:0 a  remízou 
1:1 sa skončil aj prvý duel medzi 
Gymnáziom Kukučínova a  SOŠ 
technická. Víťaz postúpil do re-
gionálneho kola, ktoré sa konalo 
na druhý deň v Kežmarku. Odtiaľ 
ďalej postúpilo družstvo domácej 
hotelovej akadémie.  (ppv)

V atletickom areáli ZŠ Jarná sa 16. apríla uskutočnilo okresné kolo v at-
letike stredných škôl: 100m - 1. Veronika Madaiová (SSOŠ PP) a Andrej 
Džadoň (SOŠ elek.), 400m - 1. Mária Olekšáková (SZŠ) a Marián Škyr-
ta (GPUK), 800m - 1. Alexandra Chovancová (GPUK) a Richard Pospí-
šil (GPDT), 1500m - 1. Timea Mihoková (SOŠ tech.), výška - 1. Nikola 
Lásková (GPUK) a Adam Soják (SOŠ Svit), diaľka - 1. Mária Olekšá-
ková (SZŠ) a Matej Pleva (SOŠ elek.), guľa - 1. Antónia Ševcová (SSOŠ 
PP) a Dominik Jurko (GPDT), 4x60m - 1. OA Poprad dievčatá i chlapci, 
3000m - 1. Lukáš Giacko (OA PP).       FOTO - Peter Kubík

Blížiaci sa 13. ročník teniso-
vého turnaja Challenger tour sa 
po dvanástich rokoch konania 
v Košiciach, premiestňuje do 
Popradu. Patrí do challenge-
rovej série ATP a je jedným z 
najvýznamnejších medzinárod-
ných tenisových podujatí orga-
nizovaných na Slovensku.

Výkonný riaditeľ podujatia Bra-
nislav Stankovič (na foto) predsta-
vil turnaj na aprílovom mestskom 
zastupiteľstve, ktoré schválilo 
podporu turnaja 20 tisícami eur. 
„Turnaj roky pripravujeme s olym-
pijským víťazom a daviscupovým 
kapitánom Slovenska Miloslavom 
Mečířom, ktorý je riaditeľom tur-
naja. Na manažérskom poste figu-
ruje náš najúspešnejší tenisový tré-
ner Marián Vajda.“ Organizátori 
oslovili aj Danielu Hantuchovú, 
rodáčku z Popradu a predpokla-
dajú, že turnaj podporí. 

Mená tenisových špičiek, ktoré 
sa na Challenger tour zúčastnia v 
Poprade ešte nie sú známe, keďže 
prihlasovanie trvá. V minulých 
ročníkoch v Košiciach však hralo 
množstvo popredných sloven-
ských hráčov. Turnaj v Poprade 

sa bude konať od 13. do 20. júna. 
Vstup pre divákov bude zdarma. 
V tom čase sa v centre mesta usku-
toční i festival Viva Italia a organi-
zátori plánujú priamo na námestí 
autogramiádu s M. Mečířom, ako 
aj ďalšie sprievodné programy. 

S potrebnými úpravami teniso-
vých kurtov v blízkosti Aquacity v 
Poprade sa už začalo. Primátor J. 
Švagerko poznamenal: „Sme radi, 
že tu bude také veľké podujatie a 
naši občania dostanú možnosť 
stretnúť sa s tenisovými osobnosťa-
mi. Teší nás, že tenisové kurty spĺ-
ňajú potrebné podmienky a vyža-
dujú si len menšie úpravy - vstupy, 
predeľovacie plachty, úpravu z 5 na 
3 kurty atď.“  (mar)

V Poprade bude v júni
tenisový turnaj Challenger tour

Od 20. do 21. apríla sa konalo 
posledné 11. kolo Školskej ligy 
žiakov ZŠ i  SŠ v bowlingu. Víťa-
zom kola sa medzi žiakmi ZŠ sta-
lo družstvo Komeňáčik B zo ZŠ 
Komenského. Celkovým víťazom 
ligy sa stalo družstvo ZŠ Dostojev-
ského A pred ZŠ Dostojevského B 

a  družstvom Komeňáčik B. Naj-
lepším jednotlivcom sa stal Maroš 
Kupčo zo ZŠ Dostojevského A. 
Medzi stredoškolákmi posledné 
kolo vyhralo družstvo SOŠE Ma-
tejovce, ktoré sa týmto víťazstvom 
prepracovalo na čelo celkového 
poradia. Na druhé miesto odsu-
nulo tím OA St. Ľubovňa a tretia 
skončila OA Poprad.  (ile)

B oW l i n G
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Pohár primátora Popradu ovládli poľské gymnastky
V sobotu 25. apríla sa v te-

locvični ZŠ Dostojevského 
uskutočnil 37. ročník gym-
nastickej súťaže o Pohár pri-
mátora Popradu, na ktorý 
zavítal aj samotný primátor 
mesta Jozef Švagerko. Nová-
čikom bol poľský klub Iskra 
Zabrze a  práve tieto prete-
kárky ovládli takmer všetky 
disciplíny.

„Okrem našich dievčat 
a  poľského Zabrze prišli aj 
tradiční hostia z  Katovíc, 
českého Šumperka, Liptovského 
Mikuláša a  Košíc. Poľské gym-
nastky sú tento rok veľmi dobre 
pripravené, ale aj naše dievčatá 
dosahujú pekné výsledky. Takto 
si mali možnosť porovnať kva-
litu na medzinárodnej úrovni,“ 

uviedla vedúca ŠKŠG GY-TA 
Júlia Mikšovská.

Pretekárky vo všetkých kategó-
riách zdolávali disciplíny ako 
preskok, bradlá, kladinu a  prost-
né. Medzi mladšími žiačkami 
patrili prvé tri miesta dievčatám 

z  poľského klubu Iskra Zabrze, 
nasledovali tri pretekárky z  čes-
kého GK Šumperk. Až za nimi sa 
na siedmom, respektíve ôsmom 
mieste zoradili domáce gymnast-
ky Tereza Kremmerová a Simone 
Žoldáková. V tejto kategórii súťa-

žilo najviac, až 23 pretekárok.
V kategórii starších žiačok 

sa spomedzi 10 dievčat naj-
vyššie dostala Marta Sady 
zo Zabrze, prenasledova-
ná dvomi pretekárkami zo 
Šumperka. Najlepšie z  do-
máceho klubu GY-TA Po-
prad obstála Anetta Svitane-
ková na štvrtej pozícii.

Najstaršia kategória junio-
riek a  žien mala v  štartovom 
poli len šesť pretekárok. Aj tu 
sa najviac darilo poľským gym-

nastkám. Prvá skončila Malgorzata 
Bulanda z  Katovíc a  na druhom 
mieste sa umiestnila Barbara Si-
kora zo Zabrze. Na stupienok pre 
víťazov sa dostala aj Popradčanka 
Katarína Krupičková, ktorá ob-
sadila bronzovú priečku.   (mav)

Popradčania prehrali o gól po statočnom výkone
Futbalisti FK Poprad neus-

peli ani vo štvrtom kole nad-
stavbovej časti DOXXbet ligy, 
keď na domácom trávniku 
NTC podľahli tímu ŠKF Sereď 
po gólovej prestrelke 2:3.

Čiernou škvrnou inak veľmi 
kvalitného a korektného stretnu-
tia bol neúmyselný zákrok Luká-
ša Janigloša v  73. minúte, ktorý 
rozhodca odmenil červenou 
kartou. Hráč Serede Miroslav 
Kasaj si zo vzájomného súboja 
o  loptu odniesol zlomenú nohu. 
Ešte predtým sa z  ihriska porú-
čal po zákroku v  šestnástke aj 
kapitán Popradu Matúš Bendík 
v  50 min. Zápas teda dohrávali 
Popradčania bez dvoch vylúče-
ných hráčov, no aj napriek tomu 
si dokázali vytvoriť záverečný 
tlak. Vyrovnanie to neprinieslo, 
no vyše 1400 divákov odmenilo 
svojich mohutným potleskom 

za predvedený výkon. „Diváci sa 
mohli futbalom baviť. Mali sme 
nešťastný vstup do druhého pol-
času, keď nám rozhodca vylúčil 
hráča a nariadil aj pokutový kop. 
Potom prišiel nešťastný zákrok Ja-
nigloša, ale všetci, ktorí chodia v 
Poprade na futbal vedia, že Lukáš 
nie je nejaký „mastič“ a nikdy by 

niečo podobné neurobil úmyselne. 
Snažili sme sa do konca so zápa-
som niečo urobiť a je pravda, že 
hostia sa víťazstva trochu zľakli. 
Umožnili nám dostať sa do šan-
cí. Chlapcom nemám čo vyčítať, 
ale opäť sme prehrali po hlúpych 
chybách,“ hodnotil duel tréner 
FK Poprad Vladimír Lajčák.

Výsledok: 4. kolo v  sobotu 
25. apríla FK Poprad - ŠKF Se-
reď 2:3 (1:1), góly Popradu: 12. 
a 59. Lukáš Kubus.

Program: 5. kolo v sobotu 2. 
mája o  17.30 hod. FC Nitra - 
FK Poprad.  (mav)

  Z V R P   S  B

1.  Skalica 14 11 2 1 24:6 35

2.  Michalovce 14 9 4 1 23:7 31

3.  Prešov 14 7 2 5 19:16 23

4.  Sereď 14 6 3 5 20:16 21

5.  Zvolen 14 5 5 4 15:11 20

6.  Bardejov 14 4 6 4 13:12 18

7.  Nitra 14 4 5 5 17:19 17

8.  Žilina B 14 5 1 8 14:20 16

9.  L. Mikuláš 14 3 5 6 15:17 14

10. Šaľa 14 3 5 6 17:24 14

11. Senec 14 3 5 6 11:20 14

12. Poprad 14 2 1 11 15:35   7

Tabuľka nadstavbovej časti
DOXXbet ligy

V  piatok 24. apríla sa v  telocvični ZŠ Komenského konalo finále 
Žiackej ligy mesta Poprad v  basketbale chlapcov. V  trojčlennej sku-
pine sa najviac darilo družstvu ZŠ Jarná, ktoré dokázalo zvíťaziť 
pred domácim výberom ZŠ Komenského B a  ZŠ v  Spišskej Sobote.

V  utorok 21. apríla sa v  telocvični ZŠ Letná konalo finále 12. roč-
níka Žiackej ligy vo volejbale. Medzi dievčatami i chlapcami sa 
v  trojčlennej skupine najviac darilo domácemu výberu. Dievčatá 
zvíťazili pred ZŠ Dostojevského a  ZŠ Komenského, chlapci triumfo-
vali pred ZŠ Jarná a ZŠ vo Veľkej.        FOTO - Jozef Pavlík
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VÝSTAVY
Do 24. mája
REDUCTIVE
Štyri generácie geometrickej abstrakcie
z Holandska
Jedna z  najvýznamnejších medzinárodných výstav 
v histórii Tatranskej galérie, kde sa predstaví 32 sú-
časných holandských autorov.

Do 24.mája
Hry s umením 2015 - Svet abstrakcie 
Geometria je krásna
Výstava v  spolupráci s  Bibianou - medzinárodným 
domom umenia pre deti v Bratislave.
Projekt určený pre deti a mládež všetkých vekových 
kategórií, tentoraz s témou abstrakcie a geometrie.

Od 29. mája
Ján a Boris KUDLIČKA
Priestor - Krajina otca, javisko syna
Unikátna multimediálna výstava dvoch umelcov. 
Vernisáž výstavy 29. máj o 17. hod.

Sobota 16. mája od 10. hod. do 20. hod. 
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 
Symbolické vstupné: 1 €.

Výstavy
Reductive.NL - štyri generácie geometrickej abstrak-
cie z Holandska.
Geometria je krásna - interaktívna výstava organi-
zovaná v spolupráci s Bibianou - medzinárodným 
domom umenia v Bratislave.

Od 10. hod. do 16. hod. - Tvorivé dielne
Kto sa hrá, nehnevá - tvorivé dielne k aktuálnym 
výstavám pripravené pre najmenších návštevníkov.
Farebná abstrakcia - tvorivé dielne vedené poprad-
skými umelcami.
Origami - trojrozmerná forma geometrie prenesená 
do umenia.

Od 16. hod. do 17. hod. - divadelné predstavenie 
- FRI(END)
Pohybové predstavenie súborov Čiarový kód zo 
ZUŠ J. Kowalského v Bratislave a Trma - vrma zo 
ZUŠ pri Spojenej škole na Letnej ulici v  Poprade. 
Scenár a réžia: Petra Turčáková, Alena Váradyová. 
Hudba: Tibor Pokorný.

Od 18. hod. do 19. hod. - divadelné predstavenie 
- NAHÍ 
predstavenie stredoškolskej časti súboru Trma-vrma 
zo ZUŠ pri Spojenej škole na Letnej ulici v Popra-
de na motívy rovnomennej knihy Ivy Procházkovej 
bude odohrané v ART KLUBE Tatranskej galérie. 
Scenár: Michal Ston, Alena Váradyová a kol. Réžia: 
Alena Váradyová. Hudba: Katarína Dešková, Monika 
Štolcová a kol. Zvuk: Maura Hofmans.
 
O 20. hod. - OSTROV A RASDALMAN 
Koncert dvoch popradských kapiel spojený s autor-
ským čítaním.

Kinoklub Film Europe Poprad
14. máj o 19. hod. - Tri srdcia (3 coeurs)
28. máj o 19. hod. - ... ale film je moja milenka

Tatranská galéria
Hviezdoslavova 12, Poprad,             www.tatragaleria.sk

Z dôvodu rekonštrukcie expozícií bude Podtatranské múzeum v Popra-
de počas mája zatvorené. Otvorená bude len expozícia v Spišskej Sobote.

Podtatranské múzeum v Poprade - pobočka Spišská Sobota, 
Sobotské námestie 1773/33:
Expozície:
Cechy a remeslá, Meštianske bývanie, Vznešenosť a pokora, Osobnosti 
Spišskej Soboty
Otvorené: utorok - piatok od 10. do 17. hod., sobota od 13. do 17. hod. 
a nedeľa od 11. do 15. hod., pondelok zatvorené. 

16. mája od 15. do 22. hod. - NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2015
Podtatranské múzeum v Spišskej Sobote

Vôňa medu a dreva

Program: Od 15. do 19. hod. - prezentácia remeselníkov, remeselníc-
kych výrobkov a spôsobu ich výroby na nádvorí (v prípade nepriazni-
vého počasia vo  vnútorných priestoroch).
Od 19. do 22. hod. - moderované prehliadky expozícií.

Zvýhodnené vstupné: dospelí 1 €, deti 0,50 €.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Podtatranské múzeum v Poprade
Vajanského 72/4, Poprad,             www.muzeumpp.sk

Od 7. mája do 12. júna 2015
OBRAZY DVOCH GENERÁCIÍ
Výstava Heleny Smolkovej a jej otca Michala Boroňa (1895 - 1981) k 
životnému jubileu a piatim rokom tvorby autorky.
Otvorené: pondelok, štvrtok, piatok od 9. do 12. hod. a od 13. do 15. hod.

GALÉRIA SCHERFELOV DOM
Poprad - Veľká, Scherfelova ul. 36

Oddelenie umenia - Spišská So-
bota
Do 26. mája
DVE
Ľubica Froteková - kresby, pat-
chwork
Jana Kalixová - koláže, vliseli-
nové objekty.
Centrum - Podtatranská ul. 1
Celý máj
BÚVAJ ŽE LEN, BÚVAJ ...
výstava krojovaných bábik Má-
rie Lenkovej.
Celý máj
POVESTI Z PIATICH
MESTEČIEK
Výstava detských ilustrácií ku rov-
nomennej knihe.
Streda 13. máj o  16.30 hod. - 
HANA LASICOVÁ 
- beseda so spisovateľkou o jej tvorbe.

Výstavná miestnosť POS
Celý máj
AUTORSKÁ VÝSTAVA
Výstava prác amatérskych
výtvarníkov.

PODTATRANSKÉ
OSVETOVÉ STREDISKO

Podtatranská
knižnica Poprad

inZercia• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám pozemok s rozlohou 
1000 m2 spolu s rodinným domom 
- bungalov, novostavba, aj so zá-
hradným podpivničeným domče-
kom v  obci Rakúsy. Cena 97  000 
€, možná aj v  splátkach, krásny 
výhľad na Vysoké Tatry. Inf.: č. t. 
0919 279 691.  16/15-P• Predám neprerobený 2-izb. byt 
s balkónom na 2. poschodí na sídl. 
Západ v  Poprade. Cena dohodou. 
Inf.: č. t. 052/776 84 39.    20/15-P• Predám lacno detský bi-
cykel Kellys Jane 15 vo veľ-
mi zachovalom stave. Inf.: č. t. 
0915 420 456.  23/15-P• Predám motocykel Adamo-
to Cetos 125, r. v. 2010, 7500 km, 
generálka motora, pravidelný ser-
vis, garážovaný, zachovalý, cena 
680 €. Možná dohoda. Inf.: č. t. 
0907 085 349.  24/15-P

• Kúpim jelenie a  danielie pa-
rohy, polámane, poškodené, bie-
le, cena podľa množstva a  kva-
lity od 8 do 20 € za kg. Inf.: č. t. 
0908 973 545.  6/15-K

• Dáme  do prenájmu kan-
celárske priestory na Hra-
ničnej ul. v Poprade. Inf. č. t.: 
0903 905 070.   31/15-R• Dám do prenájmu dlhodo-
bo garáž v  Poprade - v  blízkosti 
podchodu k Tatravagónke. Inf.: č. 
t. 776 37 16.  33/15-R• Zdravotná sestra s dlhoročný-
mi skúsenosťami so seniormi hľa-
dá v  Poprade pani alebo pána na 
opatrovanie, prípadne pomôžem 
aj s prácami v domácnosti. Inf.: č. 
t. 0908 360 841.  34/15-R• Rýchly s.r.o. hľadá vodičov 
MKD, turnusová práca v  jed-
notke, mraziarenský náves, 4-6 
týždňov, BE, FR, DE. Min. 1 rok 
prax v  MKD. Viac info na tel. č. 
0917 622 097.  35/14-R• Stavebno-obchodná spoločnosť 
CŠO-stav. s.r.o. firma prijme do 
pracovného pomeru ľudí na pozície 
stavbyvedúci, tesári a  stavební ro-
botníci s  odbornou spôsobilosťou, 
príp. s výučným listom, prax v od-
bore min. 3 roky. Nástup ihneď.  Inf.: 
č. t. 0908 352 909.  37/15-R • Prijmeme kuchára do reštau-
rácie v  Poprade na TPP. Výhod-
né platové podmienky. Inf.: č. t. 
0903 485 445.  38/15-R• Prijmeme do zamestnania po-
mocnú silu do kuchyne. Inf.: č. t. 
0902 305 001.  39/15-R• Dám do prenájmu 2-izb. zaria-
dený byt v rodinnom dome so samo-
statným vchodom 2 km od Popra-
du. Inf.: č. t. 0908 830 060.  40/15-R
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2. máj / 19.00  / sobota
Dom kultúry Poprad - divadelná sála

ABBA PARTY SHOW LIVE
Hudobná show s hitmi skupiny ABBA! Vernosť originálu! Skvelý zvuk a melódia! Zažite to!
Vstupné: 10 €     Info a predpredaj: Ticketportal a MIK 052/7721394

3. máj  / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

JANKO HRAŠKO /  Ujo Ľubo z Košíc 
Vstupné: 1,50 €

7. máj / 18.00  / štvrtok / Dom kultúry Poprad – divadelná sála 

JOZEF HOLLÝ & BAND / PIANO SHOW
XXXIX. POPRADSKÁ HUDOBNÁ JAR
Umelec valcuje svet svojimi nevšednými hudobnými prevedeniami, ktoré dotvára svetelnou show. V Poprade spolu so svojou
skupinou virtuózne zahrá klasické skladby hudobných velikánov v modernej úprave, ale aj hity súčasnosti v klavírnom prevedení.
Vstupné: 7 € / 4 € pre študentov a seniorov

9. máj / 15.00 / sobota / Námestie sv. Egídia 

MÍĽA PRE MAMU /  Zábavné podujatie pre rodiny s deťmi na oslavu Dňa matiek. Info: www.mcbambino.sk

10. máj  / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - Klub Zóna

DARČEK PRE MOJU MAMU
Tvorivá dielňa pod vedením Marianny Ďurasovej pre šikovné deti a pre ich rodičov.  Vstupné: 1 €

14. máj / 19.00 / štvrtok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

LÁÁÁSKA
Úspešná divadelná komédia, v ktorej účinkujú herci -  Lenka Barilíková / Lucia Jašková, Marek Majeský, Martin Mňahončák
Vstupné: 13 €

15. máj / 18.00/ piatok /  Dom kultúry Poprad - divadelná sála

POSLEDNÉ KÚZLO /  Alimah Fusion & Alchýmie 
Legenda o statočnom Siegfriedovi a  mocnej Brunhilde. Dvanásť tanečných choreogra�í.
Vstupné: 5 € / 3 € / Info: 0904407887

17. máj  / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

KÚZELNÝ SVET VÍLY  /  Alimah Fusion &  Alchýmie 
Divadelno - tanečná rozprávka o dvoch sestrách Láske a Zlobe, ktoré medzi sebou zvádzajú neustály boj. Príbeh kúziel a tanca. 
Vstupné: 1,50 € 

19. máj / 19.00 / utorok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála 

THOMAS PUSKAILER & MARTIN MADEJ
Slovak Showbiz For Beginners. Ostrieľaný tandem T. Puskailer a M. Madej divákom ponúkne paródiu o hľadaní slávy a satirickou
formou vysvetlí pomery v šoubiznise  a aj to, čo sa deje "za oponou". Vstupné: 8 € / 4 €  

21. máj / 19.00 / štvrtok / Aréna Poprad

HANA ZAGOROVÁ / GALAKONCERT
Jedna z najväčších hviezd česko – slovenskej hudobnej scény príde v máji na Slovensko  a poteší svojich priaznivcov
jej najväčšími hitmi !  Info a predpredaj : Ticketportal a MIK 052 / 77 213 94

23. máj / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia Poprad

STAVANIE MÁJA
Folklórny sprievod mestom a predstavenie ľudovej tradície "Stavanie mája na Turíce"
v podaní domácich folklórnych súborov. Vstup: voľný

24. máj / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

PRÍBEH VÍLY A ŠKRIATKA /  TAMARIKY - Banská Bystrica
Príbeh,v ktorom deťom škriatok s vílou prezradia tajomstvá prírody. Rozprávka o tom,
že aj voda môže plakať, stromy rozprávať a kvety tancovať.  Vstupné: 1,50 €

26. máj / 19.00 / utorok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála

39° C   /  Divadlo Actores
Divadelná premiéra broadwayského hitu 39 Steps naznačila,
ako si Actores predstavuje najbližšie roky svojej existencie.
Výber veľkolepej predlohy postavil súbor pred výzvu naštudovať 
predstavenie adekvátne jej i svojmu významu. 
Vstupné: 7 € / 9 €

MDD 2015
29. máj / 10.00 / piatok / Dom kultúry Poprad - divadelná sála
DOBRODRUŽSTVO MYDLINKY A BUBLIKA V BUBLILANDE
Prvé divadlo mydlových bublín. Vstup: voľný na objednávky, info: 052/77 222 55
30. máj / 10.00 / sobota /  Námestie sv. Egídia 
MESTO POPRAD DEŤOM /  V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v Aréne Poprad.
31. máj / 10.00 / nedeľa / Dom kultúry Poprad - divadelná sála
POPOLUŠKA / Rockový muzikál spracovaný  na motívy známej rozprávky, ktorý je  určený deťom. Vstup: voľný
31. máj / 15.00 / nedeľa / Školský dvor na ZŠ na Ulici mládeže v Poprade 
JA A MÔJ PSÍK
1. jún / 12.00 / pondelok / priestor pri Dome kultúry 
FAREBNÝ SVET DETÍ / Tvorivé dielne pre deti. Vstup: voľný 

5. máj - 5. jún /  Foyer Domu kultúry Poprad
ABSOLVENTSKÉ PROJEKTY
Výstava je výberom z absolventských projektov žiakov ZUŠ
zo Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade.

PRIPRAVUJEME NA JÚN :

8. jún  / 19.00 /  pondelok
Dom kultúry Poprad - divadelná sála

RND / SLÁVA
Vstupné: 13 €
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NaKuPuJTe V KINeKuSe a VyHraJTe SuPer CeNy!

Tatranská akadémia otvorila nové priestory

Poprad sa stal ďalším mestom, v  ktorom sa rozhodla otvoriť 
svoju už desiatu predajňu firma KINEKUS - špička v oblasti pre-
daja slovenského tovaru pre záhradu, domácnosť, dielňu i stavbu 
za rozumné ceny. V našom meste už dlho chýbal takýto sortiment 
slovenských produktov sústredený na jednom mieste. V novom 
popradskom „čaromarkete“ KINEKUS 
nájdete všetko, čo potrebujete - domáce 
potreby, železiarstvo, ručné aj elektrické 
náradie, záhradné a  stavebné náradie, 
potreby pre dom, byt, stavbu, dieľňu 
a záhradu a ďalších viac ako 20 000 tova-
rov. Tím odborníkov vám rád poradí pri 
kúpe akéhokoľvek výrobku. 

Firma KINEKUS už viac ako 24 ro-
kov prináša ľuďom rôzny sortiment do 
domácnosti, dielne a záhrady. Vznikla 
v roku 1991, najskôr ako výrobná a od 
roku 1992 ako  obchodná spoločnosť, 
ktorej hlavnou aktivitou je veľkoobchod a maloobchod s roz-
siahlym portfóliom kvalitných domácich výrobkov za rozum-
né ceny. KINEKUS chce byť čo najbližšie k zákazníkom, preto 
neustále rozširuje svoju predajnú sieť.  

Firma KINEKUS je dnes najväčším slovenským veľko-
obchodom s domácimi potrebami, ktorý zásobuje viac ako 
1  500 obchodných partnerov na celom území Slovenska. 

„Všimli sme si, že aj v  letákoch konkurenčných zahraničných 
reťazcov sa objavujú produkty, ktoré sme na Slovensko pri-
niesli my. Slovenskému zákazníkovi jednoducho rozumieme 
najlepšie.“, uviedol Štefan Súkeník, majiteľ firmy.

V roku 2001 spoločnosť KINEKUS otvorila svoj prvý „čaro-
market“ domácich potrieb v Žiline. Po-
stupne  pribúdali ďalšie „čaromarkety“ 
v Ružomberku, Trenčíne, Nitre, Prešov, 
Bratislave, Košiciach a od 1. mája pri-
budne už aj v Poprade v novom nákup-
nom stredisku Kriváň vedľa obchodné-
ho centra MAX.  

Svojich prvých zákazníkov privíta 
nová predajňa KINEKUS - Slovenský 
obchod v  našom meste v  piatok 1. 
mája o 10. hod. Slávnostné otvorenie 
bude spojené s pestrým sprievodným 
programom. Zákazníci dostanú ku 

každému nákupu darček. Žrebovať sa bude aj tombola o ví-
kendový pobyt v hoteli Kukučka v hodnote 350 €. Najmen-
ší návštevníci sa môžu tešiť na skákací hrad, maľovanie na 
tvár, balónové kreácie, rozprávkové postavičky - Šmolkov, 
Pata a Mata, či kúzelníka. Pripravených bude tiež množstvo 
súťaží pre malých aj veľkých a o dobrú hudobnú náladu sa 
postará folklórny súbor.
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V piatok 17. apríla Tatranská 
akadémia v Poprade slávnost-
ne spustila do prevádzky svoje 
ďalšie novozrekonštruované 
priestory. Po siedmich rokoch 
budovania a tvrdej práce sa za-
kladateľom Tatranskej akadé-
mie podarilo naplniť víziu  mo-
dernej školy 21.storočia Ako 
nám povedal Vladislav Mitický, 
predseda správnej rady Tat-
ranskej akadémie - „Podari-
lo sa nám vybudovať kvalitné 
podmienky práce pre študentov, 
ale aj pre učiteľov. Sme škola 
s  pomerom počítač a študent 
1:1. Každý študent používa na 
štúdium a domácu prípravu 
školský notebook s kompletným 

softvérovým vybavením. Každý 
učiteľ má v triede all in one po-
čítač prepojený na interaktívnu 
tabuľu, resp. projektor s  pripo-
jením na internet a notebook 
na domácu prípravu. Všetky 
priestory školy sú pokryté wifi 
pripojením na optickú vysoko-
rýchlostnú sieť SANET. Spustili 
sme do prevádzky videokon-
ferenčnú učebňu a začali sme 
realizáciu videokonferenčných 
tréningov v spolupráci s nadná-
rodnou IT spoločnosťou AT@T. 
V  praxi využívame vlastný e-
-learningový vzdelávací portál. 
Podarilo sa nám zrekonštruovať 
interiér telocvične a vybudovať 
novú palubovku s  odpruženým 

roštom. Aj vďaka 
spoločnosti AT@T 
máme zariadené 
2 špecializované 
učebne so zamera-
ním na počítačo-
vé siete vybavené 
Cisco zostavami. 
V  rámci projektu 
f in an c ov an éh o 
z  ESF sme vybudovali grafický 
trakt, ktorý tvorí učebňa grafi-
ky s 28 ks grafických staníc typu 
iMac, televízne štúdio s  réžiou, 
strižňou a fotoateliérom. Všet-
ky učebne na východnej strane 
budov sú klimatizované, celá 
fasáda školy je zateplená, stre-
chy zrekonštruované a všade 

boli okná vymenené za plastové. 
Sme radi, že sa nám podarilo 
vytvoriť  skvelý pedagogický zbor 
a že sme opakovane zaradení 
v  TOP 20-ke najlepších stred-
ných škôl v SR vrátane gymná-
zií. Aktuálne študuje na škole 
takmer 400 študentov zo všet-
kých krajov Slovenska.“      PP-48

Viac o firme aj na  www.kinekus.sk                       KINEKUS  -  RADOSŤ  NAKUPOVAŤ! PP-31


