
Nedeľňajšie svätorečenie pá-
peža Jána Pavla II. a pápeža Jána 
XXIII. bolo veľkým sviatkom 
pre veriacich. V Ríme sa na sláv-
nosti ich vyhlásenia za svätých 
zúčastnilo množstvo pútnikov 
zo všetkých krajín sveta, aj zo 
Slovenska a Popradu. 

Ján Pavol II., v  poradí 264. 
rímsky pápež, ktorého pontifikát 
trval od roku 1978 až jeho smrti 
v roku 2005, navštívil Slovensko 

trikrát. Pri 
svojej dru-
hej návšteve 
v  roku 1995 

okrem Šaštína, Košíc a  Prešova 
smerovala jeho cesta z popradské-
ho letiska do Levoče, kde ho vítali 
státisíce ľudí. Navštívil aj milova-
né Tatry, kde na Sliezskom dome 
pri Velickom plese meditoval a 
kochal sa pohľadom na okolitú 
scenériu. Na počesť svätorečenia 
sa minulú nedeľu na tomto mieste 
konala svätá omša a posvätenie al-
tánku, v ktorom pápež Ján Pavol 
II. strávil čas v našom regióne.

V  Poprade sme si v minulos-
ti uctili osobnosť Jána Pavla II. 
pomenovaním ulice Nábrežie 
Jána Pavla II.  (ppm)
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Námestie sa rekonštruovať nebude,
realizovať sa budú iné investičné akcie

Po svätom Jánovi Pavlovi II.
je v Poprade pomenované nábrežie

Revitalizácia by bola
námestie oživila

Plánovaná investícia do 
revitalizácie námestia mala 
znamenať predovšetkým zá-
sadný krok vedúci k oživeniu 
námestia.

Primátor Anton Danko pod-
čiarkol: „Stojím si za tým, že 
myšlienka revitalizácie námes-
tia bola správna, špičkovo spra-
covaná a dúfam, že neskôr sa po 
tomto projekte opäť siahne. Bola 
to čistá myšlienka, ničím ne-
zaťažená. Etapy mohli na seba 
nadväzovať, počítalo sa s  tým, 
že po dokončení budúceho ob-

chodného centra Forum by sa 
obnovila táto časť námestia a 
pokračovalo by sa až na koniec 
námestia smerom na východ. 
Námestie je klenot mesta, malo 
sa rekonštruuovať. OZ Pre mes-
to malo dostatok času na disku-
siu. Chcem pripomenúť dátum 
12. jún 2013, kedy sa na mest-
skom zastupiteľstve schvaľovali 
prostriedky na vypracovanie 
projektovej dokumentácie k  re-
vitalizácii námestia, už vtedy 
mali začať diskusiu.

(Pokračovanie na str. 3)

Hlavným bodom mimoriadneho za-
sadnutia Mestského zastupiteľstva 
v  Poprade 23. apríla bol návrh skupiny 
dvanástich poslancov MsZ na zmenu 
schváleného rozpočtu mesta na rok 2014. 
Predložil ho poslanec Marián Barilla, 
ktorý uviedol: „Z dôvodu spolitizovania 
investičnej akcie Revitalizácia priestorov 
na Námestí sv. Egídia v Poprade a z dôvo-
du obštrukcie zo strany občianskeho 
združenia Pre mesto v stavebnom konaní, 
navrhujeme zrušiť túto investičnú akciu 
rozpočtovanú v  objeme dva milióny eur 
a nahradiť ju novými investičnými akcia-
mi. Sme presvedčení, že myšlienka revita-
lizácie je správna, zmodernizovala by ná-
mestie a pomohla by vrátiť do centra mesta 
žiadaný život. Priniesla by osoh všetkým 
Popradčanom, návštevníkom mesta aj 
podnikateľom.“

Rozdelenie finančných prostriedkov na 
konkrétne investičné akcie a súvisiaci návrh 
na zmenu vecnej náplne použitia Rezervné-
ho fondu Mesta Poprad na rok 2014 pred-
ložila vedúca ekonomického odboru MsÚ 
Jitka Púčiková. V  diskusii vystúpili viacerí 
poslanci. 

Poslanec Slavomír Božoň navrhol do-
plniť do investičných akcií vybudovanie 6 
parkovacích miest pri bytových domoch Er-
bium a Kobalt. Poslanec Igor Wzoš uviedol, 
že považuje zrušenie revitalizácie námestia 
za víťazstvo zdravého rozumu a hoci nie je 
jej odporcom, pokladá za dôležitejšie iné 

investície. Poslanec Milan Antaš zdôraznil: 
„Každé mesto by malo mať špecifické centrum, 
ktoré ho zjednocuje. Je na škodu, že sa do 
revitalizácie vnáša veľa konfliktov, a  že 
sme ju museli odložiť, ale tak či tak, bude 
sa k nej treba vrátiť. Keď už nie kvôli este-
tickému dojmu, tak kvôli bezpečnosti ľudí, 
ktorí sa po námestí pohybujú, pretože má 
technologické nedostatky. Námestie nepatrí 
len tým, ktorí na ňom bývajú a podnikajú, 
ale všetkým občanom mesta Poprad. Chce-
me, aby sa na námestie vrátili ľudia. Myslím 

si, že tí, ktorí reprezentujú OZ Pre mesto sa 
na jednej strane vyjadrujú, kritizujú, pri-
nášajú svoj pohľad na veci, ale vnáša sa do 
toho veľa politiky a nervozity. Podniatelia sú 
neoddeliteľnou súčasťou mesta, ale mali by 
sa podieľať konkrétnymi prínosmi pre mes-
to.“ Poslanec tiež vyzdvihol, že mesto roky 
rokúce hospodári dobre. 

V diskusii vystúpili aj obaja viceprimáto-
ri a ďalší poslanci - Jozef Švagerko, Alena 
Madzinová, Peter Brenišin a Štefan Pčola. 

(Pokračovanie na str. 3)
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Spotreba a emisie CO
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 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km. 
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Financovanie 
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Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dyna-
mický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea 
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.

SEAT – člen skupiny Volkswagen.

AUTONOVA, s.r.o. 
Priemyselný areál Východ 3406

058 01 Poprad 
tel.: 52/7731549

e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

ENJOYNEERING

Príďte na predvádzaciu jazdu 
k vášmu predajcovi SEAT, 

AUTONOVA, s.r.o. 
a získajte svoj LED darček! 
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Poprad sa môže pýšiť tým, 
že práve jeho občan bude no-
vým slovenským prezidentom. 
Primátor nášho mesta Anton 
Danko sa s  Andrejom Kis-
kom, ktorý bude v júni inau-
gurovaný ako v poradí štvrtý 
prezident SR, stretol 22. apríla 
v obradnej sieni MsÚ, aby mu 
vyjadril radosť jeho rodného 
mesta z  takéhoto úspechu. 
Budúci nový prezident to po-
kladal za obrovskú česť.

Primátor A. Kiskovi zagratu-
loval v  mene svojom i  v  mene 
všetkých občanov Popradu. Vy-
zdvihol, že pri charakterizovaní 
volebného programu, s ktorým 
sa A. Kiska uchádzal o priazeň 
voličov, sa mu v mysli vynorili 
slová - slušnosť, pokrok a re-
špekt. Vo svojom príhovore po-
vedal: „Dnes, keď už poznáme 
výsledky volieb, by som k týmto 
trom slovám pridal už len jedno 
a síce slovo radosť. Radosť z toho, 
že na našu politickú scénu prišiel 
človek, ktorý dokáže pomenovať 
a zároveň prekonávať prekážky, 
človek schopný kultivovaného 
dialógu, mediátor eliminujúci 
spoločenské rozdiely a osobnosť 
vnímaná ako zjednocujúci pr-
vok rozdelenej spoločnosti. A 
ako primátor nášho mesta mám 
radosť aj z toho, že Poprad bude 
vďaka Vám opäť o niečo zná-
mejší, a že my, jeho obyvatelia, 
máme ďalší dôvod k posilneniu 
popradskej hrdosti.“

Primátor venoval A. Kiskovi 
veľkú obrazovú publikáciu o 

Slovensku v exklu-
zívnej drevenej ka-
zete. Budúci nový 
prezident sa mu 
poďakoval: „Pár 
metrov za touto 
budovou stál náš 
rodičovský dom, 
kde som strávil svoje 
detstvo. V Poprade 
som prežil celý svoj 
život a  vždy, keď 
sa ma niekto pýtal, 
kde by som chcel 
žiť a bývať, tak som 
povedal – chcem 
žiť v  našom Popra-
de. Možno teraz to 
bude trochu kľuka-
tejšie a  Bratislava 
bude čoraz častejšie 
mojím bydliskom, 
napriek tomu vždy 
ostanem srdcom Po-
pradčan a  kedykoľvek, čokoľvek 
budem môcť pre Poprad spra-
viť, bude mi hrdosťou a cťou pre 
naše mesto, jeho obyvateľov to 
urobiť.“ 

V  rodnom Poprade sa cíti 
bezpečne a dobre, má tu rodi-
čov, brata, množstvo priateľov 
a ako povedal, bude sa tu určite 
stále vracať. Dodal: „Zatiaľ sa 
budem presúvať medzi Popra-
dom a Bratislavou, kým si veci 
nedoriešime.“ Pre manželku A. 
Kisku sú prioritou deti, ktoré 
sú ešte malé a  chce si chrániť 
svoje súkromie, čo nie je mo-
mentálne jednoduché. 

„Poprad je jedno nádherné 

mesto s  nádhernou polohou, 
máme tu Vysoké Tatry, za chrb-
tom Slovenský raj, neďaleko od 
nás je Spišský hrad, sú tu vý-
borní, priateľskí ľudia. Poprad 
je mesto, na ktoré som hrdý,“ 
podčiarkol A. Kiska.  

Na stretnutí padla i možnosť 
zriadenia vysunutého pracovis-
ka prezidentského úradu v Po-
prade. A. Danko podčiarkol: 
„Bolo by to od novozvoleného 
prezidenta pekné. A samozrej-
me, keď sa rozhodne, že bude žiť 
v Bratislave, prajem si, aby nao-
zaj nezabudol na naše mesto, na 
to, kde vyrastal, aby tomu mestu 
aj niečo splatil.“  (mar)

• ZASADNUTIE komisie škol-
stva, mládeže, kultúry a  športu 
pri Mestskom zastupiteľstve mes-
ta Poprad bude dnes 30. apríla 
v  zasadačke Mestského úradu 
v Poprade.• VO štvrtok 1. mája sa usku-
toční od 11. hod. v  Matejov-
ciach v  Kaštieli prehliadka 
veteránov spojená so spani-
lou jazdou áut cez Matejovce. 
Okrem toho bude pre návštev-
níkov pripravený aj sprievodný 
program a chutný guláš. • DIVADIELKO Dorotka z Fi-
dorkova, ktoré vzniklo pri MC 
Bambino v  Poprade, potešilo 
v  pondelok 28. apríla malých 
pacientov z  detského oddelenia 
Nemocnice Poprad. • VALNÉ zhromaždenie dele-
gátov Slovenskej poľnohospo-
dárskej a potravinárskej komory 
sa uskutočnilo minulý týždeň vo 
štvrtok 24. apríla v popradskom 
aquaparku. • PRVÝ How to – skills 
workshop sa uskutočnil v  so-
botu 26. apríla v  Poprade. 
Workshop bol určený pre záu-
jemcov o google technológie. • NA 1. MÁJA bude na trati 
Poprad – Starý Smokovec a Starý 
Smokovec – Tatranská Lomni-
ca premávať Tatranská kométa.  
Historická jazda na trati tatran-
ských elektrických železníc sa 
začne v Poprade ráno o 8.30 hod.• AJ tohto roku zažijú návštev-
níci Starého Smokovca na 1. 
mája nostalgický sprievod, v kto-
rom uvidia pionierske uniformy, 
pokrokové heslá a  transparenty. 
Program sa začne o  9.30 hod. 
pri hoteli Atrium vystúpením 
dychovky Dubňanka, nasledo-
vať bude sprievod a  následne 
sa predstavia humoristi Kajzer 
a  Meluš. Poobede od 14. hod. 
budú oslavy pokračovať v parku v 
Tatranskej Lomnici.  (ppš)

Prerušná dodávka vody v mes-
te Poprad na uliciach Alžbeti-
na, Karpatská, Sládkovičova, 
Hviezdoslavova a Bernolákova 
bude od 5. mája do ukonče-
nia rekonštrukcie verejného 
vodovodu. Náhradné záso-
bovanie bude zabezpečené 
cisternami s  pitnou vodou. 
V  priebehu prác môže dôjsť 
ku skúšobnému napúšťaniu 
vodovodu a  tým k  dočasné-
mu obnoveniu dodávky vody. 

Prerušná
dodávka vody
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Mestské informačné centrum pôjde na námestie
Mestské informačné 

centrum (MIC) sa vracia 
do stredu námestia. Po 
období fungovania v pries-
toroch domu kultúry bude 
mať svoje nové miesto vo 
vstupných priestoroch bý-
valého Kina Tatran.

„MIC by naozaj mala pô-
sobiť v strede námestia. My 
sme už v minulosti preto hľadali čo 
najvhodnejšie priestory v rôznych 
objektoch i u súkromných maji-
teľov, no nič vhodnejšie sme nena-
šli. Po dôkladnej prehliadke objektu 
Kina Tatran sme sa preto rozhodli 
umiestniť ju v jeho vstupných pries-

toroch,“ uviedol primátor Popradu 
Anton Danko. V súčasnosti už v 
týchto priestoroch prebiehajú sta-
vebné úpravy. Zámerom je stih-
núť otvorenie MIC už na začiatku 
letnej turistickej sezóny. Mestské 
informačné centrum bude posky-

tovať informácie domácemu 
obyvateľstvu i turistickej 
klientele či obchodným ces-
tujúcim. Hlavnou náplňou 
činnosti MIC bude bez-
platné poskytovanie infor-
mácií o meste a regióne, o 
kultúrnych, spoločenských 
a športových podujatiach, 
tvorba ponuky CR, tvorba 

a distribúcia propagačných mate-
riálov, zabezpečovanie prezentácie 
mesta na výstavách a veľtrhoch 
CR. K predaju a predpredaju vstu-
peniek na kultúrne, športové a 
spoločenské podujatia pribudne 
tiež predaj suvenírov.  (mag)

Revitalizácia by bola námestie oživila
Do decembra 2013, kedy MsZ 

schválilo rozpočet a  v  ňom aj re-
vitalizáciu priestorov námestia sa 
nikto neozval, a až keď sme začali 
vyberať zhotoviteľa, začalo OZ ro-
biť obštrukcie. Mimoriadne MsZ 
sme museli zvolať práve z  časo-
vých dôvodov, pretože nás tlačí čas 
a musíme odpovedať víťazovi verej-
nej súťaže na revitalizáciu a vyrie-
šiť ako ďalej s touto súťažou.“  OZ 
Pre mesto sa v čase svojho vzniku 
prezentovalo ako apolitické zdru-
ženie, čas ukáže, či také aj zostalo 
a koho vlastne zastupuje. Zástup-
covia mesta sa začiatkom apríla 
stretli s predstaviteľmi OZ, ktorí 
však trvali na svojich stanoviskách 
a žiadali zastavenie revitalizácie. 
Viceprimátor Milan Baran po-
dotkol: „Sme presvedčení, že spra-
covanie projektovej dokumentácie 
a proces verejnej súťaže prebehli v 
súlade so zákonom a podľa všeo-
becných odborných kritérií. Mesto 
nič nezanedbalo z hľadiska inves-
torskej a investičnej prípravy a celý 
proces prebiehal transparentne.“

Vedúca odboru výstavby Kris-
tína Horáková dodala: „Sme pred 
podpisom zmluvy s  úspešným 
uchádzačom M – silnice Pardubi-
ce, ale vzhľadom na rozhodnutie 

mimoriadneho zastupiteľstva, ju 
už podpísať nemôžeme. Všetkým 
účastníkom verejného obstará-
vania musíme oznámiť výsledok 
a zrušenie verejnej súťaže v zmysle 
zákona o VO.“ Do projektovej do-
kumentácie revitalizácie priesto-
rov námestia investovalo mesto 
v  minulom roku 13  500 eur, ale 
nebudú to vyhodené peniaze. 
Mesto verí, že dokumentácia bude 
v budúcnosti využitá. V súčasnos-
ti bude pokračovať v procese sta-
vebného povolenia. OZ Pre mesto 
sa voči rozhodnutiu o  vylúčení 
z  účastníkov konania odvolalo, 
odvolací orgán by mal o  tomto 
rozhodnúť, následne rozhodne o 
veci samej Stavebný úrad v Štrbe. 
Stavebné povolenie by mohlo byť 
právoplatné niekedy v  auguste 
Ak by sa OZ odvolalo, tak by sa 
mohlo posunúť až do októbra, čo 
je neskorý termín na začatie reali-
zácie stavby. 

Primátor okrem presunutia 
peňazí na množstvo investičných 
akcií, poukázal na tri najpodstat-
nejšie veci, ktoré mesto zahrnulo 
do svojich tohtoročných aktivít. 
Po tom, čo navštívil všetky školy 
a školské zariadenia v pôsobnosti 
mesta, podporil ich: „Sme jedno 
z mála miest, ktoré venuje finanč-

né prostriedky aj nad rámec toho, 
čo nám prikazuje štát. Tohto roku 
sme dali do školstva navyše oproti 
podielovým daniam 1,1 mil. eur. 
Dovolím si povedať, že nezávislí 
odborníci naše mesto ohodnotili 
ako absolútneho lídra v  rozvoji 
infraštruktúry a  verejných služieb 
v  rámci Slovenska.“ Pri stret-
nutiach primátora so seniormi 
najviac rezonovala mestská hro-
madná doprava, a preto bola tiež 
zahrnutá do zmeny rozpočtu na 
tento rok. Primátor podčiarkol: 
„Vrátime sa k bezplatnému cestov-
nému lístku pre seniorov nad 70 
rokov pri platbe čipovou kartou, 
pre ťažko zdravotne postihnutých  
a ŤZP-S bude 0,05 eura, sprievod 
ŤZP 0,15 eura. Bez čipovej karty 
budú dôchodcovia nad 70 rokov 
platiť v  hotovosti 0,10 eura, ŤZP 
a ŤZP-S takisto, sprievod ŤZP 0,25 
eura.“ Plánovaná účinnosť je od 1. 
júla tohto roku.

Za tretiu podstatnú záležitosť 
považuje primátor a poslanci 
tento zámer takisto schválili - vrá-
tenie Mestského informačného 
centra na námestie – presťahuje sa 
do bývalého kina Tatran a mesto 
predpokladá, že sa tam po čase 
vráti aj samotné kino s premieta-
ním a filmový klub.  (mar)

Predložené návrhy na zmenu rozpočtu a na 
zmenu vecnej náplne použitia Rezervného fondu 
Mesta Poprad na rok 2014 s doplneným návrhom 
poslanca S. Božoňa schválilo všetkých prítom-
ných 17 poslancov, ani jeden nebol proti.

Primátor Popradu Anton Danko uviedol: „Je 
mi ľúto, že to takto dopadlo a  revitalizácia ná-
mestia sa v tomto roku robiť nebude, pretože Po-
prad mohol byť opäť o niečo atraktívnejší, presne 
v  súlade s  myšlienkami OZ Pre mesto o  oživení 
námestia. Pokiaľ berú tento výsledok za svoje 
víťazstvo, tak im blahoželám. Čas však ukáže, 

či išlo zástupcom OZ Pre mesto o dobrú vec ale-
bo o politiku a vlastnú propagáciu. Veľmi ma to 
mrzí, lebo som stále presvedčený, že Poprad si 
zaslúži revitalizáciu námestia a  OZ to zneuži-
lo na politickú prezentáciu. Jediní, kto zhodnotí, 
či to bolo správne rozhodnutie, že sme zastavili 
rekonštrukciu, lebo nám robili toľko obštrukcií 
a  problémov, budú občania.“ Predseda OZ Pre 
mesto Ondrej Kavka po MsZ uviedol: „Určite 
sa budeme ďalej zaujímať o  túto rekonštrukciu, 
oslovovať odbornú aj laickú verejnosť, aby námes-
tie ozaj dostalo takú tvár, ktorá by patrila Pop-
radu ako turistickému mestu.“  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

(Dokončenie zo str. 1)

• NEZISKOVÉ organizácie 
z celého Slovenska môžu opäť za-
žiadať o  finančný grant z  Fondu 
GSK na projekty, ktoré pomáhajú 
seniorom žiť kvalitnejšie a  aktív-
nejšie. Fond GSK hľadá inovatívne, 
dlhodobé, udržateľné a prospešné 
projekty, ktoré podporia seniorov 
na Slovensku a  majú merateľný 
dopad na začlenenie seniorov do 
spoločnosti. O finančnú podporu 
z výzvy Fondu GSK môžu organi-
zácie požiadať vyplnením elektro-
nickej žiadosti na www.fondgsk.
sk najneskôr do 23. mája 2014. 
Výberová komisia rozhodne o vý-
sledkoch do 15. júna 2014.• FOLKLÓRNY otvárací fes-
tival novej turistickej sezóny na 
Spiši bude v sobotu 3. mája v obci 
Hniezdne. Festival prezentuje 
tradície, ľudové remeslá a folklór 
kraja.• OZ Donum Vitae pozýva 
na koncert Jamesa a Beaty Evan-
sovcov spojený  s diskusiou na 
tému „Prežije kresťanská rodina 
v európskej únii?“. V rámci Turné 
za rodinu v 13 mestách Slovenska 
budú na tému rodiny diskutovať 
jej zástancovia, podporovatelia, 
rodičia a pozvaní odborníci. V 
Poprade vystúpia lekári Miroslav 
Mikolášik a František Orlovský. 
Podujatie sa uskutoční v ponde-
lok 5. mája o 19. hod. pod Kosto-
lom sv. Cyrila a Metoda. • SLÁVNOSTNÉ stretnutie 
pri príležitosti 5. výročia založe-
nia Mestskej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku v Popra-
de sa uskutoční v piatok 16. mája 
v Spišskej Sobote. • LES, zdravie, život pre všet-
kých bol hlavným mottom tohto-
ročných Lesníckych dní, ktoré sa 
uskutočnili v piatok 25. apríla na 
Hlavnom námestí v Kežmarku. 
Tatranskí a podtatranskí lesníci 
pripravili pre žiakov a študentov, 
ale aj náhodných okoloidúcich 
vzdelávací a zábavno-spoločenský 
program.• V  PAULÍNSKOM kostole 
v  Kežmarku sa v  utorok 6. mája 
o 18.30 hod. uskutoční prvý kon-
cert 39. ročníka Kežmarskej hu-
dobnej jari, na ktorom odznejú kle-
noty francúzskej barokovej hudby.• V  TATRANSKEJ galérii sa 
v utorok 6. mája o 17. hod. usku-
toční prednáška Kamily Paceko-
vej na tému ľudovo-žánrový mo-
tív v tvorbe Jozefa Hanulu.  • ĎALŠIE cestovateľské pre-
mietanie v  art café Groteska 
v Poprade bude v sobotu 3. mája 
o 19.30 hod. Svoje zážitky z Mjan-
marska porozpráva a poukazuje 
Andrej Dobrotka.  (ppš)
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Nové investičné akcie, ktoré sa budú realizovať v tomto roku
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Po-

prade schválili zrušenie investičnej akcie 
Revitalizácia priestorov na Námestí sv. Egí-
dia v Poprade, na ktorú boli v Rezervnom 
fonde Mesta Poprad v roku 2014 vyčlenené 
2 milióny eur. Namiesto revitalizácie bude 
mesto realizovať v tomto objeme uvedené 
investičné akcie:• Rekonštrukcia mestských komunikácií 
(MK) Ul. J. Tranovského, Poprad-Veľká.• Stabilizácia MK a oporného múru Ul. 
Jesenského a B. Němcovej, Poprad-Spišská 
Sobota.• Parkoviská na sídliskách Juh – II. etapa, 
v tom:

- parkovisko Ul. Tomášikova vrátane prí-
pravnej a projektovej dokumentácie (PaDP),

- parkovisko Ul. Tajovského vrátane PaPD,
- parkovisko Ul. Moyzesova vrátane PaPD,
- parkovisko Ul. Šrobárova vrátane PaPD,
- parkovisko pri bytových domoch Erbium 

a Kobalt.• Dobudovanie peších ťahov na Strážskom 
námestí vrátane PaPD.• Zabezpečenie statickej a dynamickej 
dopravy, vnútrobloky J. Curie, Banícka – 
vnútroblok Banícka J. Curie v Poprade.• Úprava vnútrobloku Dominika Tatarku 
v Poprade.

• Rekonštrukcia športového areálu ZŠ s 
MŠ, Vagonárska ul. 1600/4, Poprad-Spišská 
Sobota – I. etapa vrátane PaPD celej rekon-
štrukcie.• Skateboardové ihrisko – Ul. Tajovského 
vrátane PaPD.• Preloženie zastávky MHD Sp. Sobota – 
Ul. vagonárska vrátane PaPD.• Revitalizácia zelene a oddychových 
plôch, Ul. Štefánikova – BD Camélia vrátane 
PaPD.

Z celkového počtu desiatich nových inves-
tičných akcií v zmysle žiadosti skupiny po-
slancov MsZ má mesto vyhotovenú PaPD k 
štyrom stavbám, pri ostatných akciách je vy-
hotovenie PaPD súčasťou návrhu jednotlivých 
odhadovaných rozpočtov. Vybudovaním na-
vrhovaných parkovísk na sídliskách Juh pred-
pokladá odbor výstavby vytvorenie ďalších 
141 parkovacích miest v tejto lokalite. 

Celkový odhadovaný rozpočet navrhova-
ných nových investičných akcií zo strany sku-
piny poslancov MsZ do rozpočtu mesta Pop-
rad na rok 2014 je vo výške 1 671 950 €, z toho 
2 000 € tvoria bežné výdavky určené na repro-
grafické práce súvisiace s verejným obstaráva-
ním na zhotoviteľa jednotlivých stavieb.

Poslanci tiež schválili ďalšie návrhy na zmenu 
rozpočtu, ktoré vyplývajú z nových skutočností 

a vyžadujú si úpravu rozpočtu. Ide hlavne o :
- kapitálové výdavky na rekonštrukciu časti 

objektu Kina Tatran za účelom premiestnenia 
Mestského informačného centra z priestorov 
Domu kultúry v Poprade na námestie,

- na nákup 4 kontajnerov pre Futbalový šta-
dión v Poprade – Strážach, ktoré budú slúžiť 
ako šatne a sociálne zariadenia pre športovcov,

- na základe opakovaných žiadostí najmä zo 
strany dôchodcov a zdravotne postihnutých 
občanov mesta o zníženie cestovného v MHD, 
bude odbor výstavby pripravovať na najbližšie 
zasadnutie MsZ (má sa konať 14. mája) návrh 
na úpravu cenového výmeru MHD v meste 
Poprad pre dôchodcov nad 70 rokov, ŤZP, 
ŤZP-S a sprievod ŤZP,

- na základe požiadaviek jednotlivých škôl 
a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Poprad vyplývajúcich z výsledkov 
monitorovacej cesty primátora mesta po tých-
to zariadeniach, bola schválená zmena roz-
počtu – zvýšenie výdavkov v celkovej výške 
109 600 €,

- kapitálové výdavky pre Zimný štadión 
mesta Poprad, ktoré sú potrebné na zabezpe-
čenie časomiery a podporného videosystému 
rozhodcu, ako nevyhnutnosť odohratia naj-
vyššej hokejovej súťaže Slovenska a ďalšie.

Podrobne na www.poprad.sk.  (ppm)

Vzťah k histórii nadobudla
známa archivárka už v rodine

Včera oslávila jubilejné na-
rodeniny známa archivárka 
a historička Zuzana Kollárová, 
ktorú pri tejto príležitosti pri-
jal primátor Popradu Anton 
Danko. Vyjadril jej uznanie za 
záslužnú prácu, ktorou mapu-
je minulosť a zachováva ju pre 
budúce generácie. Desať rokov 
je i kronikárkou mesta Poprad, 
mesta, ktoré má veľmi rada, 
a v ktorom s rodinou žije. 

Ešte ako stredoškolská štu-
dentka chodievala bádať do vte-
dajšieho popradského archívu 
- tak si na jej prvé kroky vo svete 
histórie zaspomínala riaditeľka 
pobočky Poprad Štátneho archí-
vu Levoča Božena Malovcová. 
História bola jej srdcu blízka, veď 
vyrastala v rodine, kde si minu-
losť vážili – otec bol riaditeľom 
Podtatranského múzea a  v  jeho 
šľapajach kráčala nielen ona, ale 
aj brat, ktorý je univerzitným 
profesorom histórie v Prešove. Z. 
Kollárová v popradskej pobočke 
ŠA pracuje takmer od skonče-
nia vysokoškolského štúdia a 
s  radosťou zhodnotila: „Teší ma, 
že za tých pár desaťročí, počas 
ktorých bývam a pracujem v Po-
prade, hádam aj po mne a mojich 
kolegoch v archíve vidieť výsledky 

našej poctivej roboty. 
Verím, že Poprad-
čania to zhodnotia. 
Nielen pre Poprad, 
v  ktorom sídlime 
a  máme veľmi radi, 
ale aj pre všetky 
mestá a  obce okresu 
Poprad a  Kežmarok 
sa snažíme robiť his-
torickú osvetovú prá-
cu. Nezáleží na tom, 
či ide o  veľké mesto 
alebo dedinku s  50 
obyvateľmi. Vždy nás teší, že ob-
čania majú záujem o svojich pred-
kov a  svoju minulosť. Pri našej 
práci zisťujeme, akí úžasní ľudia 
tu žili – umelci, vedci, osobnosti 
verejného života a ďalší, ktorí re-
gión a  mesto posunuli dopredu.“ 
Vďaka práci archivárov a histori-
kov sa na nich nezabudne, a pre-
to si zaslúžia uznanie.

Svojím autorstvom sa Z. Ko-
llárová podpísala už na viac ako 
40 knižkách a  brožúrkach. Boli 
to monografie rôznych miest 
a  obcí, ale rada robila aj publi-
kácie o  osobnostiach, akým bol 
napr. Samuel Weber zo Spišskej 
Belej. Najbližšie mieni zostaviť 
monografiu o  veľkej osobnosti 
regiónu – doktorovi Guhrovi. 

Spolupracovala aj na publikáci-
ách medzinárodného charakteru 
a spracovala tiež  sprievodcu po 
slovenských archívoch. V súčas-
nosti dokončieva spolu s ďalšími 
autormi monografiu obce Hôrka. 

Má rada celý Poprad a  jeho 
mestské časti, ale predsa len je 
jej najbližšia Veľká, kde býva. 
Jubilantka, ktorej doménou sú 
hlavne dejiny do roku 1918, 
povedala: „Chcela by som Veľkú 
doštudovať, lebo mala nielen 
veľký chotár, ale bola semenis-
kom ľudí bohatých majetkom, 
no aj  duševne.“ Za najväčšie 
vyznamenanie pokladá, že Po-
pradčania berú archív ako svoj, 
hoci ako štátna ustanovizeň slú-
ži celému regiónu.  (mar)

30. apríl o 18. hod. - Dom kul-
túry Poprad – divadelná sála 
XXXVIII. POPRADSKÁ HU-
DOBNÁ JAR / HOVORIŤ 
HUDBOU 
Koncert učiteľov ZUŠ na Štefáni-
kovej ulici v Poprade. Vstupné: 2 
€ a 1 € pre študentov a seniorov

4. máj o 10. hod. - Dom kultú-
ry Poprad – Klub Zóna
DARČEK PRE MOJU MAMU
Tvorivá dielňa pod vedením 
Marianny Ďurasovej pre ši-
kovné deti a  pre ich rodičov.  
Vstupné: 1 €

5. máj o 18. hod. - Konka-
tedrála Sedembolestnej Panny 
Márie 
LA SAINTE FOLIE  FANTAS-
TIQUE/  FRANCÚZSKE HU-
DOBNÉ KLENOTY
Profesionálny súbor komornej 
hudby pozostáva z čembala, vio-
ly di gamby a z barokových hus-
lí – nástrojov, ktoré sa používali 
v 17. a 18. storočí sólisticky, ale aj 
v spojení na komorné účely kon-
certov. Vstupné: 4 € a 2 €

17. máj o 19. hod. - Dom kul-
túry Poprad – divadelná sála
SZIDI TOBIAS & BAND
Vstupné: 12 €
V  minulom vydaní novín bol 
nesprávne uvedený dátum 
koncertu Szidi Tobias & Band. 
Správny dátum konania je 17. 
máj 2014.
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Poprad môže byť hrdý na Popradčana – budúceho prezidenta
Vyše 1 milión 300 tisíc plat-

ných hlasov odovzdali voliči v 
druhom kole prezidentských 
volieb občianskemu kandidá-
tovi Andrejovi Kiskovi z Pop-
radu.  Popradčania svoju pria-
zeň dokázali tomuto známemu 
podnikateľovi a filantropovi, 
keď mu v záverečnom kole 
odovzdali viac ako 72 percent 
všetkých hlasov.  

A. Kiska sa narodil 2. februára 
1963 v Poprade ako druhý syn. 
Obaja rodičia boli učitelia, dnes 
si už užívajú zaslúžený dôcho-
dok. Otec, takisto Andrej, za-
spomínal: „Prvé dva roky detstva 
prežil striedavo v Poprade, odkiaľ 
je manželka a v Spišskej Starej 
Vsi, kde sme obaja dostali umies-
tenku ako mladí učitelia a kde 

sme sa aj zoznámili. Potom sme 
sa rozhodli presťahovať do Pop-
radu. Bývali sme na vtedajšej Je-
gorovovej, dnes Alžbetinej ulici, s 
manželkinou mamou a švagrinou. 
Neskôr k nám z Jezerska, odkiaľ 
pochádzam, prišla bývať i moja 
mama.“ K obom babkám mali 
vnuci – starší Jaroslav a mladší 
Andrej (na foto), vrúcny vzťah. 
Novozvolený prezident preto po 
prijatí v Poprade zašiel aj do Je-
zerska. Veď ako chlapec všetky 
prázdniny trávil v rodnej dedine 
svojho otca. Odtiaľ si odniesol 
vzťah k tomuto kraju, ale aj ku 
zvieratám. S bratom vždy chceli 
mať psa a raz si tajne zadovážili 
šteňa. Schovávali ho pod stolom, 
no rodičia na to prišli. „Pes zostal, 
ale raz roztrhal Andrejovi celý 
rukáv  na krásnej novej vetrov-
ke. Ešte sme si ho nechali, no keď 
rozťahoval povešanú bielizeň v 
záhrade po celom dvore, musel ísť 
z domu. Andrej má stále rád psy 
a dnes má hnedého labradora,“ 
prezradil A. Kiska st. Dodal, že 
obidvaja synovia mali veľmi veľa 
priateľov, radi športovali, osobit-
ne sa venovali volejbalu. Starší 
bol od začiatku orientovaný na 
šport a rodičia si mysleli, keďže 
mama mala veľký vzťah k hudbe 
a doma mali klavír, že mladší syn 
Andrej by mohol hrať na tomto 

nástroji. Dali ho do vtedajšej ľu-
dovej školy umenia. Po čase však  
prišlo upozornenie na nedbalú 
školskú dochádzku. „Andrej 
vtedy ku klavíru nemal vzťah  a 
radšej chodil na recitačný krúžok. 
Ale základy hudobnej teórie sa 
prejavili neskôr, keď začal hrať na 
gitare, na ktorej rád hrá doteraz,“ 
povedal otec novozvoleného pre-
zidenta. Inak mal vzťah i k mate-
matike a fyzike, chodil na základ-
nú školu do triedy s rozšíreným 
vyučovaním matematiky a riešil 
olympiády z týchto predmetov. 

Otca Andreja Kisku (tretím no-
siteľom mena Andrej je i najstarší 
syn novozvoleného prezidenta, 
okrem ktorého má ešte dcéru 
Natáliu a z druhého manželstva 
dcéru Veroniku a syna Viktora) 

teší, keď obaja 
synovia tvrdia, 
že mali šťast-
né detstvo. V 
rodine dvoch 
p e d a g ó g o v 
nadobudli štu-
dijné návyky a 
najmä mama 
im vštepovala 
určitý systém 

učenia sa, a tak nemali s prospe-
chom ani správaním žiadne pro-
blémy. „Pri starostlivosti o naše 
deti sme mali štyri nepísané prio-
rity – aby boli zdravé, vychované, 
vzdelané a za tým bol šport a iné 
záujmy. Starší Jarko po absolvo-
vaní priemyslovky v Poprade vy-
študoval vysokú školu strojnícku, 
Andrej chodil na gymnázium, 
ktoré dnes sídli na Kukučínovej 
ulici. Po maturite odišiel študovať 
do Bratislavy na Elektrotechnickú 
fakultu Slovenskej technickej uni-
verzity, odbor mikroelektronika, 
čo je dnešná počítačová technika. 
Technické vzdelanie si vyžaduje 
veľa logiky a možno i to prispelo k 
tomu, že sa obidvaja naši synovia 
realizovali v ekonomickej oblasti.“ 

Andrej začal pracovať ako pro-
jektant v spoločnosti Naftopro-
jekt v Poprade. V roku 1990 sa 
rozhodol odísť do USA, kde ma-
nuálne pracoval a ťažko zarobené 
peniaze investoval do akcií jednej 
americkej spoločnosti, ktorá však 
zakrátko skrachovala. Skúsenosti 
z Ameriky sa stali základom jeho 
budúceho podnikania a opísal 
ich aj v knižke Cesta manažéra 
z pekla alebo Ako robiť charitu 
úspešne a so srdcom. V roku 1992 
založil spolu s bratom Jaroslavom 
a bratrancom Bystríkom Kiskom 
spoločnosť Triangle Group Inter-

national. Postupne 
sa orientovala najmä 
na splátkový pre-
daj, ktorý spočíval 
v priamom nákupe 
tovaru od výrobcov 
a následnom splát-
kovom predaji spo-
trebiteľom. V ďalších 
rokoch zriadili spo-
ločnosť TatraCredit 
a Quatro a rozšírili 
sieť rodinných firiem 
i o ďalšie akciové 
spoločnosti. V roku 
2005 odpredali svo-
je spoločnosti Vše-
obecnej úverovej 
banke. V roku 2006 
založil Andrej Kiska 
spolu s Igorom Brossmannom 
neziskovú organizáciu Dobrý 
anjel. Stala sa jednou z najzná-
mejších charitatívnych inštitúcií 
a v roku 2011 dostal A. Kiska za 
prácu v nej ocenenie Krištáľové 
krídlo za filantropiu. Pridal ho k 
titulu Manažér roka, ktorý získal 
v rovnakom roku. Koncom mája 
2013 sa A. Kiska vzdal funkcie 
predsedu správnej rady nadácie 
Dobrý anjel, aby sa mohol veno-
vať kandidatúre na prezidenta SR. 

Pre každého rodiča je veľkým 
zadosťučinením, ak sa deti do-
kážu v živote uplatniť a robia mu 
radosť. Rodičia Andreja Kisku si 
nikdy nepomysleli, že raz bude 
prezidentom. Otec povedal: „Po-
litiky sa vždy stránil, lebo videl, 
čo to urobilo s mnohými ľuďmi po 
roku 1990. Stále sa chcel realizovať 
v snahe pomôcť ľuďom. Zamýšľal 
v Bratislave postaviť nemocnicu, 
ale mu to nevyšlo a vlastne z toho 
vzišiel Dobrý anjel. Postupne vi-
del, ako štát obchádza problémy 
onkologicky chorých, ako ich dáva 
do ústrania a nesnaží sa ich riešiť. 
Zdalo sa mu, že Dobrý anjel mu 
už dáva málo priestoru na to, aby 
vo väčšom meradle pomohol ľu-
ďom. A tak približne pred rokom 
a pol sa ma spýtal na môj názor, 
keby šiel kandidovať za 
prezidenta. Zostal som za-
skočený. Povedal som mu, 
že ako otec môžem byť len 
hrdý, a viem, že nesklame. 
Ale vzhľadom na to, že to 
bude príliš zásah do rodin-
ného života, rozhodnutie 
ponechávam na neho a jeho 
manželku. Moja manželka 
týmto zámerom nadšená 
nebola práve preto, lebo 
sa bála, aby to nezasiahlo 
Andrejovu rodinu.“ V pred-

volebnom a volebnom čase mali 
dva televízory. Kým otec sledoval 
celé predvolebné a volebné dia-
nie, mama radšej pozerala seriály, 
aby sa vyhla silnému emocioná-
lnemu napätiu. „Ten prvý pocit, 
keď bol syn zvolený, bol veľmi sil-
ný. Keď premiér Fico vystúpil a na 
diaľku mu podal ruku, ešte som 
počkal na sto percent spočítania 
hlasov. Až potom sme si s man-
želkou s úľavou a radosťou pripili 
šampanským. Andrej nás potešil, 
keď nám nadránom zavolal a po-
vedal: Drahí moji rodičia, ďaku-
jem vám. Tým, že poznám svojho 
syna, vedel som, že on do toho 
naozaj dá všetko. Odmalička má 
takú prirodzenú vlastnosť, nedá sa 
do niečoho, aby sa do toho nezahĺ-
bil, ak niečo začne a pre niečo sa 
rozhodne, potom sa celou svojou 
osobnosťou sústreďuje na danú 
činnosť, aby bola úspešná. Nedá sa 
odradiť a dotiahne to do konca,“ 
dodal najstarší A. Kiska. 

Rodina Kiskovcov je veľmi 
hrdá na Poprad – mesto, ktoré 
pokladá za prudko sa rozvíjajúce, 
a ktoré nám závidí takmer celé 
Slovensko. A Poprad sa zase 
môže pýšiť svojím rodákom  a 
obyvateľom – novým prezi-
dentom SR.  (mar)
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Od 7. mája
UKRYTÉ POKLADY
-výstava hromadných archeologických a numizmatických nálezov z nášho regiónu.

Celý máj
KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU – KONZERVÁCIA 2008-2012
-Výstava laickej verejnosti i odborníkom prezentuje dobové doklady osídlenia regiónu se-
verného Slovenska, zachovalý inventár hrobky a prvú časť jej vzácneho dreveného mobiliára. 

17. máj – NOC MÚZEÍ

Zmena otváracích hodín: 
Podtatranské múzeum Poprad - pondelok – zatvorené, utorok– piatok 9. do 17. hod., 
sobota – nedeľa 13. do 17. hod. 
Podtatranské múzeum Spišská Sobota - utorok – piatok 10. do 14. hod., pondelok, 
sobota, nedeľa zatvorené.
V prípade záujmu sa môžu skupiny v počte nad 15 osôb nahlásiť na prehliadku múzea aj 
mimo stanovených otváracích hodín okrem pondelka. Nahlásiť sa treba najneskôr 3 dni 
dopredu na tel. č. 052/772 19 24 do 14. hod., príp. na e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk

PODTATRANSKÉ MÚZEUM
VÝSTAVY
Od 2. mája
Ivan Kelly Köhler  New Kelly Multikulty
Piatok 2. mája o 17. hod. - slávnostná vernisáž výstavy. 
Hostia - Ľubomír Feldek, Oľga Feldeková, Katarína Fel-
deková a jazzman Peter Lipa     Kurátor výstavy - Anna 
Ondrušeková.

Andrej Mišanek - Neznámy – známy karikaturista

Odkryté hodnoty 
stála expozícia 115 diel z depozitu Tatranskej galérie v 
Poprade.

Ďalšie aktivity
1. máj – po prvýkrát v galérii od 10. do 14. hod. 
Kurz večernej kresby – každú stredu od 17. do 18.30 hod.

TATRANSKÁ
GALÉRIA

Celý máj
KRAJINA SPIŠA
VÝSTAVA Z TVORBY
FRANTIŠKA ŽOLDÁKA
Otvorené: pondelok, štvrtok a 
piatok od 9. do 12. a od 13. do 
15. hod.

GALÉRIA
SCHERFELOV DOM

Podtatranská
knižnica

VÝSTAVY
Oddelenie umenia v Spišskej 
Sobote
Do 20. mája
TOMÁŠ TURZÁK – Po desia-
tich rokoch – výber z tvorby
Od 23. mája
SILVIA UJHÁZIOVÁ – Moje 
drobné dielka
Piatok 23. mája o  17. hod. – 
vernisáž výstavy

Zimná 3585/1, Poprad,
t. č. 052/773 24 13

10. máj o 15. hod.
na Námestí sv. Egídia
MÍĽA PRE MAMU

rodinné popoludnie spojené 
s oslavou Dňa matiek.

12. máj o 16.30 hod.
– Diskusia a ochutnávka 

zdravých jedál.

19. máj o 16.30 hod. – Život-
né prostredie – prednáška
pre deti o triedení odpadu.

20. máj o 14. hod. – Burza 
oblečenia, hračiek a kníh.
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Popradskí gymnazisti sa učia digitálne
Digitálne technológie 

prispievajú k  tvorivému spôso-
bu vyučovania na popradskom 
gymnáziu na Kukučínovej uli-
ci. Uviedli tu do praxe projekt 
inovatívnej výučby „Škola na 
dotyk“.

Ide o pilotný projekt nezis-
kovej organizácie EDULAB 
v spolupráci so spoločnosťou 
Samsung Electronics Czech 
and Slovak, s.r.o. Cieľom pro-
jektu je vytvoriť v desiatich 
vybraných školách na Sloven-
sku unikátne moderné triedy 
využívajúce tablety a moderné 

interaktívne tabule vo výučbe 
študentov. Výber škôl zapoje-
ných do projektu sa uskutoč-
nil na základe kvality predlo-
žených projektov so splnením 
minimálnych technologických 
požiadaviek. Každá zo zúčast-
nených škôl následne získala 
v závislosti od počtu žiakov 
okolo 30 tabletov, interaktívny 
displej a ďalšie technológie, 
ktoré ich žiaci budú využívať 
až do konca aktuálneho škol-
ského roka. Aj potom si však, 
po splnení podmienok, table-
ty môžu nechať na ďalšie vyu-

žitie vo výučbe.
V popradskom gymnáziu na 

Kukučínovej ulici prichádza do 
kontaktu s tabletmi okolo 40 štu-
dentov, ktorí sa s  ich pomocou 
vzdelávajú v biológii, chémii, ma-
tematike, anglickom jazyku a fy-
zike. „Do projektu sme sa zapojili 
aj preto, lebo digitálne technológie 
podporujú osvojovanie poznatkov 
vizualizáciou, čo prehlbuje mo-
tiváciu študentov, ale zároveň aj 
zvyšuje atraktivitu a pestrosť vy-
učovania,“ hovorí riaditeľ gym-
názia Vladimír Lajčák.

Beáta Taylorová

V písaní esejí zvíťazila i študentka z Popradu
Nadácia otvorenej spoloč-

nosti – Open Society Founda-
tion (NOS - OSF) v spolupráci 
s  Informačnou kanceláriou 
Európskeho parlamentu na 
Slovensku organizovala v tom-
to školskom roku už 20. ročník 
programu English Essay Com-
petition. 

 English Essay Competition je 
súťaž v písaní anglických esejí 
pre študentov gymnázií. Je to 
najstaršia súťaž tohto druhu, 

ktorú začala organizovať mimo-
vládna nezisková organizácia. 

Informácie o  súťaži dostalo 
250 gymnázií na Slovensku v 
troch kategóriách - mladší (1. a 
2. ročník), starší (3. a 4.) a an-
glofóni (študenti anglicko-slo-
venských bilingválnych gym-
názií a študenti ktoréhokoľvek 
ročníka, ktorí študovali na ang-
lickej škole v zahraničí viac ako 
4 mesiace). Tento rok si mohli 
študenti vybrať z 5 tém. Do 

programu sa zapojilo 146 gym-
názií. Poslaných bolo až 1060 
esejí. Zo všetkých esejí komisia 
vybrala 82 finalistov, spomedzi 
ktorých sa definitívne rozhodlo 
o 12 víťazoch. Na stupňoch ví-
ťazov malo svoje zastúpenie aj 
naše mesto. V kategórii starších 
študentov prvé miesto získala 
Barbora Kompišová, 18-roč-
ná študentka 4. ročníka Spo-
jenej školy Dominika Tatarku 
v Poprade.  (ppš)

V Poprade sa stretli učitelia zdravotníckych škôl
V strede minulého týždňa sa 

v  Poprade konala celosloven-
ská konferencia učiteľov od-
borných predmetov stredných 
zdravotníckych škôl. Zaobe-
rali sa odbornými projektmi, 
či inovatívnymi metódami vo 
vzdelávaní. Rozoberali tiež zá-
važné problémy v  zdravotníc-
kom školstve.

„Je to druhý ročník, ten prvý 
sa konal v  Trenčíne. Konferen-
ciu sme zamerali na tri okruhy. 
Jeden sa týka odborných projek-
tov, ktoré sú teraz fenoménom 
doby. Druhou oblasťou sú moderné 
vyučovacie metódy a tretia sa týka zvýšených kom-
petencií pre našich absolventov. Účasť potvrdilo 26 
z 29 zdravotníckych škôl,“ uviedol riaditeľ SZŠ Po-
prad Miroslav Bednár.

Počas dvoch dní sa striedali podnetné pred-
nášky ako na bežiacom páse. Pozvanie prijali 
i šéfovia Asociácií stredných zdravotníckych škôl 
na Slovensku a v Čechách. „Zastupujeme 26 z 29 
zdravotníckych škôl na Slovensku. Našou hlavnou 
úlohou je napomáhať skvalitňovaniu výchovno-
-vzdelávacieho procesu, čím chceme napomôcť 
skvalitňovaniu poskytovania zdravotnej starostli-
vosti na Slovensku. Momentálne riešime dôležitý 
problém, a to úbytok zdravotníckych pracovníkov. 
Chceli by sme zvýšiť kompetencie zdravotníckych 
asistentov, čo je hlavný odbor, ktorý sa študuje na 
zdravotníckych školách. Tvrdíme, že naši absol-

venti sú dostatočne pripravení pre prax,“ povedal 
prezident Asociácie SZŠ na Slovensku Miroslav 
Sekula.

SZŠ Poprad už dlhšiu dobu spolupracuje so 
Strednou zdravotníckou školou a  Vyššou odbor-
nou školou zdravotníckou v  Mladej Boleslavi. 
Tamojší pedagógovia stoja jednoznačne na st-
rane slovenských študentov. „Naša spolupráca 
funguje už desať rokov. Od tej doby sa stretávame 
pravidelne každý rok pri výmenných odborných 
stážach, ale aj pri iných aktivitách. Naše skúsenos-
ti hovoria, že na Slovensku majú absolventi nižšie 
kompetencie než v Čechách, a tým pádom sú diskri-
minovaní. Pedagógovia na tunajších školách určite 
zvládnu pripraviť študentov na vyššie kompeten-
cie,“ zdôraznila zástupkyňa riaditeľa SZaVOŠZ 
v Mladej Boleslavi Lucie Kopalová.  (mav)

Učitelia a žiaci zo ZŠ s MŠ Do-
stojevského v Poprade sa  koncom 
marca 2014 zúčastnili projekto-
vého stretnutia v škole St. Venera 
Primary School na Malte. Projekt 
s názvom „People – Planet – Pro-
fit“ sa venuje životnému prostre-
diu, uskutočňuje sa v rámci EUPA 
a Programu celoživotného vzdelá-
vania Comenius.

Na stretnutí sa zúčastnili 
učitelia a  žiaci všetkých part-
nerských škôl z  Holandska, 
Nemecka, Slovenska a  Malty. 
Dohodli sa na ďalšej spolupráci 
v  rámci projektu, oboznámili sa 
s  maltskou históriou, kultúrou, 
školským systémom, rastlinami 
a  živočíchmi Malty a obnoviteľ-
nými zdrojmi energie. Prínosom 
pre žiakov bolo ubytovanie v ro-
dinách, kde „na vlastnej koži“ 
spoznali spôsob života v  tejto 
krásnej krajine a  overili si svoje 
schopnosti dorozumieť sa v ang-
lickom jazyku.  (špa)

V  minulých dňoch navštívi-
li v  rámci projektu Comenius 
Strednú priemyselnú školu v Po-
prade slovinskí žiaci zo Strednej 
tehniškej šoli Koper. Hlavnou 
časťou tohto projektu je spozná-
vanie jaskýň, hradov a  priblíže-
nie našej kultúry a jazyka.

Najzaujímavejšou jaskyňou bola 
Krásnohorská jaskyňa, pretože nie 
je vôbec osvetlená a pred vstupom 
je potrebné si obliecť ochranný 
odev, aby sme sa neušpinili. Preh-
liadková trasa vedie ku  Kvapľu 
rožňavských jaskyniarov, čo je  gi-
gantický stĺp vysoký 32,6 m. Táto 
jaskyňa je zapísaná v  zozname 
UNESCO.  Taktiež sme navštívili 
Vysoké Tatry, mesto Kežmarok, 
Spišský hrad, Štrbské Pleso a  iné 
zaujímavé miesta. Po iné dni sme 
hostí učili po slovensky, pri čom 
sme zažili veľa zábavy. Ale nebolo 
to len samé učenie a turistika, ale 
aj sme si zašportovali, naučili sme 
ich hrať florbal a zdokonalili sme 
sa vo volejbale. Ten čas, ktorý tu 
strávili, prešiel veľmi rýchlo, ani 
sme sa nenazdali a museli sme sa 
s  nimi rozlúčiť. Tieto projekty sú 
veľkým prínosom hlavne pre nás, 
študentov, aby sme spoznali nové 
krajiny, naučili sa nový jazyk a na-
šli si nových priateľov.

Nikola Bajnoková,
2. PD SPŠ Poprad

Napísali ste nám

Slovinci
navštívili SPŠ

Stretnutie na Malte
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Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny  (bez DPH)  takéto: 1 

celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany  60 €, pri ostatných rozmeroch  
za 1 cm2  0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 
%, od  10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. 

Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej 
inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za 
rámček sa pripláca 3 €.

Ak si hľadáte 
prácu, budete 

mať na to najlepšie obdobie. Vy-
užite každú šancu.

Niekto sa 
usiluje mať 

s  vami bližší vzťah, ale momen-
tálne nie ste naladení na nejaké 
vážne ľúbostné záležitosti.

Máte vhodný 
čas na uza-

tváranie zmlúv, dôležité podpisy 
a rôzne kúpy.

Stojíte na jed-
nom mieste 

a  cítite, že nastal čas posunúť sa 
niekam ďalej.

Zavalí vás 
m n o ž s t v o 

práce, s  ktorou ste nerátali. To 
zvýši vašu nervozitu a náladovosť.

Každá vec, 
do ktorej sa 

pustíte, sa skončí s  úspechom 
a ocenením od nadriadených.

Opakovanie 
je matkou 

múdrosti a aj vy si budete musieť 
niečo zopakovať, aby ste sa posu-
nuli ďalej.

Z každej stra-
ny sa k  vám 

budú hrnúť dobré správy, ktoré sa 
budú týkať najmä financií.

Radostné ob-
dobie bude 

trvať prinajmenšom do jesene, ale 
teraz vám chýba energia. Čerpajte 
ju medzi ľuďmi.

Budete sa 
cítiť šťastní, 

lebo sa vám podarí vyriešiť nejakú 
záležitosť k vašej spokojnosti.

D o s t a n e t e 
pochvalu za 

nejakú prácu, ktorá sa vám mi-
moriadne podarí.

P r i a z n i v é 
o k o l n o s t i 

spôsobia, že sa dočkáte finančné-
ho prilepšenia.

HOROSKOP od stredy do stredy

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 30. apríla - Altea, vo štvrtok 

1. mája - Sunpharma - Kaufland, 
v piatok 2. mája - Altea, v sobo-
tu 3. mája - Medovka, v nedeľu 
4. mája - Diecézna lekáreň sv. 
Lukáša, v  pondelok 5. mája - 
Lekáreň Nemocnice Poprad 
a v utorok 6. mája - Styrax.

Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. 

t. 772 42 22, Sunpharma - Kau-
fland: Moyzesova ul., Medovka: 

Tatranské nám. 4914/8, č. t. 
285 12 25, Diecézna leká-
reň sv. Lukáša: Alžbetina 
32, č. t. 772 23 07, Lekáreň 
Nemocnice Poprad: Banícka 

ul., Styrax: L. Svobodu 3782, č. 
t. 773 22 78.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POVEDALI SLÁVNI
Knihy sú ľuďom tým, čim krídla vtákom.             J. RUSKIN

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 30. apríla má meniny Anastázia, zajtra 1. mája Sviatok práce, 
meniny oslavuje Pamela, v  piatok 2. mája Žigmund, v  sobotu 3. 
mája Galina, v nedeľu 4. mája Florián, v pondelok 5. mája Lesia, 
Lesana a v utorok 6. mája Hermína.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI
Vo štvrtok 24. apríla 2014
vo Veľkej s

Vo štvrtok 24. apríla 2014
vo Veľkom Slavkove s

Vo štvrtok 24. apríla 2014
v Novej Lesnej s

V sobotu 26. apríla 2014
vo Veľkej s

Emíliou Laufikovou,
59-ročnou

Annou Smolárovou,
84-ročnou

Vladimírom Holubom,
54-ročným

Martou Bušovou,
74-ročnou

NAVŽDY SA ROZLÚČIME
V stredu 30. apríla 2014
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 2. mája 2014
o 14.30 hod. v Matejovciach s

Annou Boroňovou,
88-ročnou

Jánom Kalixom,
78-ročným

VITAJTE MEDZI NAMI
V nemocnici v Poprade sa narodili: 11. apríla 2014 – Tereza Roma-
nová, Poprad, 12. apríla – Eduard Lišaník, Poprad.

Pri príležitosti 160. výročia na-
rodenia architekta tatranských osád, 
staviteľa a verejného činiteľa Gedeo-
na Majunkeho sa v stredu 7. mája 
uskutoční podujatie Pocta Majun-
kemu. Podujatie organizuje Farský 
úrad Poprad – Sp. Sobota a nefor-
málna skupina občanov Sp. Soboty 
v spolupráci s ďalšími organizátormi.
Program:• 10. hod. - spomienkový akt 
pri hrobe G. Majunkeho v Sp. 
Sobote.• 10.30 hod. - verejná pre-
zentácia projektu študentov 
Obchodnej akadémie Poprad na 
tému Ako oživiť cestovný ruch v 
MPR Sp. Sobote? - v divadelnej 

sále v Sp. Sobote.• 15.55 hod. - zraz účastníkov 
pred Domom SČK na Sobot-
skom námestí, o 16. hod. - odha-
lenie pamätnej tabule na rodnom 
dome G. Majunkeho.• 16.30 hod. - prechádzka s ar-
chitektom a historikom po MPR 
Sp. Sobota.• 17.30 hod. - slávnostný kon-
cert, ktorý Sp. Sobote a jubileu 
G. Majunkeho venuje národný 
umelec Milan Novák.• 19. hod. - Il silenzio z veže 
Kostola sv. Juraja.

Po celý deň bude vstup do  ex-
pozície Podtatranského múzea 
v Sp. Sobote bezplatný.

POCTA MAJUNKEMU

To, že sa rana zahojí, to je len klamné zdanie.
V srdciach nám bolesť zostala a tiché spomínanie.

Vo štvrtok 1. mája uplynie 1 rok, 
čo nás navždy opustila
naša milovaná mamička, babička, prababička
EMKA BIMBOVÁ, rod. Dlugošová.
Kto ste ju poznali, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku
          S láskou spomínajú dcéry Eva s rodinou a priatelia

V sobotu 3. mája si pripomenieme
20. výročie úmrtia 

MILANA BEDNÁRA
Prosíme všetkých, ktorí ste ho poznali, venujte 

mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka Viera a syn Roman s rodinou  

Pod záštitou primátora mesta Poprad Antona Danka sa vo štvr-
tok 1. mája pri Aréne Poprad uskutoční podujatie Cup Song – po-
kus o slovenský rekord v bubnovaní na poháre. Čas registrácie je 
od 11.30 hod., čas rekordu o 14. hod. Podujatie organizuje ob-
čianske združenie Apoion spolu s mestom Poprad.  (ppp)

Bubnovanie na poháre

SPOMIENKA

+   +   + 
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INZERCIA
PREDAJ

RÔZNE

KÚPA

Skryté sily v nás
Joga a rozvoj skrytých síl je názov prednášky mahamandalešvára 
svámiho Vivekpuriho z Chorvátska, ktorá sa uskutoční v stredu 30. 
apríla o 17. hod. v kongresovej sále Hotela Satel v Poprade. Pred-
nášku pripravuje občianske združenia Joga v dennom živote Po-
prade. Vstupné 5 €, študenti a dôchodcovia 3 €.  69/14-R

• Predám lacno leštený 
smrekový tatranský obklad 3 
€/1 m2, zrubový profil, hranoly 
a  dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866.  9/14-P• Predám záhradku s chatkou 
na Dubine 3, v OV, voda, elek-
trika, UK. Cena dohodou. Inf.: 
č. t. 0903 253 538.  32/14-P• Predám záhradku s  chat-
kou v Poprade na sídl. Juh za že-
leznicou, cena dohodou.  Inf.: 
č. t. 0905 192 270.  45/14-P• Predám Fabiu combi, die-
sel, 1.6 TDI, r. v. 2010, biela 
farba, 133  000 km, servisná 
knižka, plná výbava, kožený 
volant, vyhrievané sedačky, se-
zónne prezutie, cena 7  250 €, 
t.j. 50% z novej ceny. Inf.: č. t. 
0915 917 147.  46/14-P• Predám VW touran 2007, 
prvá evidencia v  roku 2008, 
1.9 TDI, 7 miestny, 134  000 
km, cena 8  500 €. Inf.: č. t. 
0905 651 300.  51/14-P• Predám 1-izb. byt s balkó-

• Kúpim akékoľvek sloven-
ské pivové poháre. Inf.: č. t. 
0905 676 094.  6/14-K

• POŽIČAJTE si až 2  550 €, 
aj bez potvrdenia o  príjme. 
w w w. p o p r a d s k e p o z i c k y.
sk Tel.: 0911 913  849, 0917 
668 003.   45/14-R• Džentlmen 40+ žijúci 
a  pracujúci v  Londýne sa rád 
zoznámi so Slovenkou ovlá-
dajúcou AJ aspoň na pasív-
nej úrovni. E-mail: lesliet@
gclaw.co.uk  65/14-R• Darujem perličkový kúpeľ 
do vane. Inf.: č. t.776 26 50 
po 17. hod.  70/14-R

nom v Kežmarku, slnečný, s vý-
hľadom na Vysoké Tatry. Inf.: 
č. t. 0907 049 318.  52/14-P• Predám vyklápaciu váľan-
du vo výbornom stave, mož-
nosť nadvihnutia aj časť 
pod hlavou. Inf.: g.danica@
zoznam.sk  53/14-P

Dvaja muži z  obce Vlková 
sa 25. apríla dopustili krádeže 
mulčovacieho stroja, za ktorú 
im v  prípade dokázania viny 
hrozí trest odňatia slobody na 
šesť mesiacov až tri roky.

Polícia v  Poprade na zákla-
de získaných dôkazov vzniesla 
obvinenie z  prečinu krádeže 

voči 20 ročnému Domini-
kovi a  23 ročnému Júliusovi. 
Odcudzený stroj chceli opra-
viť, ponechať si a použiť pre 
súkromné účely. Pre poprad-
skú spoločnosť, ktorej odcud-
zený stroj patril, vznikla tou-
to krádežou škoda vo výške 
4 000 eur.  (krp)

Ukradli mulčovací stroj

Lúpež v popradskej herni
V herni na Ul. L. Svobodu v Poprade došlo vo štvrtok 24. apríla 

pár minút po polnoci k lúpeži.
Muž vo veku asi 20 rokov, vysoký 180 až 190 centimetrov, vošiel 

do zariadenia, na hlave mal kuklu a  na rukách rukavice. Podišiel 
k mladej barmanke a so zbraňou v ruke namierenou na ňu, pýtal 
peniaze. Jeden z hostí si všimol podozrivého muža a opýtal sa bar-
manky, či je všetko v poriadku. Maskovaný muž sa zľakol a z miesta 
ušiel. Polícia na prípade intenzívne pracuje. Bolo začaté trestné stí-
hanie vo veci zločinu lúpeže, kde páchateľovi v prípade dokázania 
viny hrozí trest odňatia slobody až na 12 rokov.   (krp)

Na ceste medzi obcami Spiš-
ský Štiavnik a  Hôrka v okrese 
Poprad došlo 18. apríla pri-
bližne o 7.30 hod. k dopravnej 
nehode, pri ktorej zomrela 
vodička osobného motorové-
ho vozidla Zn. Seat Ibiza s evi-
denčným číslom PP 814 CX.

Vodička Seatu Ibiza, jazdiaca 
v smere od obce Spišský Štiav-
nik ku križovatke ciest na obce 
Hôrka a Hrabušice, pri prejazde 
miernou ľavotočivou zákrutou 

sa dostala s  vozidlom do pro-
tismeru a narazila do stromu, 
pričom utrpela zranenia nezlu-
čiteľné so životom.

Okresný dopravný inšpek-
torát OR PZ v  Poprade žiada 
všetkých svedkov o  pomoc pri 
objasňovaní dopravnej nehody. 
Informácie k dopravnej nehode 
žiadame oznámiť na Okresný 
dopravný inšpektorát OR PZ 
v Poprade na t. č. 0961 89 3500 
alebo na linku 158.  (peb)

Polícia žiada o pomoc

Mesto si uctilo jubilantov
V sobotu sa v obradnej sie-

ni MsÚ zišlo takmer štyridsať 
popradských jubilantov, ktorí 
v mesiaci apríl oslavovali svo-
je okrúhle výročie. 

Najstarším účastníkom pri-
jatia bol Štefan Budický, kto-
rý sa dožil krásneho veku 90 
rokov. „Oslavoval som 8. aprí-
la. Ďakujem všetkým, ktorí si 
na mňa spomenuli,“ povedal. 

O  päť rokov menej, ale tiež 
úctyhodného veku sa dožili 
štyria jubilanti. Medzi nimi 
bola i  Alžbeta Kosová (na 
foto dole vpravo): „Ani som 
neverila, že sa takého veku 
dožijem. Narodeniny som 
oslávila 14. apríla v kruhu ro-
diny. Je to krásne, že si na nás 
spomína aj mesto. Ďakujem 
všetkým mojim blízkym, že sa 

o mňa starajú.“
Pekných 85 

rokov oslávili aj 
Anna Mlynari-
čová, František 
Hudák a Michal 
Jančík. Medzi 
osemdesiatnik-
mi boli Anna 
Lachová, Zuza-
na Mlynárová, 
Vilma Penxová, 
Emilia Šoltésová, 
Ján Timčák, Jozef 
Valenčík, Eduard 
Bakeš a Juraj 

Bednárik. 75 rokov sa dožili 
Mária Spišáková, Žofia Kuklo-
vá, Jana Marcinková, Margita 
Marečáková, Anna Mašlejová, 
Františka Oravcová, Magdalé-
na Soroková, Anna Štafurová, 
Mária Štancelová, Osvald Hu-
deček, Ján Roth a Tibor Štefko. 
Okrúhlych 70 rokov oslávili 
v apríli Anna Petríková, Otília 
Smoradová, Anna Vaverčáko-
vá, Jolana Vilmanová, Gabrie-
la Fábianová, František Guth, 
Michal Hončár, Emil Jonis, 
Pavol Matiek, Peter Matiek a 

Rudolf Baran.
Oslávencom osobne zabla-

hoželal druhý viceprimátor 
mesta Poprad Milan Baran. „Je 
mi cťou, že môžem byť v mene 
primátora mesta Poprad jed-
ným z  gratulantov a  súčasťou 
tejto milej slávnosti. Význam-
né jubileum je sviatkom ce-
lej rodiny a  pre mňa je to tiež 
príležitosť prejaviť vďaku za 
všetko krásne a  dobré, čo ste 
počas doterajšieho života vy-
tvorili,“ uviedol v slávnostnom 
príhovore.  (mav)
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zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti

v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

v katastrálnom území Poprad, pozemok parc. č. KN-C 3006/270 o vý-
mere 1382 m2 za účelom vybudovania detského ihriska a parkovej ze-
lene a pozemok parc. č. KN-C 3006/268 o výmere 1411 m2 za účelom 
vybudovania parkoviska pre stavbu Administratívno - obchodného 
centra, ktorú bude realizovať stavebník na vlastných pozemkoch parc. 
č. KN-C 3006/52 a parc. č. KN-C 3006/269. 
Výška nájmu pri pozemku prenajímanom za účelom budovania ve-
rejnoprospešných stavieb napr. ihrísk, oddychových zelených plôch, 
chodníkov, ktoré neslúžia na účely podnikania, ani s ním nesúvisia je 
minimálne 0,12 €/m2/rok a pri pozemku prenajímanom za účelom bu-
dovania parkovísk, ktoré slúžia alebo budú slúžiť na účely podnikania, 
alebo s ním súvisia je minimálne 1,66 €/m2/rok. 
Bližšie informácie o nehnuteľnostiach ako aj situačný nákres v katastrá-
lnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne 
MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, 
tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 2. mája 2014 o 12. hod.
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NA  PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

pozemku vo včelársko - záhradkárskej osade Kvetnica,
časť parc. č. KN-C 3204/1 o výmere 1053 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria v katastrálnom území Poprad, zapísaného v katastri 

nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore
na liste vlastníctva č. 1                  

Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok, t. j. 126,36 €/
rok za celý predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. apríla 2014 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť 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:  majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716 
72 81. PP-49

M E S T O     P O P R A D

NA  PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

pozemku vo včelársko – záhradkárskej osade Kvetnica,
časť parc. č. KN-C 3207/5 o výmere 500 m2,

druh pozemku trvalé trávnaté porasty v katastrálnom území Poprad,
zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade,

katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 
Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok, t. j. 60,- €/rok 
za celý predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. apríla 2014 do 12. hod. 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť 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: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 052/716 
72 81. PP-50

Výberové konanie
Primátor mesta Poprad podľa  § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v znení neskorších predpisov a  zákona  č. 552/2003 Z. z. o  výkone 
práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  

výberové  konanie
na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Centra voľného času,

Ulica mládeže 2688/13, Poprad.
Kvalifikačné predpoklady a požiadavky• odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušné školské zariadenie 
podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a od-
borných zamestnancoch a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  a podľa vyhlášky  MŠ SR č. 437/2009 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné 
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a od-
borných zamestnancov,• absolvovanie prvej atestácie/1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady,• najmenej päť rokov výkonu pedagogickej praxe.
Ďalšie požiadavky• spôsobilosť na právne úkony,• znalosť príslušnej legislatívy,• bezúhonnosť,• komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,• osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie.
Požadované doklady k prihláške do výberového konania:• prihláška do výberového konania,• profesijný životopis,• overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,• doklad o dĺžke pedagogickej praxe,• potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (podľa § 6 ods. 1 písm. c) záko-
na č. 317/2009 Z. z.),• písomný návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,• výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v pred-
ložených dokladoch,• súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového 
konania podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uzávierka prihlášok je 23. mája 2014.
Prihlášky s označením  „Výberové konanie - CVČ“  posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie školstva, mládeže a športu
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí 
splnia podmienky, oznámené najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením.  PP-54

V  minulosti sme sa niekoľkokrát 
prihovorili k  občanom mesta a  oko-
lia pred 1. májom - sviatkom pracu-
júcich. Pripomenuli sme si udalosti 
spred viac ako 120 rokov, ktoré sa 
udiali v americkom meste Chicagu. 

Keď hodnotíme dnes situáciu 
u  nás v  súvislosti s  Prvým májom, 
nemôžeme od radosti vyskakovať ani 
oslavovať. Situácia normálnych pra-
cujúcich sa nezmenila.

Oficiálne štatistiky hovoria o  ne-
zamestnanosti a  spomínajú pokles 
o  stotiny, najviac o  desatiny. Celko-
ve sme na nízkej úrovni v rámci EÚ. 
V  mzdách sa hovorí, že sme trikrát 
nižšie ako iné krajiny EÚ.

Je paradoxné, že sme hodnotení ako 
veľmoc vo výrobe automobilov na jed-
ného obyvateľa. Máme i  iné podniky, 
v ktorých je vysoká produkcia výroby. Ak 
hovoríme o týchto podnikoch, tak si mu-
síme uvedomiť, že sú to cudzie podniky 
umiestnené na našom území, z ktorých 
4/5 zisku ide za hranice nášho štátu. 

V podstate sa využíva lacná pracovná sila.
Ak sa vrátime v spomienkach do mi-

nulosti, tak skôr narodení si spomínajú 
na prvomájové príhovory, v  ktorých 
boli hodnotené dosiahnuté výsledky 
v  našich podnikoch a poľnohospo-
dárskych družstvách. Tým mladším 
je potrebné pripomenúť, že nebolo 
potrebné dovážať potraviny, naša hos-
podárska činnosť nás uživila a  štát sa 
netopil v dlhoch, ako je tomu teraz.

Nebudeme rozoberať situáciu, ako 
sa udiala v  našej vlasti koncom 80. 
a začiatkom 90. rokov. Naši ľudia, ktorí 
túto situáciu sledujú, majú svoj názor.

Vážení občania, Okresný výbor Ko-
munistickej strany v Poprade k príleži-
tosti 1. mája - Sviatku práce vám želá 
osobnú a  rodinnú pohodu, i  keď ne-
máme náladu vyskakovať a oslavovať.

OV KSS nekoná, ako v  minulos-
ti, prvomájovú oslavu z  finančných 
a priestorových dôvodov.

Z poverenia OV KSS
v Poprade vypracoval Ján Pitoňák

Príhovor k občanom mesta Poprad a okolia

PP-53
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VOLNÁ DĚTSKÁ VSTUPENKA DO 15 LET
CIRKUSOVÉ SHOW

platí pro jedno dítě v doprovodu jedné
dospělé platící osoby. • Neplatí pro lóži..

štvrtok 1. 5. o 17.00 hod. • piatok 2. 5. o 17.00 
hod. • sobota 3. 5. o 14.00 a 17.00 hod. • 
nedela 4. 5. o 14.00 hod.

(pondělok - streda 5. - 7. 5. volné dny)
štvrtok 8. 5. o 17.00 hod. • piatok 9. 5. o 17.00 
hod. • sobota 10. 5. o 14.00 a 17.00 hod. • 
nedela 11. 5. o 14.00 hod.

POPRAD PRI OD BILLA
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Verejné korčuľovanie na Zim-
nom štadióne mesta Poprad 
využilo počas ôsmych 3-hodi-
nových blokov v marci a apríli 
presne 1 685 korčuliarov.  

Možnosť bezplatného verejného 
korčuľovania dala radnica k dis-
pozícii na záver sezóny po tom, čo 
hokejisti A mužstva ukončili svoje 
pôsobenie v play-off a ľadová plo-
cha musela byť udržaná v prevádzke 
až do zápasu Slovensko - Fínsko, 
ktorý sa hral túto sobotu 26. aprí-
la. Ústretový krok prišiel aj vďaka 
tomu, že prevádzku dvoch mobil-
ných ľadových plôch musela sa-
mospráva uzavrieť kvôli teplej zime 
už 18. februára. „Záujem verejnosti 
o verejné korčuľovanie na zimnom 
štadióne nás príjemne prekvapil. Z 
tohto dôvodu sme pripravení nájsť 
miesto pre verejné korčuľovanie 
na zimnom štadióne aj v budú-
cej sezóne,“ komentoval záujem o 
korčuľovanie na popradskom zim-
nom štadióne primátor Popradu 
Anton Danko.  (gam)

Záujem o korčuľovanie

1.ČEZ trieda - 22.kolo – 27. 4.
Spišská Belá B - Batizovce 5:0, Po-
prad – Stráže - Lučivná 5:1, Vrbov 
- Toporec 4:1, Liptovská Teplička 
- Veľký Slavkov 1:1, Spišský Hrhov 
- Veľká Lomnica 2:3, Mengusovce 
- Spišský Štvrtok 2:6, Vikartovce - 
Ľubica 3:2, Vernár - Hôrka 4:3.
2.trieda – 19. kolo – 27. 4.
Gánovce - Vlková 0:3, Šuňava – 

Dravce 3:1, Spišská Stará Ves - Já-
novce 6:0, Výborná - Žakovce 5:2, 
Mlynčeky - Stará Lesná 5:0, Hun-
covce - Hozelec 2:4. 
3.trieda sk. A – 15. kolo – 27. 4.
Levoča B – Kurimany 3:0, Vítkovce 
– Klčov – Bijacovce 1:3.
3.trieda sk. B – 14. kolo – 27. 4.

Osturňa – Matiašovce 0:4, Spišské 
Hanušovce – Podhorany 0:0, Ihľa-
ny – Franková 3:0. 
1. trieda – dorast U19 – sk. A – 
11. kolo – 26.4.
Liptovská Teplička – Vysoké 
Tatry 6:1, Šuňava – Jánovce 0:2, 
Hranovnica – Hôrka 5:3, Svit 

– Kravany 6:0, Štrba – Spišský 
Štiavnik 1:3. 
1. trieda – dorast U19 – sk. B – 15. 
kolo – 26.4.
Spišský Hrhov – Spišská Stará Ves 
1:6, Toporec – Matiašovce 5:1, 
Mlynčeky – Veľká Lomnica 3:1, 
Žakovce – Spišský Štvrtok 1:2, Vl-
kovce – Slovenská Ves 2:2. 

PFZ

Výsledky víkendového futbalu

Po úspešnom minuloročnom turné 
oslavujúcom 30 rokov Tublatanky, 
známa slovenská skupina opäť kon-
certuje. Koncertné turné má názov 
Cítim sa fajn, rovnako ako aktuálne 
cédečko. Po koncertoch v  Žiline 
a  Košiciach vystúpila Tublatanka 
aj v  Poprade vo štvrtok 24. apríla 
v  športovej hale Aréna. Roztanco-
vané publikum si vystúpenie užívalo 
spoločne s  rockermi, ktorých v dru-
hej polovici koncertu sprevádza-
lo sláčikové kvarteto Adventure 
Strings.              FOTO – Silvia Šifrová

Slávne evergreeny z pera Gejzu 
Dusíka, Pavla Čádyho, Pavla Bra-
xatorisa, Dušana Pálku a i., ktoré 
preslávil nezabudnuteľným spôso-
bom František Krištof Veselý si moh-
li Popradčania vypočuť na ďalšom 
koncerte 38. ročníka Popradskej hu-
dobnej jari, ktorý sa konal minulý 
týždeň vo štvrtok 24. apríla v Dome 
kultúry. Slávnostnú atmosféru s ná-
dychom elegancie a galantnosti z 
prvej polovice 20. storočia ponúkli 
divákom mladí hudobníci z Banskej 
Bystrice, ktorí hrajú v zoskupení Slo-
vak Tango.      FOTO – Silvia Šifrová

KRÁTKO ZO ŠPORTU
• V  sobotu 3. mája vstupuje 
BAM Poprad do bojov Play off 
1. basketbalovej ligy žien. Zápas 
proti ŠKP 08 Banská Bystrica 
začína v  Aréne Poprad o  15. 
hod.• V  pondelok a  utorok 14. 
a  15. apríla sa v  telocvični 
ZŠ Dostojevského bojovalo 
v  okresnom kole gymnas-
tického štvorboja chlapcov 
a  dievčat o  postup na krajské 
kolo. Tri dievčenské kategórie 
jednoznačne ovládla domáca 
ZŠ Dostojevského. Chlapci 
z  tejto školy vyhrali dve kate-
górie, v  poslednej triumfovala 
ZŠ Vagonárska Poprad – Spiš-
ská Sobota.• V  utorok 22. apríla bolo  
odohrané 14. kolo Mestskej 
bowlingovej Firemnej ligy 
2013/2014 skupina A – Ex-
traliga. Víťazom kola sa stalo 
družstvo Avan, ktoré získalo 
24 bodov. V  celkovom poradí 

družstiev sa znovu prepracova-
lo na tretie miesto. Na druhom 
mieste skončilo družstvo Rozor, 
ktoré získalo 23 bodov  a tretie 
skončilo družstvo Hurrican-
es so ziskom 21 bodov. Medzi 
jednotlivcami bol najlepší Igor 
Lendacký z družstva Avan s na-
jvyšším priemerom 196,4 bodu. 
15. kolo sa uskutoční 6. mája.• Poslednú marcovú sobotu sa 
v Nových Zámkoch konali Maj-
strovstvá Slovenskej Šito ryu 
asociácie, ako kvalifikácia na 2. 
Majstrovstvá Európy ESHRKF 
ktoré sa uskutočnia 14.-15. júna 
2014 v Nových Zámkoch. Pre-
tekárom Karate klubu Shihan 
Poprad sa na majstrovstvách 
darilo a  takmer všetci si vybo-
jovali cenné medailové umiest-
nenia a postup na júnové Maj-
strovstvá Európy. V  celkovom 
hodnotení obsadil Shihan Po-
prad s  pätnástimi medailami 
tretie miesto.  (ppv)

Futbalisti FK Poprad cestovali 
v rámci 23. kola III. ligy Východ na 
pôdu TJ Baník Ružiná. Po prehre 
0:3 klesli v tabuľke na šieste mies-
to. V  24. kole privítajú na trávni-
ku NTC Poprad v  sobotu 3. mája 
o  16.30 hod. tabuľkového suseda 
MŠK Fomat Martin.  (ppv)

Po dramatickej sérii s BC Prievi-
dza v  semifinále Extraligy basket-
balistov sa hráči Iskra Svit museli 
uspokojiť so súbojom o bronz. Prvý 
zápas série odohrali v  sobotu 26. 
apríla na domácej pôde proti MBK 
Rieker Com Them Komárno.

Svit sa pomalšie rozbiehal, ale 
v  druhej polovici prvého merania 
síl už chytil opraty zápasu pevne do 
svojich rúk. Zvíťazil o  sedemnásť 
bodov 87:70 a ujal sa vedenia v sérii 
hranej na dva víťazstvá 1:0. V sobo-
tu 3. mája cestuje Iskra do Komárna 
a v prípade prehry sa odohrá rozho-
dujúci zápas v Iskra Aréne v stredu 
7. mája o 18. hodine.  (ppv)

Iskra Svit

FK Poprad
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Basketbalová slávnosť v Poprade

Veľkonočný turnaj v stolnom tenise

Reprezentanti potešili Popradčanov

J. Petrusková: “Je to zábavné a príjemné pre každú ženu”

Ak ste 8. marca, na Medzinárod-
ný deň žien, urobili nákup v Tatry 
shopping centre, pri troche šťas-
tia ste sa aj vy mohli stať víťazkou 
zaujímavej ceny. V tento deň na 
všetky ženy čakal v najnovšom ná-
kupnom komplexe v Poprade milý 
darček – kvietok a možnosť vyhrať 
súťaž o zmenu vizáže v prestížnom 

popradskom salóne Exclusive. Do 
záverečného žrebovania o zmenu 
vizáže boli zaradení všetci, ktorí v 
Nákupnom centre Tatry nakúpili 
tovar za viac ako desať eur. Z takej-
to výhry sa nakoniec tešila Poprad-
čanka Jarmila Petrusková.

„Urobilo mi to veľkú radosť, mala 
som prednedávnom narodeniny, tak 
to bol taký milý darček,“ povedala 
pani Jarmila. V  Studiu Exclusive 
strávila takmer päť hodín a  do-
mov odchádzala s  novým strihom 
a  farbou vlasov a  krásne nalíčená. 
„Podstrihli mi vlasy, nafarbili ich 
spôsobom, ktorý som ešte nezažila, 
táto metóda sa nazýva ombré, potom 
ma čakala úprava nechtov a na záver 
líčenie. Ja sama som zvyknutá na tro-
chu jemnejšie líčenie, menej nápad-

né, ale výsledok stojí za to. Hlavne 
účes by som nemenila. Naši asi budú 
v šoku, keď ma uvidia,“ žartom do-
dala spokojná zákazníčka. Kader-
níčka Jana Matiková konštatovala: 
„Teraz je moderná metóda ombré. 
Ide o tón v  tóne, na trošku tmavšie 
odrastené vlasy sa ich konce nafarbia 
nasvetlo. Snažili sme sa zachovať dĺž-
ku vlasov. Strih vlasov pani Jarmily 
sme mierne upravili, spostupnili sme 
ich, aby sa jej odľahčili vlnité vlasy. 
Potom sme vlasy vyfúkali a boky mi-
erne zatočili dozadu“. 

„Veľmi sa mi to páčilo, je to zábav-
né, príjemné pre každú ženu,“ po-
chvaľovala si pri odchode zo salónu 
pani Jarmila, ktorej tento výherný 
poukaz darovala kamarátka. 

Táto akcia bola jedna z  prvých, 

ktorú Nákupné centrum Tatry 
pripravilo pre svojich zákazníkov. 
Tešiť sa už teraz môžete na mno-
hé ďalšie, o  ktorých sa dozviete 
okrem iného aj na internetovej 
stránke www.sc-tatry.sk či na 
Facebooku.  PP-55

Ženský basketbal má pod Tat-
rami bohatú a úspešnú históriu. 
Za mnoho rokov fungovania 
prechádzal mnohými zmenami 
a  transformáciami. Boli i  pro-
blémy, no opraty do svojich rúk 
prevzala v  poslednom ročníku 
Basketbalová akadémia mláde-
že. Tá zorganizovala v  sobotu 
oslavy 65. výročia ženského bas-
ketbalu v Poprade.

Oslavy sa konali v priestoroch 
Arény Poprad. Pozvanie prijali 
zástupcovia Slovenskej basket-
balovej asociácie, Ministerstva 
školstva, ale aj primátor mesta 
Poprad Anton Danko. Spoločne 
s  vedením klubu BAM Poprad 
ocenili bývalých i súčasných tré-
nerov, hráčky, ale aj ľudí, ktorí sa 
pohybovali v  prostredí poprad-
ského ženského basketbalu.

Všetko sa to začalo v  štyrid-
siatych rokoch minulého sto-
ročia na obchodnej akadémii. 
Pri zrode organizovaného bas-
ketbalu stál tamojší učiteľ Jozef 
Fillo. „Vo voľnom čase som sa ve-
noval dievčenskému basketbalu. 
Boli to krúžky v  popoludňajších 

hodinách. Neskôr sme vytvorili 
družstvo žien, s ktorým sme hra-
li v  krajskej súťaži. Basketbalový 
klub vznikol pri Telovýchovnej 
jednote LVS Poprad,“ zaspomínal 
si J. Fillo.

V  basketbalových štruktúrach 
v Poprade pracovalo vyše šesťde-
siat rokov množstvo nadšencov 
pre tento šport, ktorí sa aj v neľah-
kých podmienkach nevzdávali. 
Mnohí si vybudovali úspešnú 
hráčsku či trénerskú kariéru prá-
ve pod popradskými deravými 
košmi. V  súčasnej dobe je toho 
príkladom napríklad Lucia Kup-
číková (na foto vľavo), ktorá je 
v Košiciach oporou extraligových 
Good Angels a  stálicou ženskej 
basketbalovej reprezentácie. „Bý-
vam v Poprade, som srdcom Pop-
radčanka, ale hrávam v Košiciach, 
takže som duchom i  tam. Želala 
by som si, aby pod Tatrami naďa-
lej rástlo veľa mladých hráčok, aby 
v klube nechýbali peniažky a aby 
mali deti chuť hrať basketbal.“

Okrem oceňovania mohli 
účastníci osláv v Aréne sledovať 
vo videoprojekcii prierez histó-

riou ženského basket-
balu v  Poprade, ako 
aj zaujímavý kultúrny 
program. Na záver sa 
odohrali dva modelo-
vané exhibičné zápasy. 
Mladšie mini žiačky 
vyzvali staršie mini 
žiačky a  súčasné pr-
voligové hráčky BAM 
Poprad si symbolicky 
zmerali sily s  býva-
lými dvojnásobnými 
majsterkami Sloven-
ska.  (mav)

Na celý jeden týždeň si rozloži-
la svoj prípravný stan v Poprade 
slovenská hokejová reprezentá-
cia. Hokejisti si odtiaľ odskočili 
vo štvrtok do Košíc, kde v rámci 
Euro Hockey Challenge odo-
hrali prvý z dvojice prípravných 
zápasov proti Fínsku. Po prehre 
0:3 sa vrátili pod Tatry, kde si 
v  druhom vzájomnom duely ví-
ťazstvom opäť urobili chuť.

Slovenský hokejisti dokázali 
v  sobotu vypredať Zimný štadión 
mesta Poprad do posledného miesta 
a divákom sa za podporu odvďačili 
peknou hrou. Zvíťazili 2:1 po gó-
loch Ivana Švarného a  Miroslava 
Šatana. Bol to triumf nad krajinou 
tisícich jazier po dlhých desiatich 
rokoch. V  tomto týždni čaká na-
šich reprezentantov ešte domáci 
turnaj Slovakia Cup v  Bratislave 
a  potom už odlet do dejiska sve-
tového šampionátu v bieloruskom 
Minsku. „Zápas bol veľmi kvalitný 
a pre divákov atraktívny. Hrali sme 
dobre dozadu a  nerobili veľa chýb. 
Výborne zachytal Ján Laco a  ja 
môžem byť len spokojný,“ vyjadril 
sa po zápase v Poprade tréner re-
prezentácie Vladimír Vůjtek. „K 
víťazstvu nám pomohlo aj men-

šie ihrisko. Diváci boli skvelí, po-
vzbudzovali nás od prvého buly 
a my sme sa im za to poďakovali 
výhrou,“ dodal strelec prvého 
gólu Slovenska Ivan Švarný.

Hviezdou zápasu sa stal bran-
kár Ján Laco. Popradský ľad dobre 
pozná z pôsobenia klubu Lev Pop-
rad v KHL a atmosféru si doslova 
užíval. „Po pár rokoch to bolo veľmi 
príjemné. Potešilo ma, že bola taká 
návšteva,“ radoval sa po vydare-
nom predstavení brankársky mág. 
Po víťazstve na neho nezabudli ani 
domáci priaznivci hokeja a  vypý-
tali si ho na tradičnú „ďakovačku“. 
Priznal však s  úsmevom, že na 
povestnú rybičku sa po náročnom 
duely už necítil.  (mav)

V sobotu sa v telocvični ZŠ vo Veľkej konal už XXXIV. ročník Veľko-
nočného turnaja v  stolnom tenise. Organizátorom podujatia je STO 
Poprad – Veľká.

„Je to jeden z najstarších stolnotenisových turnajov v podtatranskom re-
gióne. Turnaja sa zúčastnilo 42 jednotlivcov z celého východného Slovenska 
a 21 dvojíc. Výsledky sa započítavajú do hodnotenia súťaže o Pohár predse-
du Podtatranského stolnotenisového zväzu,“ hodnotil riaditeľ Veľkonočné-
ho turnaja Miroslav Šulc. Medzi jednotlivcami sa najviac darilo Martinovi 
Gumanovi z SŠK Poproč, v štvorhrách dominovala dvojica Róbert Rogos – 
Imrich Drábik z Magnezitu Revúca. V tejto kategórii skončilo na druhom 
mieste duo Róbert Klein – Peter Pitoňák z ŠK Veterán Poprad.  (mav)


