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Unikátna kniežacia hrobka si zaslúži unikátnu expozíciu
Ešte približne rok a  pol potrvá, 

kým bude v Podtatranskom múzeu 
otvorená unikátna expozícia Knie-
žacia hrobka z Popradu. Hoci je už 
väčšina predmetov a materiálov po 
zakonzervovaní späť na Slovensku 
v Archeologickom ústave SAV Nit-
ra, inštalácia si vyžaduje ešte veľký 
kus práce, aby zodpovedala svetové-
mu rozmeru objavu hrobky knieža-
ťa pochádzajúcej zo 4. storočia. 

Hrobka bola objavená v roku 2005 
pri stavbe Priemyselného parku 
v Poprade - Matejovciach. Po vykopa-
ní bola v celom objeme približne de-
siatich ton prepravená do nemeckého 
Schleswigu, kde sa začala rozsiahla 
konzervácia. Výskumnú činnosť s od-
borníkmi zo 6 krajín viedol Karol 
Pieta z  AÚ SAV Nitra. Koncom mi-
nulého týždňa, po dvojdňovom pra-
covnom stretnutí v  Podtatranskom 
múzeu zameranom na realizáciu ex-
pozície Kniežacej hrobky z Popradu, 
povedal: „Ide o  európsky unikát, voči 
ktorému musíme mať absolútnu zod-
povednosť a  tento úžasný nález musí 
mať aj úžasnú prezentáciu. Expozičná 
stránka musí byť výnimočná. Verím, 
že bude inštalovaná o 1,5 roka, ale to 
najťažšie - vonkajší plášť hrobky bude 
konzervovaný v  Nemecku ešte ďalšie 

roky, kým nedoplní expozíciu do de-
finitívnej podoby.“ Renomovaný ar-
cheológ podotkol, že za viac ako 12 
rokov od nájdenia hrobky veda po-
kročila závratným tempom a i v prí-
pade tohto objavu bolo možné odhaliť 
mnoho nových informácií o genetic-
kej výbave, stravovacích návykoch, 
zdravotnom stave zomrelého 30-roč-
ného germánskeho kniežaťa, čo bolo 
ešte pred niekoľkými rokmi nepred-
staviteľné. „Kosti, zubná sklovina ob-
sahujú údaje, ktoré odborníci dokážu 
„rozkľúčiť“. Vďaka tomu vieme, že šlo 
o človeka z Popradskej kotliny, ktorý sa 
tu narodil a vyrástol. V hrobe sa našiel 
prívesok so zlatou mincou vyrazenou 
v  roku 375. Z  ďalších rozborov hmy-
zu, ktorý naliezol do hrobky v dobe jej 
vykradnutia, usudzujeme, že k  tomu 
došlo približne v roku 380. Tiež môže-
me povedať, že knieža bolo pochované 
na jeseň, lebo v  hrobe sa našlo malé 
6-mesačné prasiatko a  prasce tohto 
typu vrhajú mladé v  lete,“ uviedol 
zaujímavosti o  hrobke K. Pieta. Šlo 
o  zrubový dom s  plochou strechou, 

vnútri sa nachádzal malý domček so 
sedlovou strechou - sarkofág, ktorý 
bol vybavený posmrtným lôžkom, 
stolom, stoličkou, hracou doskou so 
žetónmi, svietnikom, márami, čas-
ťou výbavy kuchyne, stolového riadu, 
našiel sa luk,  šípy a ďalšie predmety. 
Keďže hrob bol vykradnutý, zachovali 
sa veci, ktoré zlodejov nezaujímali, ale 
pre dnešných odborníkov majú ob-
rovskú výpovednú hodnotu. 

V  súčasnosti sa nález nachádza 
v špeciálnych chladiacich priestoroch 
v Nitre, okrem spomínaného vonkaj-
šieho plášťa. Riaditeľka Podtatran-
ského múzea v  Poprade Magdaléna 
Bekessová po pracovnom stretnutí 
konštatovala: „Hostia zo Slovenska aj 
z  Nemecka boli nadšení, spokojní až 
očarení z  priestorov pripravených pre 
samotnú expozíciu Kniežacia hrobka 
z  Popradu, čo ma mimoriadne teší. 
Čaká nás však ešte veľmi náročná 
práca, kým bude táto expozícia inšta-
lovaná a otvorená. Bude si vyžadovať 
viaczdrojové financovanie jednak zo 
strany Prešovského samosprávne-

ho kraja, ministerstva kultúry,  fi-
riem z  priemyselného parku a  iste aj 
zo strany mesta, pretože významne 
prispeje k rozvoju cestovného ruchu.“ 
Riaditeľka apelovala na trpezlivosť 
fanúšikov histórie a  obdivuhodného 
nálezu kniežacej hrobky, ktorú chcú 
predstaviť verejnosti ozaj ako exklu-
zívnu a  nadčasovú európsku expo-
zíciu s  predpokladaným termínom 
otvorenia na jeseň 2019. Je pre ňu 
pripravených spolu 400 m2 priestorov 
na prvom nadzemnom podlaží a 100 
m2 v suteréne Podtatranského múzea. 
Riaditeľka doplnila, že v  máji budú 
v jednom z najvýznamnejších sveto-
vých periodík publikované najnovšie 
výsledky výskumov z  hrobky, týka-
júce sa zdravotného stavu zomre-
lého kniežaťa. Archeologický ústav 
SAV zorganizuje v  decembri tohto 
roku stretnutie, kde sa navrhnú kon-
štrukčné riešenia zakonzervovaných 
materiálov z vnútornej komory hrob-
ky a bude pripravený návrh trvalého 
prezentačného riešenia.

Novú známku Archeologická lokalita Poprad-Matejovce inaugurovali v Poprade posypaním zemou z miesta nálezu kniežacej 
hrobky (zľava Jozef Česla, Igor Benca, Martin Vančo zo Slovenskej pošty, Matej Ruttkay a Karol Pieta z Archeologického ústa-
vu SAV Nitra, na foto vpravo riaditeľka Podtatranského múzea v Poprade Magdaléna Bekessová).     FOTO - Marta Marová

Pri príležitosti vydania novej známky 
mohli občania získať aj príležitost-
nú pečiatku a  obálku prvého dňa. (Pokračovanie na str. 7)
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Detská univerzita Poprad otvorí svoje dvere aj v roku 2018

Matejovčania chcú v zastupiteľstve
svojho priameho zástupcu • BEZPLATNÁ mediačná poradňa 

sa uskutoční vo štvrtok 3. mája od 
14. do 16. hod. na prízemí Mestské-
ho úradu v Poprade.

• DOMINIKA Pacigová, študentka 
Gymnázia na Ul. Dominika Tatarku 
v Poprade získala v novinárskej sú-
ťaži Cenu Literárneho fondu v  ka-
tegórii novinárske príspevky stre-
doškolákov. Druhé miesto získala 
spomedzi 56 prihlásených študen-
tov. 

• DNES 2. mája o  20. hod. sa 
v Cork Wine Bare na Levočskej ul. v 
Poprade uskutoční prezentácia kni-
hy s názvom Slovakia - The Legend 
of the Linden. Podujatie sa uskutoč-
ní v anglickom aj v slovenskom jazy-
ku. Na akciu prisľúbil účasť aj britsky 
veľvyslanec na Slovensku. 

• V BrATISLAVE bude vo štvr-
tok 3. mája slávnostne otvorený už 
12. ročník Minifestivalu európske-
ho filmu 7x7. Festival uvedie filmy 
z Nemecka, Francúzska, Poľska, 
Veľkej Británie, Fínska, Švédska, Ra-
kúska, Dánska a Nórska. V siedmich 
mestách ponúkne sedem kvalitných 
európskych snímok podporených z 
Programu EU Média. V Poprade sa 
uskutoční od 28. do 30. mája. 

• NÁrODNÁ transfúzna služba 
SR vyzýva občanov k darovaniu krvi 
pred letným obdobím, kedy je vždy 
väčšia potreba tejto najvzácnejšej 
tekutiny. Možno tak urobiť aj pro-
stredníctvom mobilných odberov. 
Najbližšie bude zajtra 3. mája od 8. 
do 11. hod. vo Whirpoole Slovakia 
v Matejovciach.

• VEĽKOOBJEMOVÉ kontajnery 
na jarné upratovanie budú v termí-
ne od 4. do 11. mája umiestnené na 
sídlisku Juh na Ul. L. Svobodu, Šro-
bárovej ul. pri OSBD a pri bytovom 
dome Sázava a  na parkovisku pri 
bytovom dome Amur a  v  mestskej 
časti Stráže na Ul. P. Jilemnického, 
pri ihrisku, v parku, na Ul. F. Hečku, 
Štefánskej ul. a Švermovej ul. 

• DAŇOVÉ priznanie k dani z príj-
mov bolo potrebné odovzdať v riad-
nom termíne do 3. apríla. Tento 
dátum bol dôležitý aj pre tých da-
ňovníkov, ktorí si daňové priznanie 
chceli odložiť o  tri, resp. o šesť me-
siacov. Tohto roku tak spravilo až 
viac ako 200 000 daňovníkov.

• 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 dôvo-
du plánovaných prác na zariadení 
nízkeho napätia.   (ppš)

Mesto Poprad, OZ Apolon a 
Univerzita Mateja Bela pripravili 
v  spolupráci so základnými ško-
lami mesta Poprad a súkromnou 
školou Life Academy druhý roč-
ník Detskej univerzity Poprad. 
Na účastníkov Detskej univerzity 
Poprad čaká množstvo zážitkov a 
zaujímavých stretnutí s výnimoč-
nými osobnosťami. Deti sa môžu 
tešiť na Popradský multikultúrny 
deň, Fashion Day, Záchranársky 
deň, Športový deň a Deň mladých 
vedcov. Na záver si prevezmú ab-
solventské diplomy. 

„S  prípravou sme začali už vo 
februári. Snažili sme sa vybrať také 
témy a  obsah, ktorý by deti zaujal 
a  ponúkol im opäť jedinečné zážit-

ky. V tomto roku sa budeme venovať 
multikultúre - keďže rok 2018 je Eu-
rópskym rokom kultúrneho dedič-
stva. Oslovili sme opäť zaujímavé 
osobnosti, ktoré budú príjemným 
prekvapením. Keďže v  tomto roku 
budeme vo väčšej miere využívať 
digitálne technológie, vekovú hra-
nicu sme posunuli a  rodičia môžu 
prihlasovať deti vo veku od 8 do 16 
rokov,“ uviedla Ingrid Lindemano-
vá z  organizačného štábu detskej 
univerzity.

„V prvom ročníku univerzity sme 
privítali viac ako 130 detí nielen z Po-
pradu, ale dokonca aj zo zahraničia. 
Najlepším vysvedčením je pre nás 
opätovný veľký záujem o štúdium na 
detskej univerzite. Verím, že aj tento 

rok bude úspešný a deti si okrem zá-
žitkov odnesú veľa nových poznatkov, 
ktoré sa im v živote zídu,“ doplnil 1. 
viceprimátor Igor Wzoš.    

Detská univerzita Poprad otvorí 
svoje dvere počas letných prázdnin 
pre deti vo veku od 8 do 16 rokov. 
Pripravené sú dva turnusy: 9.-13.júl 
a 13.-17.august 2018. 

Maximálny počet účastníkov 
jedného turnusu je 100. Prihla-
sovanie je dvojstupňové. Záujem 
o  štúdium na Detskej univerzite 
Poprad môžu rodičia nahlásiť na 
emailovej adrese detskauniverzita@
poprad.sk, obratom následne do-
stanú všetky nevyhnutné podklady. 
Prihlášky budú evidované v poradí, 
v akom budú doručené.  (mag)

Zástupca Klubu Matejoviec 
Edmond Dragošek po svojom 
minulotýždňovom prejave na 
mestskom zastupiteľstve pozval 
všetkých poslancov a vedenie mes-
ta na spoločné stretnutie s  Mate-
jovčanmi. To sa uskutočnilo mi-
nulý týždeň v  pondelok podvečer 
v jedálni miestnej základnej školy.

Vedenie mesta predstavilo plány 
v rámci priorít vypracovaných pra-
covnou skupinou na rozvoj Mate-
joviec a  následne si vypočulo veľa 
pripomienok a názorov samotných 
občanov na situáciu, 
ktorá ich trápi a je pre 
nich už neúnosná. „Aj 
tu bolo jasne vidieť, že 
ľudia by chceli všetko 
hneď, ale to sa nedá. 
Nie je to jednoduchá 
situácia a  vypočuli 
sme si množstvo pri-
pomienok, ale aj kon-
štruktívnych návrhov. 
Aj takéto stretnutia 
nás posúvajú dopre-
du. Pokúsime sa dať 
všetky námety dokopy 
a  osobne som pripra-
vený pre Matejovce 
urobiť čo najviac do 
poslednej sekundy môjho volebného 
obdobia. Cítim v Matejovciach naj-
väčšie emócie a viem ľudí pochopiť. 
Sú to vážne problémy, ktoré sa tu 
však neriešili dlhodobo aj tridsať ro-
kov. Aj riešenie rómskej otázky nie je 
jednoduché, keďže štát túto otázku 
nerieši a  všetko padá na samosprá-
vy. Nechceme čakať, my neriešime 
volebný rok. Jednoducho, toto bolo 
v pláne a nemáme sa na čo vyhová-
rať. Musíme sa rozhodnúť a viacero 

vecí riešiť z  vlastných finančných 
prostriedkov. Cestu vidím v  práci, 
bývaní a  využívaní voľného času. 
Je to dlhodobá a  koncepčná práca 
minimálne na desať rokov,“ zhrnul 
po stretnutí primátor mesta Poprad 
Jozef Švagerko. „Nesplnilo to úpl-
ne naše očakávania. Matejovčania 
budú spokojní až vtedy, keď koneč-
ne uvidia nejaké konkrétne rieše-
nia. Momentálne sme stále v  štádiu 
pomenovania problémov, no tie sú 
pomenované už roky. Nie sme na 
očiach mestu a myslíme si, že poslan-

ci nevidia na vlastné oči problémy, 
ktoré my musíme riešiť. Iné mestské 
časti také veci nezažívajú. Rómovia 
sú najväčším problémom, ale je to 
stále len časť z  veľkého množstva. 
Požiar na Staničnej bol len eskalo-
vaním tohto problému. Okrem iné-
ho boli v  Matejovciach zanedbané 
základné investície. Námestie je 
síce opravené, no neslúži všetkým 
obyvateľom, ale len časti neprispô-
sobivých občanov. Nemôžeme tam 

organizovať kultúrne akcie, ktoré sú 
v iných mestských častiach štandard-
né. Bezpečnosť obyvateľov je tiež dô-
ležitým bodom, nakoľko sa tu stále 
nachádzajú rozpadávajúce sa budo-
vy. Je tu množstvo problémov, ktoré 
sme rozpísali na štyri hárky papiera 
a  pomenovali sme ich aj bývalému 
vedeniu mesta. Stále čakáme na to, 
že sa s  tým už konečne začne niečo 
robiť,“ zdôrazňoval predseda Klubu 
Matejovčanov Marek Dragošek.

Matejovčania vidia hendikep aj 
v  tom, že v mestskom zastupiteľ-

stve chýba ich zástup-
ca. „Určite trváme na 
tom, aby došlo k zme-
ne volebných obvodov 
a  aby si Matejovčania 
mohli opäť zvoliť svoj-
ho zástupcu. Momen-
tálne nemáme v  za-
stupiteľstve nikoho, 
kto by mohol na naše 
problémy upriamovať 
pozornosť,“ uviedol 
M. Dragošek. „Po-
slanci sa nikdy nesta-
vali k  Matejovciam 
chrbtom, nech sú 
z  akéhokoľvek obvo-
du. Skôr vždy chýba-

la príprava rozpočtu tak, aby sa do 
Matejoviec dostalo viac finančných 
prostriedkov. Pred voľbami bude 
mestské zastupiteľstvo schvaľovať 
volebné obvody a  počet poslancov. 
Vieme o  požiadavkách Matejovča-
nov a tento návrh tam bude. Vychá-
dza to zatiaľ tak, že súčasných 19 
poslancov je málo. Privítal by som 
zvýšiť počet poslancov, nakoľko sa 
na nich znižujú aj náklady mesta,“ 
dodal J. Švagerko.   (mav)

Na stretnutí s vedením mesta a poslancami hovorili Matejovčania 
o problémoch tejto mestskej časti.     FOTO - Marek Vaščura
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Občania z rodinných domov si už môžu vyzdvihnúť 
zberné nádoby na bioodpad

• V  SOBOTU 5. mája sa v  Krás-
nych Sadoch v  Mlynici uskutoční 
seminár s  názvom Divoké jedlé 
rastliny a  ich spracovanie. Pred-
nášať bude etnobotanik, lesník 
a  ochranár prírody Bartek Dobro-
dej Krzewinski.

• NA Štrbskom Plese si v stredu 
minulého týždňa pripomenuli 110. 
výročie narodenia známej poetky 
Maše Haľamovej. Život a tvorbu 
rodáčky z Martina, ktorá prežila 
30 rokov vo Vile Marína, si uctili 
čítaním úryvkov z jej listov, poézie 
a prózy.

• NA Slovensko prišla skupina 
žien z Izraela, ktoré sa vyliečili z ra-
koviny prsníka a  opäť začínajú žiť 
plnohodnotný život. Okrem kultúr-
neho a športového programu majú 
naplánované aj stretnutie so sloven-
skými ženami s rovnakým osudom. 
Navštívia Levoču, Spišskú Novú 
Ves, Pribylinu a ďalšie mestá. 6. a 7. 
mája budú diskutovať na Štrbskom 
Plese, v Starom Smokovci a v Čer-
venom Kláštore. 

• OTVOrENIE letnej turistic-
kej sezóny na Kežmarskom hrade 
bude v  nedeľu 6. mája od 13. hod. 
Účinkovať bude kúzelník Talostan, 
ktorý predvedie aj bublinovú šou, 
skupina historického šermu Cohors 
z Prešova, sokoliari majstra Vagana, 
DFS Mguráčik, tanečná skupina 
Brilant, Flašinetár a ďalší. 

• SPIŠSKÝ hrad zahájil sezónu 1. 
mája. Slávnostný otvárací program 
je však naplánovaný až na sobotu 
5. mája od 13. hod. Niesť sa bude 
v duchu návratu hradného pána a 
panej na svoje sídlo. Príbehy a le-
gendy spojené s históriou Spišské-
ho hradu predstavia unikátne živé 
sochy, v programe vystúpia šer-
miari, tanečné a hudobné skupiny. 
V nedeľu sa o  10. hod. bude ko-
nať slávnostná sv. omša v hradnej 
kaplnke sv. Alžbety.

• SPOLOČNOSŤ Envi-Pak vy-
tvorila prvý rebríček  miest a obcí 
v triedení odpadu. Do portfólia 
spoločnosti Envi-Pak patrilo v roku 
2017 viac ako 50 % slovenských sí-
del. Na prvom mieste v kategórii 
nad 5 000 obyvateľov skončili mestá 
Dubnica nad Váhom a Nemšová. 
Na prvom mieste v kategórii menej 
ako 5 000 obyvateľov sa umiestnila 
obec Demänovská Dolina. Z nášho 
okresu sa do prvej desiatky nedo-
stala žiadne mesto ani obec.

• ZNÁMY novinár z Tatier Jozef Ku-
báni vydal knižnú novinku s názvom 
Z  Tatier, ktorú aj osobne predstaví 
zajtra 3. mája v Bratislave.         (ppš)

Mesto Poprad uspelo so žiadosťou 
o nenávratný finančný príspevok 
pre projekt „rozšírenie triedeného 
zberu biologicky rozložiteľného od-
padu v meste Poprad“, v rámci kto-
rého každá domácnosť v rodinných 
domoch v Poprade získa bezplatne 
zbernú nádobu na bioodpad.

Zbernú nádobu si môžu občania z 
rodinných domov vyzdvihnúť v pra-
covných dňoch od 7. do 19. hod. a v 
sobotu od 10. do 15. hod. od 1. do 
30. mája 2018 v Zbernom dvore na 
sídlisku Západ, Hraničnej ul. 4942 v 

Poprade. 
Vývoz zberných nádob je bezplat-

ný, začne sa v júni a bude zabezpečo-
vaný spoločnosťou Brantner Poprad. 

Vyzdvihnutím zbernej nádoby a 
separáciou odpadu šetríte životné 
prostredie aj pre ďalšie generácie 
Popradčanov. 

Domácnosti, ktorých sa triedenie 
biologicky rozložiteľného odpadu v 
meste Poprad týka, dostanú letáčiky 
s popisom, čo do zberných nádob na 
bioodpad patrí a čo nie. 
Do takejto nádoby patria:

• zvyšky zeleniny a ovocia, • zbyt-
ky jedál rastlinného pôvodu (ryža, 
zemiaky a pod.), • pokosená tráva, 
lístie a zvyšky rastlín, • čajové vre-
cúška, • šupky z ovocia a zeleniny.
Nepatria:
• tekuté zvyšky jedál, • oleje, • mäso,
• uhynuté zvieratá, • biologicky ne-
rozložiteľné látky, • stavebné odpady,
• iné odpady (papier, tetrapack, sklo, 
plasty...).

V prípade, že v nádobe bude 
odpad, ktorý do nej nepatrí, ne-
bude vyprázdnená.  (ppp)

Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Poprade usporiada pri príležitosti Dňa 
víťazstva nad fašizmom a 73. výročia skončenia 2. 
svetovej vojny pietne spomienky spojené s kladením 
vencov. V Poprade sa pietny akt uskutoční v pondelok 
7. mája o 13. hod. pri pamätníku v Parku hrdinov (pri 
železničnej stanici) a v utorok 8. mája o 10. hod. pri 
hroboch padlých vojakov na cintoríne vo Veľkej.  

Pamiatku padlých si uctia 4. mája o 11. hod. pri pa-
mätníku v Spišskom Bystrom a o 13.30 hod. vo Svite pri 

pamätníku pred Chemosvitom. 7. mája budú pietne spo-
mienky o 11. hod. pri pamätníku pred Grandhotelom v 
Starom Smokovci, o 13. hod. v Spišskej Belej na cintoríne 
pri hrobe neznámeho vojaka, o 15. hod. vo Veľkej Lomni-
ci a o 17. hod. v Hranovnici pri pamätníkoch padlých. 8. 
mája o 15. hod. sa uskutoční pietna spomienka pri pamät-
níku padlých vo Vernári, 9. mája o 10. hod. v Kežmarku na 
cintoríne, o 11. hod. na nádvorí hradu a o 12. hod. v Lip-
tovskej Tepličke. 12. mája o 17. hod. sa bude konať pietna 
spomienka v Novej Lesnej pri pamätnej tabuli.  (mma)

Deň víťazstva nad fašizmom

V popradskom depe stojí vzácny vagón
Na koľajniciach v  popradskom 

depe stojí nenápadný vozeň, ktorý 
je dôležitou a zároveň smutnou sú-
časťou slovenských aj českých dejín. 
Vládny vozeň od 60-tych rokov mi-
nulého storočia vozil politikov so-
cialistického Československa. V júli 
1968 v  ňom rokoval Alexander 
Dubček s Leonidom Brežnevom. Pri 
blížiacom sa 50-tom výročí Augusta 
1968 ho vytiahli na svetlo sveta. 

Pražská jar alebo idea socializmu 
s  ľudskou tvárou bola v  lete 1968 
v plnom prúde. Vo vlaku v Čiernej 
nad Tisou na slovensko-ukrajin-
ských hraniciach sa pokúsil najvyš-
ší predstaviteľ Sovietskeho zväzu 
Leonid Brežnev „priviesť k  rozu-
mu“ Alexandra Dubčeka. Z vagóna 
Dubček vystúpil s falošnou nádejou, 
že Brežneva uchlácholil. O pár týž-
dňov zaplnili Československo ruské 
tanky. Obaja štátnici rokovali vo va-
góne, ktorý dnes stojí v popradskom 
depe. Požehnal ho spišský biskup 

Štefan Sečka. Bis-
kup uviedol: „Bol 
to čas veľkých oča-
kávaní aj veľkých 
sklamaní. Starší, 
väčší brat si tu pre-
sadil svoje. A menší 
nemal inej voľby, 
len sa podriadiť.“

Tento historický 
vagón bude opäť 
jazdiť po koľajni-
ciach. Zámerom 
je spojazdniť ho 
a využívať na nostalgické jazdy po 
Slovensku. Vo vozni nebudú nič me-
niť, len ho trochu vylepšia. História 
v ňom zostane. Otec myšlienky ob-
novy vozňa Alexander Wink priblí-
žil jeho budúcnosť: „Urobíme revíziu 
podvozku, opláštenia aj elektrickej 
časti. Kompletne ho prestriekame pô-
vodnou tmavomodrou farbou. Kon-
zultoval som to aj s historikmi. Nedo-
volili žiadne iné zákroky.“

V popradskom depe bol v pia-
tok i človek, ktorý s  týmto his-
torickým vozňom súvisel tro-
chu inak ako ostatní prítomní. 
Milan Dubček - syn Alexandra 
Dubčeka zaspomínal: „Ako 
dieťa som nemal rád pozornosť, 
ktorá sa začala otcovou funk-
ciou, po nej nasledovala úplne 
neželaná pozornosť, keď bol 
každý z  našej rodiny sledovaný. 

Keď som pracoval v  diplomatických 
službách, ľudia z rôznych kútov sveta 
hovorili veľmi úctivo o A. Dubčeko-
vi. Každé obdobie mi prinieslo iné 
pocity. Som rád, že som videl tento 
vagón. U nás doma sa hovorilo skôr 
o  Kremli, ako o  rokovaní v  Čiernej 
nad Tisou. Možno aj preto, že to do-
padlo nerozhodne a neslávne.“

Na historické udalosti spred 50-
tich rokov zaspomínal aj prešovský 
župan Milan Majerský: „Je to symbo-
lický vozeň slobody, ktorá sa na určitý 
čas pominula. Teraz ju máme. Verím, 
že s ňou vieme zodpovedne narábať.“

Obnoviteľ vozňa Alexander Wink 
dodal: „Nechceli sme vozeň obnoviť len 
pre „smotánku“ ale aby aj národ vedel, 
čo bol historický vozeň 02, kto a prečo 
sa v ňom viezol a nech sa aj chudobný 
národ v ňom môže voziť.“ Vozeň chcú 
spojazdniť do konca tohto roka. (kpa)
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Popradské pohrebiská s viacerými novinkami

V sobotu 21. marca prijal v obrad-
nej sieni mesta  viceprimátor Igor 
Wzoš tých Popradčanov, ktorí osla-
vovali svoje okrúhle životné jubile-
um v  apríli tohto roku. Prítomným 
poďakoval za ich prínos pre naše 
mesto a  zaželal hlavne veľa zdravia 
do ďalších rokov. V tento mesiac 90 
rokov slávili Jozef Neupauer, Jozef 
Sedlák, Štefan Strachan, 85 rokov 
Mária Biroščáková, Margita Lojdová, 
Marianna Pollágová, Elena Repelová, 
Irena Švagerková, 80 rokov Elena 
Barlíková, Eva Bittová, Helena Kuš-
niráková, Krescencia Marečáková, 

Tibor Krkoška, Mária Scholtzová, 
Ján Vaľko, 75 rokov Mária Blahová, 
Drahoslava Kubošiová, Mária Pi-
toňáková, Mária Strivinská, Štefan 
Kovalík, František Nawratovitz, Ján 
Tomáš (na foto), 70 rokov Magdalé-
na Baranová, Helena Dorová, Zlatica 
Kovalíková, Renáta Novotníková, 
Margita Zacherová, Klára Zathurec-
ká, Pavel Kováčik, Rudolf Saloky, 
František Stejskal. Prijatia sa zúčast-
nila aj 75 ročná Karmelita Tkáčová 
a  70 ročné Oľga Líšková a  Katarína 
Píchová, ktoré oslavovali narodenie 
ešte v marci.    FOTO - Silvia Šifrová

Občania hľadali rôzne právne rady
Niekoľko desiatok obča-

nov využilo minulú stredu 
možnosť bezplatného práv-
neho poradenstva v Poprade 
pri príležitosti Dňa advo-
kácie. Hľadali pomoc v rôz-
nych prípadoch, v ktorých si 
nevedeli dať rady.

„Občania najčastejšie pre-
javili záujem o právnu po-
moc pri problémoch z oblasti 
rodinného práva, v sporoch 
medzi bývalými manželmi, 
z oblasti majetkového práva, 
vlastníckych a susedských 
sporoch, v sporoch, ktoré sa 
týkajú záležitostí vo vzťahu k 
štátnym alebo správnym or-
gánom, rôznych problémoch 
týkajúcich sa stavebného 
konania a pod. Takisto v de-
dičských sporoch, pri ktorých 

musíme klientov usmerniť, 
aby spolupracovali s notá-
rom, ktorý prejednáva de-
dičské konanie a vysvetlí im 
ich práva a povinnosti. Žiaľ, 
musím konštatovať, že okruh 
najčastejších problémov sa 
nemení. Za obdobie desia-
tich rokov poskytovania bez-
platnej právnej pomoci zis-
ťujeme, že je stále rovnaký,“ 
zosumarizoval popradský 
advokát JUDr. Jozef Beňo. 
Dodal, že sa v prvom rade 
snažili občanov usmerniť, 
na ktorú inštitúciu sa majú 
obrátiť. Komu sa nepodarilo 
využiť možnosť bezplatného 
právneho poradenstva počas 
Dňa advokácie, môže si vo 
svojom právnom probléme 
vybrať zo 67 advokátov zapí-

saných v zozname advokátov 
so sídlom v meste Poprad. 

Podľa skúseností advoká-
tov sa stávajú aj situácie, kedy 
musia klientovi povedať, že 
jeho nárok je premlčaný  a v 
prípade podania námietky by 
súd jeho žalobu, hoci vo svojej 
podstate dôvodnú, musel za-
mietnuť. Avšak, ak občan trvá 
na svojom, i keď by bol spor 
bezúspešný, advokát je viaza-
ný jeho pokynom. Často sa 
ľudia obracajú na advokátov aj 
s otázkami, ktoré sa netýkajú 
právneho poriadku SR, lebo 
ide o spory, ktoré sa musia 
riešiť v zahraničí. „Ide najmä 
o právne prípady, ktoré vznikli 
v Česku, riadia sa českým prá-
vom a slovenské súdy nemajú 
právomoc ani príslušnosť na 

Možnosť bezplatného právneho poradenstva pri príležitosti Dňa 
advokácie využili desiatky občanov.   FOTO - Marta Marová

Nové zdroje vody, doplnenie 
osvetlenia a  ozvučenia, rozptylo-
vá lúka. Uvedené novinky by mali 
zlepšiť a  skultúrniť podmienky na 
hlavnom popradskom cintoríne 
v Poprade Veľkej.

„Postupnými krokmi sa všetky po-
pradské pohrebiská snažíme zveľaďo-
vať tak, aby boli skutočne čo najdôstoj-
nejším miestom posledného odpočinku. 
Najväčšiu pozornosť venujeme tomu 
najväčšiemu -   cintorínu vo Veľkej. 
Snažíme sa, aby jeho vybavenie zod-
povedalo potrebám centrálneho mest-

ského cintorína,“ informoval primátor 
Popradu Jozef Švagerko.

„Podarilo sa osadiť 18 nových stĺpov 
verejného osvetlenia tak, aby svietili na 
prakticky už prvé tri opravené chodníky 
od vstupu na novom cintoríne. Na tieto 
stĺpy   doplníme aj ozvučenie tak, aby 
sme pokryli čo najväčšiu časť starého 
cintorína, keďže nová časť už ozvučená 
v  rámci možností je,“ uviedol konateľ 
Pohrebno-cintorínskych služieb (PCS) 
Poprad František Švirloch.  Spolu 
s osvetlením budú na hlavnom cinto-
ríne doplnené aj zdroje vody. Rozvody 

vody sa pripravili spolu s niektorými 
chodníkmi už v minulom a v predmi-
nulom roku. Je pripravených šesť no-
vých stanovíšť pri nových chodníkoch 
a dve sa ešte doplnia.

PCS finalizujú v  Poprade -Veľkej 
aj práce na rozptylovej lúke. „Časť 
s  rozptylovou lúkou je už nahrubo 
povalcovaná. Potrebujeme doplniť 
osievanú zem, ktorej požadovanú fi-
nálnu úpravu dosiahneme opakova-
ným valcovaním po zasiatí trávneho 
semena.   Z  dvoch strán bola jej plo-
cha ohraničená gabiónovým oplote-
ním. Zostávajúce potrebné oplotenie 
rozptylovej lúky bude jednoduché, 
pokryté popínavou zeleňou,“ uviedol 
Švirloch. Okrem hlavného cintorí-
ne vo Veľkej sa PCS budú venovať aj 
ostatným pohrebiskám.   V Matejov-
ciach sa pripravuje oprava hlavného 
kríža, v  pláne je aj oprava objektu 
bývalej márnice. V Spišskej Sobote sa 
PCS budú venovať oprave strechy pa-
miatkovo chráneného bývalej márni-
ce, v Strážach príde na rad murované 
oplotenie s  nevyhovujúcou statikou 
a kamenný múrik vo vnútri cintorí-

na, ktorý sa tiež rozpadáva. „Keďže 
statika murovaného oplotenia je zlá, 
musíme ho zbúrať a nový múr chceme 
spojiť s  kolumbáriom - teda v  múre 
vybudovať schránky na urny,“ doplnil 
Švirloch.  

Pohrebno-cintorínske služby sú 
spoločnosťou so 100% majetkovou 
účasťou mesta Poprad   a zabezpe-
čujú pohrebné služby a správu cin-
torínov. PCS spravuje cintoríny vo 
Veľkej, v  Spišskej Sobote, v  Mate-
jovciach a v Strážach.  (mag)

rozhodovanie takýchto sporov. 
Takisto, ak vznikli v Anglic-
ku - často ide o rodinné spory, 
ktoré sa občania snažia riešiť 
na Slovensku, čo nie je možné,“ 
vysvetlil JUDr. J. Beňo. 

Okrem advokátov posky-
tovali právne rady pod ich 
dohľadom aj advokátski kon-
cipienti. Interes o advokát-

ske povolanie však už nie je 
taký veľký ako v minulosti. 
Je zaujímavosťou, že kým ke-
dysi záujem o štúdium práva 
mnohonásobne prevyšoval 
ponuku, v súčasnosti nastal 
výrazný pokles a nevídaný jav 
- právnické fakulty prijímajú 
na štúdium dokonca bez pri-
jímacích pohovorov.  (mar)
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Platia doterajšie zásady odmeňovania poslancov
• POSLANCI počas aprílo-
vého MsZ v  Poprade okrem 
iného schvaľovali aj finančnú 
dotáciu pre športové kluby 
z  rozpočtu mesta. MsZ na 
svojom 1. zasadnutí vo feb-
ruári schválilo dotácie na 
športovú činnosť pre ostatné 
kluby vo výške 70 tisíc eur a 
mestu boli predložené žia-
dosti o poskytnutie dotácií vo 
výške 200  189 eur. Komisia 
školstva, športu a mládeže 
v  marci prerokovala všetky 
doručené žiadosti a na zákla-
de analýzy rozdelila dotácie v 
súlade so zásadami rozdeľo-
vania finančných prostried-
kov pre športové kluby v roku 
2018. Po aprílovom zasadnutí 
MsZ sa tak Volejbalovému 
klubu Junior 2012 Poprad 
ušlo 7 tisíc eur, Futbalovej 
akadémii mládeže Poprad 5 
tisíc a Ženskému hokejovému 
klubu 15 900 eur.• POSLANCI sa na aprílo-
vom MsZ v Poprade zaoberali 
aj otázkou majetkovoprávne-
ho vysporiadania pozemkov 
pre realizáciu stavy Parko-
visko NTC v  katastrálnom 
území Spišská Sobota. Pri 
riešení majetkovoprávnych 
vzťahov bolo zistené, že časť 
pozemkov pod komuniká-
ciou na Športovej ulici je vo 
vlastníctve neznámych vlast-
níkov v správe Slovenského 

pozemkového fondu. K vy-
daniu územného rozhod-
nutia dal správca súhlasné 
stanovisko, no následne sa 
o vlastníctvo prihlásil dedič 
pôvodných pozemkov, ktorý 
žije v Rakúsku a vyzval mesto 
k  ich majetkovoprávnemu 
vysporiadaniu. Všeobec-
ná hodnota pozemkov bola 
stanovená znaleckým po-
sudkom vo výške 68,37 eur/
m2. Celková kúpna cena za 
predmet prevodu je teda 38 
492,31 eur. Komisia výstavby 
odporučila majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov za 
cenu stanovenú znaleckým 
posudkom a  MsZ v  Poprade 
schválilo ich výkup.
• BUDE SA SEPArOVAŤ 
BIOLOGICKÝ ODPAD. 
Poslanci MsZ na aprílovom 
zasadaní schválili bezplatnú 
výpožičku technického vy-
bavenia - traktora s naklada-
čom spoločnosti Brantner, 
ktorá bude realizovať od-
voz biologického odpadu v 
meste Poprad. Konateľ spo-
ločnosti Brantner Rastislav 
Skokan privítal, že sa mesto 
Poprad zapojilo do projektu 
Rozšírenie triedeného zbe-
ru biologicky rozložiteľného 
odpadu (BRKO). S jeho od-
vozom chcú začať už od júna 
2018. hto ihriska do majetku 
mesta.          (mav, mar)

Z interpelácií poslancovPoslankyňa Alena Madzinová in-
terpelovala vo veci múru s mozaikou 
s témou oslobodenia nášho mesta na 
Ul. 1. mája. Pod vplyvom poveter-
nostných podmienok a zrejme aj ne-
dostatočného odvodnenia územia v 
blízkosti tohto múra dochádza k jeho 
výraznému poškodzovaniu. Preto po-
žiadala o odstránenie príčin vlhnutia 
múru, aby sa predišlo ďalšiemu zne-
hodnoteniu historickej pamiatky.

Poslanec Štefan Pčola sa vo svojej 
interpelácii pýtal na primátorom mes-
ta podpísanú zmluvu s dodávateľom 
chladiaceho zariadenia do zimného 
štadióna na vyššiu sumu, než schvá-
lilo mestské zastupiteľstvo. Takisto 
ho zaujímalo, prečo sa podľa zmluvy 
bude hracia plocha, ktorá je údajne 
krivá, upravovať z pôvodnej šírky 29 
na 30 m, keď bola kompletne oprave-
ná v roku 2010. Práve táto položka má 
veľký vplyv na celý rozpočet akcie. V 
ďalšej časti interpelácie žiadal o infor-
mácie, v akom stave je preverenie ma-
jetkových vzťahov vo veci vlastníctva 
pozemkov firmou Danmir pod príjaz-
dovou cestou na Kvetnici. Naposledy 
návrh tejto firmy na zámenu pozem-

kov MsZ neschválilo a mesto Poprad 
malo preveriť všetky právne vzťahy, 
aby sa mohlo ďalej konať.

Ďalej interpeloval na základe desia-
tok sťažností na vynechávanie spojov 
a zastávok MHD v Poprade, ktoré za-
bezpečuje prepravca SAD Poprad, aby 
odbor dopravy a vedenie mesta vyžia-
dali od SAD dodanie presného zozna-
mu vynechaných spojov a zastávok 
MHD od 1. marca do 19. apríla 2018, 
takisto aj presný zoznam evidovaných 
telefonických, písomných a emailo-
vých sťažností. Na základe toho, aby 
mesto konalo, uplatnilo si nárok na 
kompenzáciu a v spolupráci s SAD 
predišlo stavu, aký je teraz.

Poslanec Miroslav Glevaňák in-
terpeloval kvôli zlému stavu námestia 
a okolitých ulíc a chodníkov v jeho 
tesnej blízkosti. Chodníky sú na mno-
hých miestach prepadnuté, obrubní-
ky polámané a na každom schodisku 
polámané schody, po ktorých sa nedá 
bezpečne chodiť. Budova múzea je 
opravená, ale schodisko pred ním je v 
hroznom stave. Námestie je nedosta-

točne pozametané, hlavne pod lavič-
kami a okolo obrubníkov. Blíži sa leto 
a s ním mnoho podujatí, ktoré sa budú 
konať v centre mesta a príde na ne veľa 
ľudí. Preto treba tento stav napraviť. 
Poslanec je presvedčený, že námestie 
bude potrebovať veľmi vážnu rekon-
štrukciu, lebo je to naozaj zlá vizitka.

Poslanec Ondrej Kavka v interpe-
lácii požiadal o doplnenie stromov v 
mobiliári, ktorý je umiestnený v cen-
tre mesta, keďže niektoré v minulom 
roku vymrzli.

Poslankyňa Anna Schlosserová v 
mene obyvateľov mestskej časti Kvet-
nica požiadala mesto o predloženie 
krokov, ktoré zrealizovalo v súvislosti s 
pozemkami - ich prevodom do majet-
ku mesta a vysporiadaním pozemkov 
pod cestou v Kvetnici tak, aby nebolo 
bránené obyvateľom v príjazde k byto-
vým domom a nevznikali nepríjemné 
situácie súvisiace s vjazdom do tejto 
mestskej časti. A čo mieni mesto vy-
konať pre Kvetničanov v prospech uží-
vania prístupových ciest a parkovania, 
keďže ani v zime ani v lete nevykonáva 

údržbu žiadnej komunikácie v Kvetnici.
Ďalej opakovane interpelovala na 

základe žiadosti obyvateľov Matejo-
viec o začatie konania vo veci odstrá-
nenia nepovolených stavieb na po-
zemkoch mesta aj iných právnických 
osôb. K doterajším interpeláciám pri-
ložila tiež informácie, ako problema-
tiku marginalizovaného obyvateľstva 
riešia v iných mestách. Doteraz do-
stala zo strany stavebného úradu len 
citácie zákona, ako sa čo nedá, preto 
požiadala o konkrétne informácie.

Poslankyňa v ďalšej časti svojej in-
terpelácie požiadala o vysvetlenie, 
prečo mesto, keď má 5 pracovníkov na 
právnom oddelení a uzavreté zmluvy 
s dvomi advokátskymi kanceláriami, 
zaplatilo za vypracovanie právneho 
stanoviska inej právnickej firme. Ta-
kisto požiadala o predloženie výsled-
kov a výstupov diela Dopravno-socio-
logický prieskum funkčnej mestskej 
oblasti Poprad 2017, čo priniesol 
obyvateľom Popradu, a v ktorej oblasti 
ovplyvnil prípadne zlepšil dopravný 
model mesta.

Interpelácie a odpovede na ne sú v pl-
nom znení na www.poprad.sk. (pmm)

Na aprílovom rokovaní 
sa Mestské zastupiteľstvo v 
Poprade zaoberalo aj Zása-
dami odmeňovania poslan-
cov MsZ a členov komisií, 
ktorí nie sú poslancami. 

Na základe novely Zákona 
o obecnom zriadení, ktorá 
platí od 1. apríla 2018 sú za-
vedené maximálne limity pre 
tieto odmeny. Odvíjajú sa od 
základného platu starostu – 
primátora. Môžu byť najviac 
jeden mesačný plat starostu 
bez zvýšenia podľa prísluš-
nej platovej skupiny v kalen-
dárnom roku. Nové zásady 
odmeňovania poslancov 
reagovali na túto skutočnosť 
a návrh obsahoval zníženie 

odmien. Poslankyňa Alena 
Madzinová však navrhla, aby 
odmeny zostali rovnaké, aké 
platili do 1. apríla 2018, kým 
nebola platná novela Zákona 
o obecnom zriadení. „Boli 
veľmi dobre nastavené. Ako-
náhle by došlo k prekročeniu 
najvyššej výšky odmeny zo 
zákona, teda 3043 eur ročne, 
tak budú poslanci pracovať 
aj bez odmeny.“ Vlani bolo 
napr. 10 rokovaní MsZ a ak 
by sa k tomu pridali rokova-
nia jednotlivých komisií, tak 
by viacerí poslanci prekročili 
túto hranicu. 

Zásady teda zostávajú 
na rovnakej úrovni, a to za 
plnenie úloh na zasadnutí 

MsZ vo výške 400 €/zasad-
nutie, Mestskej rady 150 €/
zasadnutie, za účasť na za-
sadnutí komisie MsZ pred-
sedovi komisie 30, podpred-
sedovi 20 a členovi 15 €, za 
plnenie úloh na zasadnutí 
obvodného výboru v mest-
skej časti predsedovi 120 €/
zasadnutie, členovi 15 €.  Za 
vykonanie sobášneho obra-
du a ostatných občianskych 
obradov a slávností je odme-
na za prvý obrad vo výške 25 
€, za každý ďalší obrad v ten 
istý deň 15 €. Členom komi-
sií, ktorí nie sú poslancami 
MsZ sa poskytuje odmena za 
účasť člena komisie vo výške 
20 €/zasadnutie.  (mar)

• MINULÝ týždeň v  stredu 25. apríla ráno 
hliadka MsP Poprad preverila oznam ohľa-
dom voľne pusteného psa na Námestí svätého 
Egídia v Poprade. Išlo o labradora, ktorý nebol 
označený známkou, ani čipom. Keďže sa ne-
podarilo zistiť jeho majiteľa, pes bol hliadkou 
odchytený a umiestnený v útulku.• V  TEN istý deň krátko popoludní bol na 
číslo 159 prijatý oznam ohľadom neznámeho 
muža ležiaceho na zemi v blízkosti rieky Po-
prad v Sp. Sobote. Mestskí policajti po prícho-
de na miesto zistili, že išlo muža pod vplyvom 
alkoholu, ktorý na uvedenom mieste zaspal. 
Hliadkou mestskej polície bol tento muž od-
prevadený domov.• V PIATOK 27. apríla ráno hliadka MsP Po-

prad zasahovala v nákupnom centre na Ulici 
J. Wolkera, kde bol pri krádeži tovaru pristih-
nutý 20-ročný Popradčan. Podozrivý muž z 
predajne zobral tovar v hodnote 12,10 eur, za 
ktorý pri prechode pokladničnou zónou ne-
zaplatil. Za priestupok proti majetku mu bola 
uložená bloková pokuta.• V  NEDEĽU 29. apríla popoludní hliad-
ka mestskej polície preverila oznam ohľadom 
staršej ženy, ktorá sa pohybuje v spoločných 
priestoroch bytového domu na Ulici Podtatran-
skej. Mestskí policajti na mieste zistili 86-ročnú 
pani z Popradu, ktorá bola dezorientovaná a 
snažila sa dostať domov. Hliadka zistila príbuz-
nú tejto dezorientovanej ženy, ktorá ju z mies-
ta odviedla do jej trvalého bydliska.      (msp)

Týždeň s mestskou políciou

Zo zastupiteľstva
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EĽrO venujú cechu krajčírskemu a farbiarskemuEurópsky imunizačný týžden

Prvýkrát Lovci miest, budú i v Poprade

Botanická záhrada bude otvorená dlhšie
Expozícia tatranskej prí-

rody v  Tatranskej Lomnici, 
známa skôr pod názvom 
botanická záhrada, bude už 
od mája otvorená o dve ho-
diny dlhšie ako zvykla byť 
po minulé roky. Návštevníci 
po novom budú môcť ob-
divovať tatranskú kvetenu 
každý deň až do 17. hodiny, 
po letných prázdninách sa 
otváracie hodiny opäť o nie-
čo skrátia. 

Svoje brány po zimnej pre-
stávke otvorí Expozícia tatran-
skej prírody už tradične v prvú 
májovú sobotu. Na ploche 
3,20 hektára návštevníci nájdu 
vyše tristo druhov bylín a dre-
vín, počnúc rastlinstvom pod-
horských lúk cez lesný podrast 
až po vegetáciu alpínskeho a 
subniválneho stupňa. Roz-
miestnené sú v ôsmich vápen-
cových a žulových alpínach a 

mokradiach. „Chudôbka vždy-
zelená, lomikameň protistojno-
listý či prvosienka najmenšia, 
teda akýsi prví ohlasovatelia 
jari nielen u nás v expozícii, ale 
i v Tatrách, nám už síce pomaly 
odkvitajú, ale stále je čo obdi-
vovať. Momentálne kvitne ska-
lokráska pyrenejská, horec Clu-
siov, dryádka osemlupienková, 
nezábudka alpínska i mak tat-
ranský, takisto aj všetky druhy 
vŕb,“ uviedla Janka Černická, 
vedúca expozície, ktorú v Tat-
ranskej Lomnici prevádzkujú 
Štátne lesy TANAP-u. 

Hoci expozícia prešla vý-
raznou rekonštrukciou len 
pred dvoma rokmi, opäť sa v 
nej našiel priestor pre niekoľ-
ko noviniek. V areáli pribudli 
vtáčie búdky, prvé z  nich na-
inštalovali ešte vo februári, 
aby noví nájomníci stihli v jar-
ných mesiacoch zahniezdiť. 

„Aj takýmto spôsobom chceme 
podporiť dutinové hniezdiče, 
ako napríklad všetky druhy 
sýkoriek, brhlíky, žltochvosty, 
trasochvosty, ale aj sovy, vodná-
ra, muchára či sokola myšiara 
a  zároveň poskytnúť návštev-
níkom akúsi pridanú hodno-
tu v  podobe možnosti priamo 
z  chodníka pozorovať ako ro-
dičia kŕmia svoje mladé,“ vy-
svetlil Igor Stavný z  odboru 
prác celospoločenského výz-
namu Štátnych lesov TANAP-
-u. Okrem nových obydlí pre 
dutinové hniezdiče pribudla aj 
búdka pre netopiere. 

Ďalšou novinkou bude vy-
novené drevené premostenie 
cez rašelinisko, ktorého re-
konštrukcia by sa mala začať 
už v najbližších dňoch. Štát-
ne lesy TANAP-u sa chystajú 
investovať aj do zavlažova-
cieho systému. 

V tejto sezóne v  botanickej 
záhrade ponúknu 72 druhov 
rastlín vysokohorskej flóry 
a  štyri druhy u  nás rastúcich 
drevín, teda smrek, borovicu, 
jedľu a  javor. Chýbať nebude 
ani plesnivec alpínsky, ktorý už 
niekoľko rokov kraľuje rebríč-
ku najžiadanejších rastliniek. 

V porovnaní s minulými se-
zónami bude expozícia otvore-
ná o niečo dlhšie. Kým doteraz 
si ju návštevníci mohli prezrieť 
okrem hlavnej letnej turistic-

kej sezóny (júl, august) len do 
15., po novom tak budú môcť 
urobiť až do 17. hodiny. Rátať 
však musia s tým, že posledný 
vstup do botanickej záhrady 
je o 16.30 hodine. Po skonče-
ní letných prázdnin bude ex-
pozícia otvorená od 9. do 15. 
hodiny. Jej brány sa už tradične 
zatvoria v polovici septembra. 

Viac informácií nájdete na 
http://www.lesytanap.sk/sk/
pre-navstevnikov/botanicka-
-zahrada/.  (mpe)

Európsky imunizačný týž-
deň 2018 (European Immu-
nization Week 2018 EIW), 
je tradičnou súčasťou Sve-
tového týždňa očkovania 
2018. Koná sa každý rok 
v apríli pod záštitou Svetovej 
zdravotníckej organizácie 
(WHO) s cieľom zvýšiť vše-
obecné povedomie o význa-
me očkovania pre zdravie 
a  životnú pohodu celej po-
pulácie. Od svojho založenia 
v roku 2005 sa EIW rozrástol 
na všeobecne uznávanú ak-
ciu. Tohto roku sa konal po 
13-krát od 23. do 29. apríla.

Cieľom EIW iniciatívy je 
hlavne udržať záujem verej-
nosti a politickú podporu 
očkovania prostredníctvom 
cielených komunikačných a 
vzdelávacích aktivít, zvýšiť 
povedomie o význame očko-
vania, zvýšiť pokrytie populá-
cie imunizáciou.

Zavedenie a aplikácia imu-
nizačných programov v po-
sledných 30 rokoch viedlo 
k významnému zníženiu 
chorobnosti a úmrtnosti na 
infekčné ochorenia, proti kto-
rým je dostupné očkovanie. 
Napríklad vďaka očkovaniu 
proti detskej prenosnej obrne 
(poliomyelitíde) bol Európ-
sky región WHO v roku 2002 
certifikovaný ako polio-free. 
Prípady osýpok v európskom 
regióne boli od roku 2007 zní-
žené o viac než 90 perc.

Európsky región vykazuje 

síce aj ďalej celkovo vysokú 
detskú zaočkovanosť a pribli-
žuje sa tak k cieľom európske-
ho akčného plánu pre očkova-
nie, vrátane eliminácie osýpok 
a rubeoly. Je však potrebné po-
kračovať a urobiť viac. Naprí-
klad z 10,7 miliónov novoro-
dencov narodených každý rok 
na území európskeho regiónu 
nedostane do 1. roku života 
základné tri dávky vakcíny 
proti záškrtu, tetanu a čierne-
mu kašľu takmer 650 000 detí. 
V roku 2016 nedostalo 1 z 15 
detí narodených v európskom 
regióne svoju prvú dávku 
vakcíny proti osýpkam. Také-
to medzery v zaočkovanosti 
viedli k tomu, že sa v regióne 
objavili epidémie ochorení.

EIW 2018 sa zameria na 
očkovanie ako na individu-
álne právo a spoločnú zod-
povednosť, aby pomohlo 
uzavrieť medzery v zaočko-
vanosti populácie. Očkova-
nie poskytuje individuálnu 
ochranu pred nebezpečnými 
infekčnými chorobami. To 
však nie je jediná výhoda 
očkovania. Pokiaľ sú všetky 
osoby v určitej komunite/po-
pulácii očkované, ochorenia 
sa nešíria. Očkovaní jedinci 
tak spoločne chránia tých, 
ktorí sú najviac zraniteľní a 
vnímaví, vrátane detí a tých, 
ktorí očkovaní byť nemôžu.

MUDr. Mária Pompová, 
vedúca odd. epidemiológie 
RÚVZ so sídlom v Poprade

Už len tri mesiace nás de-
lia od odštartovania najväč-
šieho podujatia v  Kežmar-
ku. V  novodobých dejinách 
sa na takmer zabudnuté 
remeslá bude 6. až 8. júla 
spomínať už po 28-krát. Me-
dzinárodne známy festival si 
tento rok pripomenie cech 
krajčírsky (1548) a cech far-
biarsky (1713). 

Kultúrny program je už 
pripravený a bude žánrovo 
bohatší. V piatok večer pred 
kežmarskou radnicou vystú-
pi česká stálica Helena Von-
dráčková a  hudobná skupi-
na Katapult. Sobota sa bude 
niesť v znamení  slovenských 
hviezd. Počas sobotňajšieho 
popoludnia spestria vystú-
penia folklórnych súborov 
Kollárovci. Vo večernom 
programe sa predvedú známe 
skupiny Gladiátor, Polemic, 
Iné Kafe. Mládež v  sobotu v 
noci zabaví skvelý raper Kali. 

Nedeľa každoročne patrí vy-
hláseniu kráľa remesla, tom-
bole a ukončeniu festivalu. 

Novinkou tohto ročníka 
bude česko-slovenský muzi-
kál Kubo, ktorý vzdáva hold 
vynikajúcemu hercovi Joze-
fovi Kronerovi. „Veríme, že 
muzikál bude veľkým lákad-
lom pre návštevníkov festivalu, 
keďže už teraz sú niektoré plá-
nované vystúpenia v iných slo-
venských mestách vypredané,“ 
dala do povedomia Gabriela 
Kantorková, zodpovedná za 
kultúrny program festivalu. 
Legendárny Kronerov výrok 
„Anča, ja mám nožík“ od-
znie na javisku pred radnicou 
v nedeľu dopoludnia. 

Trojdňové podujatie pred-
staví viac ako 800 účinkujú-
cich z  rôznych kútov sveta. 
„V Kežmarku okrem domácich 
folklórnych súborov zatancu-
jú súbory zo Sicílie, Srbska, 
Česka, Ruska, ako hosť príde 

skupina až z  Číny a  ďalší,“ 
spresnil riaditeľ Ferenčák. 
V programe festivalu návštev-
níci uvidia šermiarov, soko-
liarov,  historické tance, do-
bovú hudbu, cechové zvyky a 
rôzne atrakcie.

Divadlo ex Teatro v spolu-
práci s Múzeom v Kežmarku 
pripravuje rozprávku s  pes-
ničkami Modrý vták aj večer-
né divadelné predstavenia pre 
dospelých návštevníkov Kr-
vavé dejiny. Vstupy na nočné 
prehliadky venované životu 
Beáty Laskej, prvej ženskej 
turistke Vysokých Tatier, sa 
začnú už v stredu 4. júla.  

V areáli sa predstaví viac 
ako 100 remeselných stán-
kov,  nebudú chýbať známi 
remeselníci ako umelecký 
kováč Vladimír Eperješi, 
výrobcovia tradičných hu-
dobných nástrojov Michal 
Smetanka,  píšťalkár Pavol 
Urda a ďalší.  (zšl)

V  desiatich slovenských mestách, vrátane 
Popradu, organizuje občianske združenie 
Punkstream  v sobotu 23. júna 2018 prvý ce-
loslovenský ročník teambuildingovo-zábav-
nej hry Lovci miest 2018.

Lovci miest 2018, predstavujú typ hry sca-
venger hunt, kde 3-členné tímy budú musieť v 
priebehu 120 minút splniť vyše 30 zábavných 
úloh s miernou štipkou guráže, a to skôr ako 
ostatné tímy. Všetky úlohy bude musieť tím 
zdokumentovať prostredníctvom fotografie, či 
videa a následne sa posúdi správnosť splnenia 

úlohy a tím dostane daný počet bodov, ktorý 
prislúcha k danej úlohe.

Tím, ktorí dosiahne najväčší počet bodov 
vyhráva. Celkovo tímy budú bojovať o výhry v 
hodnote vyše 150 €. Víťaz okrem iného vyhrá 
kupón na hru PanIQ Room (escape room) v 
meste podľa vlastného výberu. Druhé a tretie 
miesto bude ocenené formou poukážok do 
kina. Ďalej sú pripravené aj ďalšie výhry, napr. 
výhry pre najkreatívnejší tím. Registrácia tí-
mov je možná do 13. mája 2018, viac informá-
cií je na Facebooku Lovci miest 2018.  (prg)
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SpoločenSká kronika

S t r á v i t e 
pekné chví-

le s priateľmi a blízkymi ľuďmi. 
Bude to pohodový týždeň.

B u d e t e 
mať mož-

nosť preukázať svoje schopnosti. 
Ukáže sa, že ste človek na svojom 
mieste.

Vynorí sa 
pred vami 

dôležité rozhodnutie. Vďaka vašej 
intuícii sa rozhodnete správne.

Niekto vás 
pochváli a 

bude to pre vás vzpruhou, lebo v 
poslednom čase si neveríte.

Venujte sta-
r o s t l i v o s ť 

svojej rodine. Budú ju potrebovať 
najmä mladší rodinní príslušníci.

Dostanete 
zaujímavú 

pracovnú ponuku. Prijmite ju, 
bude znamenať veľký úspech.

Necítite sa 
byť vo svojej 

koži. Môžu sa objaviť zdravotné 
problémy.

Pekný týž-
deň vám 

spríjemnia ľudia, ktorí vás majú 
radi. Aj v práci bude vládnuť po-
hoda.

Vaše finanč-
né istoty sa 

posilnia. Budete sa tešiť z väčšie-
ho zisku.

N e p r e h á -
ňajte to 

s puntičkárstvom, budete tým 
svojmu okoliu liezť na nervy.

Bude sa 
vám dariť 

v práci i v rodine. Akurát zdra-
vie si môže vyžiadať návštevu 
lekára.

Budete za-
žívať týždeň 

plný flirtov, ktoré môžu vyústiť aj 
do vážnejšieho vzťahu.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V  stredu 2. mája - Aduscentrum, vo štvrtok 3. 
mája - Adus, v piatok 4. mája - Medovka, v so-
botu 5. mája - Dr. Max - Monaco, v nedeľu 
6. mája - Ekolekáreň - OC Forum, v  pon-
delok 7. mája - Styrax a v utorok 8. mája - 
Schneider - OC Virma. Aduscentrum: Nám. sv. 
Egídia 22/49, Adus: Mnoheľová ul. 2, Medovka: 

Tatranské nám., Dr. Max - Monaco: Francisciho 
ul., Ekolekáreň - OC Forum: Nám. sv. Egídia, 

Styrax: L. Svobodu, Schneider - OC Virma: 
Suchoňova ul. Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pondelka do piat-

ka od 18. hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ 
a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

poHotovoSť v lekárňacH

Vo štvrtok 26. apríla 2018
vo Veľkej s

V piatok 27. apríla 2018
vo Veľkej s

V piatok 27. apríla 2018
vo Veľkej s

V pondelok 30. apríla 2018
vo Veľkej s

MUDr. Alžbetou Sekerákovou,
84-ročnou

Annou Marelovou,
89-ročnou

Ing. Jánom Dudžákom,
53-ročným

Milanom Puškom,
39-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Stopercentnú dokonalosť môžeme obdivovať, avšak nie milovať.“
Immanuel Kant

povedali Slávni

Hľadajú príbehy o dobre

Dnes 2. mája má meniny - Žigmund, vo štvrtok 3. mája - Galina, 
Timea, v piatok 4. mája - Florián, v sobotu 5. mája - Lesia, Lesana, 
v nedeľu 6. mája - Hermína, v pondelok 7. mája - Monika a v uto-
rok 8. mája - Ingrida, Deň víťazstva nad fašizmom.

BlaHoŽeláme k meninám

V apríli prišla do škôl výzva, aby sa deti 
zapojili do projektu Detský čin roka 2018.  
Deti môžu napísať o svojich dobrých skut-
koch, za ktoré sú považované nielen veľké 
činy ako záchrana života, ale i každoden-
né drobné skutky vykonané s  dobrým 
úmyslom pomôcť, potešiť, prekvapiť, pod-
poriť... Písať môžu i  o činoch  svojich ka-
marátov, ktoré si všimli a myslia si, že by 
mali byť ocenené. Dôležité sú aj kolektívne 
dobré skutky, na ktorých sa deti spoločne 
dohodnú a  zrealizujú. Dobré skutky detí 
do 16 rokov môžu prihlásiť aj rodičia, pe-
dagógovia a dospelí.

Pisatelia môžu zaradiť dobré skutky do 
kategórií: Záchrana života, Pomoc v ro-
dine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, 
Pomoc prírode, Dobrý nápad a Cena 
Sašky Fischerovej - Malý Veľký čin. Správu 
o dobrých skutkoch detí je možné zasielať 
do 30. júna 2018 na adresu: OZ Detský čin 
roka, Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava ale-

bo priamo na www.detskycin.sk.
Na jeseň zašlú realizátori projektu do škôl 

pedagogický materiál s 35 nomináciami, 
ktoré vyberie zo všetkých skutkov výberová 
komisia.

„Veríme, že aj v roku 2018 budú učitelia 
cennými partnermi detí pri hľadaní, pome-
novaní i konaní dobrých skutkov a projekt 
tak opäť bude môcť priniesť do našej kaž-
dodennosti pozitívne a zmysluplné hodno-
ty práve cez reálne príbehy detí. Učiteľom 
za podporu deťom vopred ďakujeme.” do-
dáva k projektu Saša Broadhurst Petrovic-
ká, štatutárna zástupkyňa OZ Detský čin 
roka.

Priebežne s detskou porotou bude na je-
seň prebiehať aj online anketa pre dospelých 
pripravená s darcovským portálom Ľudiaľu-
ďom.sk

Detské hlasy rozhodnú, ktoré skutky 
získajú v decembri ocenenie Detský čin 
roka 2018.    (dčr)

Súťažili mladí zdravotníci
V apríli sa uskutočnila 

súťaž družstiev mladých 
zdravotníkov a družstiev 
prvej pomoci. Zúčastnilo 
sa na nej 21 družstiev zo 
základných a stredných 
škôl okresu Poprad a Kež-
marok, ktorí súťažili v 
troch kategóriách.

Zmerali si sily v rôznych 
záchranárskych disciplí-
nach. Okrem preukázania 

praktických znalostí na 
nich čakali aj vedomostné 
disciplíny, kde si otestova-
li svoje poznatky o SČK aj 
všeobecné zdravotnícke ve-
domosti.

V kategórii družstiev mla-
dých zdravotníkov I. stupňa 
1. miesto získala ZŠ Ľubica, 
2. ZŠ s MŠ Komenského, 
Poprad, 3. ZŠ s MŠ Spišská 
Teplica. V kategórii druž-

stiev mladých zdravotníkov 
II. stupňa obsadila 1. miesto 
Spojená škola zo Sp. St. Vsi 
A, 2. ZŠ s MŠ Komenského, 
Poprad a 3. ZŠ Dr. Daniela 
Fischera z Kežmarku. V ka-
tegórii družstiev prvej pomo-
ci zvíťazilo Gymnázium zo 
Sp. St. Vsi B, druhé bolo Gym-
názium P. O. Hviezdoslava z 
Kežmarku a tretia Obchodná 
akadémia z Popradu.  (kmo)

Motív posmrtného lôžka 
kniežaťa sa stal podkladom 
pre novú známku Arche-
ologická lokalita Poprad-
-Matejovce, ktorú vydala 
Slovenská pošta v  rámci 
emisie Krásy našej vlasti 
minulý piatok v  Poprade. 
Autorom výtvarného návr-
hu bol akademický maliar 
Igor Benca, žiak Albína 
Brunovského, autorom ry-
tiny uznávaný rytec Jozef 
Česla. Martin Vančo, vedú-
ci odboru POFIS Sloven-
skej pošty ozrejmil: „Motí-
vov bolo viacero, ale Igorovi 
Bencovi sa najviac pozdával 
práve motív posmrtného 
lôžka. Spolu so známkou 
sme vydali aj obálku prvého 
dňa, na ktorej je stvárnená 
samotná hrobka a  doplnili 
sme ju obrazovou počiatkou, 

ktorého motívom je jedna 
z unikátnych zlatom pretká-
vaných tkanín z hrobky.“ 

Novú známku inauguro-
vali posypaním zemou z lo-
kality archeologického nále-
zu v Matejovciach. Zároveň 
sa konalo otvorenie súťaž-
nej filatelistickej výstavy 
III. stupňa Popradfila 2018, 
ktorá potrvá v  priestoroch 
múzea do 6. mája. Predseda 
Klubu filatelistov v Poprade 
a predseda organizačného 
výboru výstavy Rastislav 
Ovšonka prezradil: „Na vý-
stave je 28 exponátov, z toho 
takmer tretina mládežníc-
kych, na rôzne témy - z  ob-
lasti klimatickej filatelie, 
poštovej histórie, poštových 
cenín atď. Každý exponát 
bude ohodnotený a  môže 
postúpiť až na medzinárod-
né výstavy.“  (mar)

Unikátna kniežacia hrobka ...
(Dokončenie zo str. 1)
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• Predám kvalitný leštený 
Tatranský drevený obklad 
- 3 €, perodrážka, Zrubový 
profil, hranoly a  dlážkovicu 
na podlahy. Inf. č. t.: 0908 
234 866.   1/18-P

• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  1/18-K
  

• Náter a  čistenie striech, 
základná a  vrchná, cena 
3 €/m2 - v  tejto cene je 
farba aj práca. Inf.: č. t. 
0915 423 705.  22/18-R 
• Hľadáme distribútorov 
reklamných materiálov a ča-
sopisov v  Poprade. Inf.: č. t. 
0911 623  572, e-mail: po-

inZercia

Kultúrny kalendár na máj 2018

prad@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 vyučené-
ho čašníka/-čku. Inf.: č. t. 
052/773 22 22 alebo osobne 
na prevádzke.  28/18-R
• Pizzéria Utopia Poprad 
prijme upratovačku (dô-
chodkyňa). Inf.: č. t. 052/773 
22 22 alebo osobne na 
prevádzke.  29/18-R
• Hľadám spoľahlivú, ve-
selú a  charakternú pani, 
ktorá by pomohla pri sta-
rostlivosti a  opatere 87-roč-
nej pani, cca na 4 hodiny 
denne. Volať len v  prípade 
vážneho záujmu na tel. č.: 
0911 792 495.  31/18-R
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  32/18-R

Podtatranské múzeum v Poprade

Tatranská galéria - Elektráreň
Do 20. mája
Daniel SZALAI, Jozef BAUS - 
PrEDOBrAZ
Výstava Jozef BAUS, Daniel 
SZALAI PREDOBRAZ predsta-
vuje experiment dvoch umelcov 
s obrazom, jeho pohyb v priesto-
re, či už iluzívny alebo reálny. 
Expandovanie maľby do špeciál-
nych inštalácií, ktorých súčasťou 
je aj audiovizuálna zložka.

Od 25. mája
Miroslav CIPÁr - Hra pre naše 
oči
Miroslav CIPÁr - Moja krajina 
je moja fantázia
Interaktívna výstava v  rámci 
projektu Hry s  umením 2018 
v spolupráci s Bibianou Bratisla-
va. Cieľom rozsiahleho projektu 
je po prvýkrát predstaviť kom-
plexne tvorbu Miroslava Cipára 
tak, aby zaujala všetky vekové 
kategórie od tých najmladších, 
ktorí budú mať možnosť spoznať 
tvorbu umelca cez rôzne inte-
raktívne hry až po najstarších, 
ktorým je určená výstava voľnej 
tvorby autora.
25. mája o 17. hod. - vernisáž 
výstavy.

STÁLA EXPOZÍCIA
Odkryté hodnoty app
Vynovená stála expozícia 130 
diel zo zbierkového fondu Tat-
ranskej galérie predstavuje to 
najlepšie z tvorby takmer 80-tich 
autorov.

Tatranská galéria - Artklub
Do 20. mája
Bedřiška ZNOJEMSKÁ - Svet 
na gombík
Predajná výstava českej výtvar-
níčky tvoriacej v duchu roman-
tického symbolizmu. Diela roz-
právajúce príbehy, ktoré v  sebe 
nesú mystickú krásu, poetickosť 
a zvláštnu oduševnenosť.

INÉ PODUJATIA
CYKLUS ODBOrNÝCH 
PrEDNÁŠOK Z  DEJÍN UME-
NIA A KULTÚrY SPIŠA
25. mája o 17. hod. - Ilustračná 
tvorba Miroslava Cipára.
Prednášajúci: Ľubomír Feldek.

NEDEĽNÉ TVOrIVÉ DIELNE
6. mája od 14. hod. do 16. hod. 
- Batika.

TVOrIVÉ DIELNE
tematické výtvarné workshopy k 

aktuálnym výstavám a  vynove-
nej stálej expozícii.

10. mája o 18. hod. - Štvrtkové 
soirée 
- živá hudba každý prvý štvrtok 
v mesiaci v Artklube TG, kaba-
retné večery pre strednú gene-
ráciu.

19. mája od 10. do 21. hod. - 
Noc múzeí a galérií
- súčasťou podujatia budú vý-
stavy - workshopy - koncert- di-
vadlo.

Vila Flóra Starý Smokovec
Celý máj
AALTOVA PrÍrODA
Úloha ľudovej tradície v  japon-
skom a  fínskom staviteľstve 
v diele Alvara Aalta v 30. rokoch 
minulého storočia. Výstava je 
reinštaláciou projektu Kabinetu 
architektúry, Galérie výtvarného 
umenia v  Ostrave a  Aalto Uni-
versity  vo fínskom Espoo.

STÁLA EXPOZÍCIA
Tatry v umení

www.tatragaleria.sk
Zmena programu vyhradená

Tatranská galéria v Poprade

19. mája od 18. hod. do 23. hod. 
- Noc múzeí
Program podujatia na www.mu-
zeumpp.sk

Expozície múzea
Poprad a okolie v zrkadle vekov 
-  svojím obsahom, štruktúrou, 
členením poskytne návštevníkovi 
podstatné informácie o spolo-
čenskom, politickom, hospodár-
skom, duchovnom, kultúrnom ži-

vote a prírodnom prostredí mesta 
Poprad a okolia od praveku až po 
súčasnosť. Svojím obsahom, pre-
zentovanými predmetmi koreš-
ponduje s tematickým zložením 
zbierkového fondu Podtatranské-
ho múzea v Poprade.

Otvorené pondelok až piatok od 
9. do 18. hod., v sobotu a v ne-
deľu a  počas štátnych sviatkov 
od 10. do 18. hod.

Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a  remeslá na hornom 
Spiši, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a  pokora, Osob-
nosti Spišskej Soboty.

Otvorené pondelok až piatok od 
10. do 18. hod., v sobotu a v ne-
deľu a  počas štátnych sviatkov 
od 11. do 18. hod. 
Zmena programu vyhradená!

Podtatranská ul. č. 1
Od 3. mája
Náš farebný svet - Eleonó-
ra Habláková, Anna Kraj-
činovská, Jolana Kunneo-
vá, Róbert Pavlík, Helena 
Smolková, Juraj Ujházy. 3. 
mája o 17. hod. - vernisáž 
výstavy.

S knihou ma baví svet - 3. 
ročník - výstava výtvarných 
prác žiakov základných škôl 
v Poprade.

2. mája o  9. hod. - Štúrov 
Zvolen - regionálne kolo 
súťaže v rétorike.

21. - 22. mája - Medziná-
rodné stretnutie detských 

knihovníkov - prehliad-
ka víťazných knižničných 
podujatí určených detským 
čitateľom.

23. mája o 17. hod. - Milan 
Zacha Kučera: Najväčšie 
tajomstvá tretej ríše - pred-
náška spisovateľa a bádateľa 
ku knihe a  nepredstaviteľ-
ných hrozbách, ktoré pre 
svet predstavoval Hitler 
a nacizmus, vstup voľný.

Oddelenie umenia Spišská 
Sobota
Do 15. mája - Fragmentá-
rium - výstava obrazov po-
pradskej autorky Gabriely 
Rothovej.

Do 24. mája 2018
BATÔŽTEK Z KOVAČICE
Výstava diel insitnej maliarky Zuzany Ho-
lúbekovej z Kovačice (Vojvodina - Srbsko).
Stála expozícia 
Zo starej Veľkej - výber z diel akademic-
kého maliara Ondreja Ivana z Veľkej. 

Otvorené: pondelok, utorok, štvrtok od 
8. do 12. a od 13. do 15. hod., streda od 8. 
do 12. a od 13. do 16.30 hod., piatok od 
8. do 13. hod.

Podtatranská knižnica Poprad

Stála expozícia
výstava malieb kytíc, anjelov, krajin-
ných zátiší, starých pamiatok architek-
túry Popradu a  jeho okolia od akade-
mického maliara Igora Pančuka.

Galéria Scherfelov Dom

Galéria Igora Pančuka
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Európska komisia minu-
lý týždeň navrhla konkrét-
ne opatrenia   na boj proti 
dezinformáciám uverejňo-
vaným online. 

Patria sem okrem iného: 
Celoeurópsky kódex nakla-
dania s dezinformáciami - 
online platformy by ho mali 
do júla vypracovať a dodr-
žiavať. Kódex by 
mal zabezpečiť 
transparentnosť, pokiaľ ide o 
sponzorovaný obsah, najmä 
politickú reklamu, ako aj ob-
medziť možnosť zacieliť ob-
sah v prípade takejto reklamy 
a znížiť príjmy šíriteľov dez-
informácií, transparentnej-
šie informovať o fungovaní 
algoritmov a umožniť ove-
renie treťou stranou, uľahčiť 
používateľom objavovanie 
rôznych spravodajských 
zdrojov zastupujúcich rôzno-
rodé názory a pristupovanie 
k nim, zavádzať opatrenia na 

identifikáciu a odstraňovanie 
falošných účtov a riešenie 
problému automatických bo-
tov, umožniť overovateľom 
informácií, výskumníkom a 
verejným orgánom nepretr-
žite monitorovať šírenie dez-
informácií na internete.

Ďalej medzi opatrenia 
patrí bezpečná európska on-

line platforma o 
dezinformáciách, 

zvyšovanie mediálnej gra-
motnosti, podpora pre člen-
ské štáty pri zabezpečovaní 
odolnosti volieb proti čoraz 
zložitejším kybernetickým 
hrozbám, podpora kvalit-
ných a rozmanitých infor-
mácií, koordinovaná politi-
ka strategickej komunikácie 
vypracovaná útvarmi Komi-
sie, ktorá zahŕňa súčasné aj 
budúce iniciatívy EÚ a člen-
ských štátov v oblasti dezin-
formácií uverejňovaných na 
internete.  (ekm)

Proti dezinformáciám na internete

Zaujalo nás

predaj

kÚpa

rôZne

Ul. 1. mája 234/6, Poprad



Strana 92. 5. 2018



Strana 10 2. 5. 2018

19:00

PP
-3

5

KINO TATRAN
2.  mája o 18. hod.
FILMOVÝ FESTIVAL
25. VÝrOČIE Sr - ÚNOS
95 min. Vstupné: 3 € 

3. a 4. mája o 19. hod.
DVE NEVESTY
A JEDNA SVADBA 
CZ, romantická komédia, 89 
min., česká verzia, MP12
Marie je typická mestská „singl“, 
jej sestra zasa plánuje svadbu. 
Marie stretáva svoju dávnu lásku 
a zisťuje, že láska časom nevy-
prchala. Má to len jeden háčik, je 
snúbencom jej sestry.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

4. mája o 16.30 hod.

V  piatok 4. mája odštar-
tujú v  dánskych mestách 
Kodaň a Herning Majstrov-
stvá sveta v ľadovom hokeji 
2018. Slováci sa predstavia 
v  skupine A  aj s  trojicou 
hokejistov, ktorí v  skonče-
nom ročníku Tipsport ligy 
obliekali dres HK Poprad, 
čím dosiahol popradský 
klub najpočetnejšie zastú-
penie vo výbere kanadské-
ho trénera Craiga ramsay-
ho.

Slovenská hokejová repre-
zentácia v  rámci záverečnej 
prípravy odohrala osem du-
elov Euro Hockey Challenge 
a jeden prípravný zápas pro-
ti nováčikovi A-kategórie 
z Južnej Kórey. Vo všetkých 
dueloch výkonom hviezdila 
trojica hráčov HK Poprad 
- Patrik Svitana, Dávid Buc  

Dávid Bondra. Patrik Svi-
tana (na foto vpravo) patril 
v  nedávno skončenom roč-
níku Tipsport ligy medzi 
najproduktívnejších hrá-
čov, Dávid Buc (na foto v 
strede) presvedčil svojimi 
skúsenosťami a mladý rých-
lik Dávid Bondra (na foto 
vľavo) - syn slávneho otca 
Petra Bondru, si miestenku 
v  záverečnom výbere vy-
slúžil aktívnym korčuľova-
ním, dôrazom v  súbojoch 
a  napádaním v  útočnom 
pásme. Všetci zástupcovia 
HK Poprad sa v  záverečnej 
príprave presadili aj strelec-
ky a tréner Craig Ramsay po 
každom zápase chválil ich 
výkony.

Okrem tria hráčov HK 
Poprad sa na MS v  Dán-
sku predstavia aj poprad-

skí rodáci Marcel Haščák 
a  Tomáš Marcinko. Slováci 
odohrajú základnú skupinu 
A  v  hlavnom meste Dán-
ska v Kodani a ich súpermi 
budú postupne Česko, Švaj-
čiarsko, Rakúsko, Francúz-
sko, Švédsko, Rusko a  Bie-
lorusko.

Program Sr v  A  skupine 
MS: v sobotu 5. mája o 20.15 
hod. Česko - Slovensko, 
v nedeľu 6. mája o 20.15 hod. 
Slovensko - Švajčiarsko, 
v utorok 8. mája o 16.15 hod. 
rakúsko - Slovensko, vo 
štvrtok 10. mája o 16.15 hod. 
Slovensko - Francúzsko, 
v sobotu 12. mája o 12.15 hod. 
Slovensko - Švédsko, v pon-
delok 14. mája o  16.15 hod. 
rusko - Slovensko a v utorok 
15. mája o 16.15 hod. Bielo-
rusko - Slovensko.  (ppv)

Trio kamzíkov na hokejovom šampionáte v Dánsku

VEĽKÁ OrIEŠKOVÁ LÚPEŽ 2 
CA / USA / KR, animovaný, 92 
min., dabing, MP
Surly s  ostatnými zvieratkami 
pripravia plán, ako starostovi 
prekaziť prípravu veľkolepého 
projektu k zničeniu ich parku.
Vstupné: 2 €

5. a 6. mája o 16.30 hod.
DVE A POL KAČKY 
USA / CN, animovaná komédia 
/ dobrodružný, 91 min., dabing, 
MP
Gunár sa musí postarať o dve 
malé kačičky a pomôcť im z 
bahna, ktoré tak trochu spô-
sobil. Rodina môže mať všetky 
možné podoby aj tvary a do-
konca aj perie. 
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 € 

5. a 6. mája o 19. hod.
NEZNÁMY VOJAK 
FI / BE / IS, vojnová dráma, 135 
min., titulky, MP12
Jednotka fínskych vojakov bojuje 
proti Sovietskemu zväzu. Muži, 
ktorých spojilo priateľstvo, hu-
mor a túžba prežiť a vojna, ktorá 
zmenila život každého vojaka, ich 
blízkych aj celý národ.
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

7. mája o 19. hod.
VÁLEK
SK, dokumentárny, 131 min., slo-
venská verzia, MP12, FK
Dokumentárny film o  jednej 
z najrozporuplnejších postáv slo-
venského kultúrneho a spoločen-
ského prostredia.
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €

• V SOBOTU 5. mája sa v telocvič-
ni ZŠ s MŠ Dostojevského uskutoční 
jubilejný 40. ročník súťaže v športo-
vej gymnastike O  pohár primátora 
Popradu so slávnostným nástupom 
o 9.45 hod. • FUTBALISTI ŠK Zemedar Po-
prad - Stráže v nedeľu 29. apríla zví-
ťazili v  rámci 19. kola 6. OMV ligy 

doma nad Veľkým Slavkovom 3:0 
a v tabuľke sa nachádzajú na 9. mies-
te so ziskom 23 bodov. V nedeľu 6. 
mája pocestujú zverenci Miroslava 
Olejníka do Hôrky. Zápas začína 
o 17. hodine.• STArŠIE žiačky VK Junior 2012 
Poprad obsadili v nadstavbovej sku-
pine 1. ligy na východe konečné tre-
tie miesto a vybojovali si postup do 
barážových stretnutí. Už v piatok 4. 

mája cestujú do Nového Mesta nad 
Váhom. Družstvo kadetiek skonči-
lo vo svoje kategórii na 2. mieste 
a  takisto postúpilo do baráže, ktorá 
pre nich začína v piatok 11. mája.• STArŠÍ žiaci VK Junior 2012 
Poprad odohrali v  sobotu 28. aprí-
la posledné dva zápasy v  aktuálnej 
sezóne, v ktorých išlo proti Prešovu 
o konečné 4. resp. 5. miesto. Chlapci 
odohrali dve 5-setové bitky s vyrov-

naným koncom 1:1 na zápasy a patrí 
im napokon 4. priečka.• VO SVITE sa v nedeľu 29. apríla 
konal 27. ročník súťaže hasičských 
družstiev O putovné poháre primá-
tora mesta, čo bolo prvé podujatie 
24. ročníka Podtatranskej hasičskej 
ligy. Medzi mužmi, ženami i doras-
tenkami excelovali družstvá zo Štr-
by, medzi dorastencami boli najlep-
šie Gánovce. (ppv)

Krátko zo športu

Základná umelecká škola na Štefánikovej ulici v Poprade or-
ganizuje pre deti od 5 rokov talentové skúšky na rok 2018/19 
do hudobného, tanečného, výtvarného a do literárno-drama-
tického odboru. Uskutočnia sa od 7. do 11. mája 2018 (okrem 
štátneho sviatku 8. mája) a od 11. do 15. júna od 14. do 17. hod. 
v priestoroch ZUŠ v Dome kultúry v Poprade.  (ppp)

Talentové skúšky
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Popradskí futbalisti konečne bodovali naplno
F u t b a l i s t o v 
FK Poprad 
zastihla v  os-
tatnom čase 

druholigová kríza, veď 
v štyroch zápasoch v rade 
nevyhrali. Dvakrát pre-
hrali vonku a  následne 
zaznamenali dve remízy 
na domácom trávniku, 
pričom gól strelili až mi-
nulý týždeň v utorok Ko-
márnu pri remíze 1:1 (na 
foto hore).

Ďalšiu šancu na reparát 
dostali zverenci Jaroslava 
Belejčáka opäť doma v so-
botu, keď v NTC privítali 
Nové Mesto nad Váhom 
a využili ju (na foto dole). 
Zvíťazili 2:0 a ostali v hre 
aspoň o barážovú priečku. 
„Po sérii neúspešných vý-
sledkov sme potrebovali ví-
ťazstvo ako soľ a sme radi, 
že sa nám to podarilo. 
Hráčom to zlepšilo náladu. 
Už v  prvom polčase sme 

strelili dva góly zo štan-
dardných situácií a potom 
sa chlapcom oveľa ľahšie 
hralo. Boli sme aktívnejší 
a  zaslúžene sme vyhrali,“ 
uviedol po zápase asis-
tent trénera FK Poprad 
Mikuláš Dvorožňák.

Popradčania v  sobotu 
5. mája odohrajú veľmi 
dôležitý zápas na ihrisku 
druhej Skalice, ktorá má 
náskok štyri body.

Výsledky: 26. kolo II. 
ligy v utorok 24. apríla FK 
Poprad - KFC Komárno 
1:1 (0:0), gól Popradu: 
83. Vladimír Kukoľ. 27. 
kolo II. ligy v  sobotu 28. 
apríla FK Poprad - AFC 
Nové Mesto nad Váhom 
2:0 (2:0), góly Popradu: 
24. Duje Medak a 31. Sta-
nislav Šesták.

Program: 28. kolo II. 
ligy v sobotu 5. mája o 19. 
hod. MFK Skalica - FK 
Poprad.   (ppv)

   Z V r P S  B

1. Sereď 27 17 6 4 64:22 57

2. Skalica 27 16 5 6 41:26 53

3. FK Poprad 27 14 7 6 41:19 49

4. Lokomotíva KE 26 12 6 8 39:30 42

5. Žilina B 27 12 4 11 61:41 40

6. Šamorín 27 11 5 11 34:28 38

7. Inter BA 27 11 4 12 40:42 37

8. Trebišov 27 10 7 10 25:37 37

9. Pohronie 27 8 11 8 38:31 35

10. L. Mikuláš 27 8 8 11 36:37 32

11. Bardejov 26 9 5 12 38:43 32

12. Komárno 26 8 7 11 44:58 31

13. Sp. N. Ves 27 8 6 13 31:49 30

14. N. Mesto n. V. 26 8 5 13 26:48 29

15. Zvolen 27 7 7 13 24:44 28

16. Podbrezová B 27 5 7 15 23:50 22

Tabuľka II. ligy

Z kuchyne FK Poprad
Ženy: v sobotu 28. apríla Lo-
komotíva KE - Poprad 5:1. 
Juniori: v nedeľu 29. apríla Soľ 
- Poprad 5:2. St. dorast U19: 
v sobotu 28. apríla Poprad - 
Lokomotíva KE 3:0. Ml. do-
rast U17: v sobotu 28. apríla 
Poprad - Lokomotíva KE 1:3. 
Žiačky U15: v nedeľu 29. aprí-
la Michalovce - Poprad 0:17.

Gymnastky potvrdili dominanciu
Minulý týždeň vo štvr-

tok sa v telocvični ZŠ s MŠ 
Dostojevského v  Poprade 
uskutočnilo krajské kolo 
v  gymnastickom štvorboji 
žiakov a žiačok základných 
škôl.

S okresným kolom sa úro-
veň krajskej súťaže nedala 
vôbec porovnať, nakoľko 
medzi sebou súperili iba dve 
mestá - Poprad a  Sabinov. 
Chlapci i  dievčatá súťaži-
li v  štyroch disciplínach a 
v  troch kategóriách. Medzi 
najmladšími chlapcami ne-
bola konkurencia žiadna, 
postupujúcim na majstrov-
stvá Slovenska sa stalo jedi-
né zúčastnené družstvo ZŠ 
s MŠ Dostojevského Poprad. 
Najúspešnejším jednotliv-
com bol Ján Buchlák. V ka-

tegórii najmladších dievčat 
sa z  víťazstva tešilo takisto 
domáce družstvo, ktoré už 
súperilo s  tímom ZŠ Ko-
menského Sabinov. Najlep-
šou jednotlivkyňou sa stala 
Silvia Bírová.

Aj v  kategórii B medzi 
dievčatami triumfovalo 
domáce družstvo pred Sa-
binovom a  individuálnou 
víťazkou bola Kristína Beľuj-
ská. Chlapci zo ZŠ s MŠ Do-
stojevského Poprad nemali 
súpera a medzi nimi vynikal 
Štefan Ďurica.

V  kategórii C sa už ale 
pochlapili gymnasti zo Sabi-
nova (na foto vpravo), ktorí 
domáci tím porazili o nece-
lý bod. Najlepším jednot-
livcom však bol Popradčan 
Matúš Kostka. Medzi diev-

čatami valcovali sú-
pera Popradčanky 
a  medzi nimi bola 
najúspešnejšia Lu-
cia Lišková.

Všetky víťazné 
družstvá postúpi-
li na Majstrovstvá 
Slovenska, ktoré sa 
budú konať opäť 
v telocvični ZŠ s MŠ 
Dostojevského v Po-
prade a  to v  dňoch 
15. a 16. mája.  (ppv)

Dobrovoľný hasičský 
zbor (DHZ) vo Veľkej 
v  spolupráci s  Územnou 
organizáciou Dobrovoľnej 
požiarnej ochrany Sr (ÚzO 
DPO) Poprad usporiadal 
2. ročník súťaže mladých 
hasičov O  putovné poháre 
primátora mesta Poprad.

V sobotu 28. apríla ožil 
areál ZŠ s MŠ vo Veľkej   
mladými hasičmi vo veku 
od 6 do 16 rokov. V úvode 
sa prítomným prihovoril aj 
primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko, ktorého potešilo, 
že sa tu stretli mladí hasiči 
v tak hojnom počte. Súťažili 
v  tradičných troch disciplí-
nach - štafete 5 x 30 metrov, 
štafete hasičských dvojíc a 
uzlovej štafete.

Dvojhodinový súťažný 
maratón postupne absolvo-
valo dvadsaťsedem 5-člen-
ných družstiev mladých 
hasičov a hasičiek. Spome-
dzi 11 družstiev dievčat 
bola najlepšia Šuňava I  s 
vedúcim Jánom Kallom, na 
čom majú zásluhu Veroni-
ka Sedláková, Emma Ha-
nulová, Timea Diabelková, 
Martina Diabelková a Lucia 
Chlebovcová (na foto hore). 
Strieborná priečka pripad-
la družstvu Batizoviec a  na 

treťom mieste sa umiestnilo 
ďalšie družstvo Šuňavy V.

V kategórii chlapcov sa 
predstavilo 16 družstiev. Tu 
sa víťazom stalo družstvo 
Spišskej Teplice I  s vedú-
cim Marekom Červeňom 
v zložení Radka Červeňová, 
Maximilián Dubjel, Tomáš 
Štinčík, Radoslav Krom-
ka a  Radovan Nagy. Druhé 
miesto obsadila Šuňava II a 

z bronzu sa tešila Štrba I.
Tak ako na každej súťaži 

mladých hasičov i na tej-
to boli ocenení najmladší 
účastníci. Tentoraz to boli 
Radoslava Frisová zo Spiš-
ského Bystrého a  Samuel 
Moravčík z Veľkej.

Najbližšie sa mladí hasi-
či stretnú v sobotu 5. mája 
o 9. hod. v areáli ZŠ v Spiš-
skej Teplici.  (onk)

Hasičská mlaď bojovala o poháre primátora Popradu
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Predviedli kvalitné skladby overené časom
V rámci Popradskej hu-

dobnej jari prišli minulú 
stredu do Domu kultúry 
operné hlasy tria La Gio-
ia. Pop operné zoskupenie 
tvoria vyštudovaní operní 
speváci - tenor Matej Va-
ník, barytón Peter Ďurovec 
a  basbarytón Peter Ševčík. 
Za deväť rokov, odkedy pô-
sobia na hudobnej scéne, 
mali množstvo vystúpení 
na Slovensku, v  Česku a  v 
okolitých krajinách.

La Gioia spája populárnu 
hudbu s operným spevom. 
Repertoár tria tvoria nielen 
skladby svetovej hudobnej 
scény, ale najmä úpravy zná-
mych slovenských a českých 
hitov, ktoré v  ich podaní 
znejú originálnym spôso-
bom a mnohokrát v inom ja-
zyku, ako je interpretovaná 

pôvodná skladba.
Peter Ďurovec 

barytónový „ho-
vorca“ zaspomí-
nal na rok 2008, 
ktorého veľkú časť 
strávili skúšaním: 
„Nevedeli sme, kto-
rým hudobným 
smerom sa vydať.  
Chceli sme, aby 
naše skladby mali grády a za 
tým je často veľa práce. Nie 
všetky piesne sú vhodné na 
prepracovanie do pop oper-
ného štýlu.  Keď nájdeme pie-
seň, upravujeme ju, preložíme 
text.“ Hity - slovenské, české 
i svetové sú väčšinou prelo-
žené do latinčiny, taliančiny, 
francúzštiny, ruštiny. Na po-
pradskom pódiu tak zaují-
mavo zneli piesne: „Pár přá-
tel stačí mít“ (Michal David) 

„Lásko má, já stůňu“ (Noc na 
Karlštejne), „Můj čas“ (Sanit-
ka),  „My way“ (Frank Sina-
tra), „Adagio“ (Lara Fabian). 
„Zem menom láska“ (Mari-
ka Gombitová) im sadla na 
klasickú Ave Mariu. Tenor 
Matej Vaník obecenstvu za-
lichotil: „Poprad je naše srd-
cové mesto, vždy sa sem radi 
vraciame, od publika sme cí-
tili príjemnú energiu a  veľmi 
nás to nabilo.“  (kpa)

V  polovici apríla sa naj-
lepší záchranári z  celého 
Slovenska spoločne s  hrdi-
nami laických záchranných 
akcií stretli v Bratislave na 
slávnostnom odovzdáva-
ní ocenení Zlatý záchra-
nársky kríž za rok 2017. 
Cenu rESCUE reportu za 
kreatívny prístup k osvete 
a  vzdelávaniu získalo po-
pradské občianske združe-
nie Záchrana.

Zlatý záchranársky kríž je 
nadrezortné ocenenie zá-
chranárov všetkých zložiek 
Integrovaného záchranné-
ho systému, profesionálnej 
i laickej verejnosti, ktorého 
podstatou je hľadať a oce-
ňovať výnimočné činy s vy-
sokou mierou profesionality 
u laikov a  nadštandardným 
prístupom profesionálov, 
ktorí svojou obetavosťou, 
efektivitou i  vysokou kva-
litou zásahu významne 
prispeli k záchrane ľudských 
životov, k ochrane zdravia a 
majetku.

Porota zložená z  predsta-
viteľov zdravotníckych zá-
chranných služieb, urgent-
nej medicíny, Hasičského a 
záchranného zboru SR a Po-
licajného zboru SR hodno-
tila 80 nominácií, z ktorých 
v dvojkolovom procese vy-
brala 10 víťazných ocenení 
a 3 čestné uznania. Rovnako 
ako v Českej republike, kde 
tento projekt funguje už 19 

rokov, aj na Slovensku pri 
príležitosti udelenia tohto 
ocenenia prijal záchranárov 
prezident republiky.

Tejto cti sa dostalo aj čle-
nom OZ Záchrana, ktorí 
získali kolektívnu Cenu 
RESCUE reportu za kreatív-
ny prístup k osvete a  vzde-
lávaniu. OZ Záchrana je 
držiteľom Národnej ceny zá-
chrannej služby za propagá-
ciu a rozvoj záchrannej služ-
by. Hlavnou úlohou a cieľom 
občianskeho združenia je 
podpora činností rozvíjajú-
cich vzdelanosť, kvalifikáciu 
a zručnosti pracovníkov v 
záchranných službách, ve-
domosti v poskytovaní ne-
odkladnej prvej pomoci u 
pracovníkov integrovaného 
záchranného systému a laic-
kej verejnosti. „Je to pre nás 
významné ocenenie. Orga-
nizujeme v  našom regióne, 
ale aj na celom Slovensku 
významné podujatia, ako je 

Zlatý záchranársky kríž v rukách Popradčanov

napríklad Rescue Day, či Me-
moriál Mareka Rigdu. Sme 
výnimoční v tom, že všetko 
robíme na úkor svojho voľné-
ho času a ďalej tak vzdeláva-
me ďalších záchranárov. Učia 
sa veci, ktoré budú v  praxi 
potrebovať a  pri simulova-
ných výjazdoch sa stretávajú 
s naozaj výnimočnými situá-
ciami. Zastupujem aj komo-
ru záchranárov a  dlhodobo 
upozorňujeme ministerstvo 
na to, že z  roka na rok zá-
chranárov ubúda. Žiaľ, na 
Slovensku si záchranárov 
nevieme vážiť a pritom sú to 
hrdinovia, ktorí sú v  skrom-
ných podmienkach vystavo-
vaní zložitým a nebezpečným 
situáciám. Prijal nás aj prezi-
dent SR a bol rád, že poprad-
ské združenie takéto ocene-
nie získalo. Držal nám vždy 
palce, bol aj na dvoch našich 
podujatiach,“ uviedol pred-
seda OZ Záchrana František 
Majerský.  (ppv)

Jarná výstava bývania 
s  tematickým zameraním 
pod názvom Tatra Expo 
sa uplynulý víkend konala 
v  popradskej Aréne už po 
devätnástykrát. Približne 
deväťdesiat vystavovateľov 
zo Slovenska, Česka, Poľ-
ska a  Maďarska ponúka-
lotovar a  služby v  piatich 
tematických celkoch. No-
vinkou bol seminár zame-
raný na zdravý životný štýl.

„V  tomto ročníku sme po-
núkli širokú škálu nových 
stavebných materiálov na 
úsporu energií s  možnosťou 
bezplatného poradenstva. 
Novinkou boli popoludňajšie 
bezplatné prednášky v oblas-
ti zdravého životného štýlu. 
Prednášajúcimi boli aj sa-
motní vystavovatelia, takže 
boli priamo k dispozícii v prí-
pade záujmu o  ich služby. 
S kým iným by sme mali spo-
lupracovať, ak nie s  našimi 
susedmi!? Roky takúto spo-
luprácu budujeme. Verím, že 
pri jubilejnom 20. ročníku sa 
nám podarí zorganizovať aj 
dlho plánovaný seminár V4,“ 
uviedla riaditeľka výstavy 
Mária Kleinová.

Slávnostného otvorenia 
výstavy sa zúčastnil primá-
tor mesta Poprad Jozef Šva-
gerko, ako aj obchodný ata-
šé Generálneho konzulátu 

Maďarska v Košiciach Lajos 
Szénási (na foto). „Je pre nás 
dôležité, aby sa tu objavo-
vali aj maďarské výrobky. Je 
to cesta ako hľadať riešenia 
ponuky kvalitných výrobkov 
v  našom susedstve. Žiadna 
krajina v  globalizujúcom sa 
svete si nemôže so všetkým 
vystačiť sama. Deľba práce 
je preto samozrejmosťou. 
V  Tatrách predsa nebudete 
pestovať pšenicu či kukuri-
cu, tak sa to robí tam, kde 
sú na to vhodné podmienky. 
Výmena tovarov a  turizmus 
s tým spojený je tiež v tomto 
smere prirodzený. Musíme 
využívať výhody daného re-
giónu a to je cesta k rozvoju. 
Aj my v Maďarsku kupujeme 
kvalitné slovenské výrobky 
a  sme spokojní,“ povedal L. 
Szénási. „Spolupráca v rám-
ci V4 je prospešná pre všet-
ky strany. Vždy sa stretneme 
a  porozprávame na rôzne 
témy. V  rámci družobných 
miest neustále rozvíjame 
spoluprácu, ale sme otvo-
rení spolupráci aj s  ďalšími 
regiónmi okolitých štátov. 
Chceme, aby turisti navšte-
vovali náš kraj, preto rozví-
jame turizmus a chceme byť 
nápomocní našim firmám, 
aby dokázali vyvážať svoje 
produkty aj do iných krajín,“ 
dodal J. Švagerko.  (ppv)

Jarnú výstavu bývania
obohatili novinky


