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Aprílové rokovanie poslancov trvalo niekoľko hodín
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Kladenie vencov Skupina poslancov vyzvala primátora,
aby zvážil svoje pôsobenie vo  funkcii

Aprílové zasadanie 
Mestského zastupiteľstva 
v Poprade minulú stredu 
trvalo niekoľko hodín a 
vyvrcholilo nečakaným zá-
verom (viac v článku niž-
šie). Väčšie reakcie vyvo-
lali aj niektoré ďalšie body 
programu - najmä správa 
o výsledkoch kontrol, ná-
vrh na založenie obchod-
nej spoločnosti Popradská 
energetická spoločnosť či 
správa o činnosti Mestskej 
polície Poprad za prvý 
štvrťrok tohto roka. 

Poslanci tiež schválili 
stiahnutie niekoľkých bodov 
programu - na odporúčanie 
mestskej rady  návrh na pre-
nájom nehnuteľností - Teni-
sového areálu v katastrálnom 
území Sp. Sobota obchodnou 
verejnou súťažou a na odpo-
rúčanie primátora návrh na 

rozšírenie predmetu prenáj-
mu o futbalové ihrisko v k.ú. 
Stráže pod Tatrami, návrh na 
kúpu budovy súpisné č. 2045 
- v minulosti Tatranského 
múzea v k.ú. Veľká, návrh na 
predaj nehnuteľností v k.ú. 
Svit obchodnou verejnou sú-
ťažou, v k.ú. Stráže pod Tatra-
mi, návrh na zrušenie uzne-
senia týkajúceho sa prenájmu 
časti vonkajšej steny budovy 
ZŠ s MŠ v k.ú. Sp. Sobota a 
tiež informatívnu správu o 
priemernej výške základnej 
mzdy, osobných a nárokova-
teľných príplatkoch zamest-
nancov školských zariadení 
financovaných z originálnych 
kompetencií mesta Poprad a 
informáciu o potrebách bež-
ných finančných prostried-
kov pre objekty školských 
zariadení - návrh na riešenie 
a finančné zabezpečenie. Do 

bodu Rôzne bol doplnený ná-
vrh na zmenu rozpočtu mes-
ta Poprad na rok 2016 a dva 
návrhy na doplnenie vecnej 
náplne rozpočtu na rok 2016 
v programe šport.

Poslanci okrem iného 

schválili zabezpečenie regu-
lárnosti hracej plochy Zim-
ného štadióna v Poprade v 
zmysle platných pravidiel 
IIHF (viac na 9. str.), pre-
nájom nehnuteľností v k.ú. 
Poprad a Spišská Sobota 

na Kukučínovej ul. pre Lidl 
SR na preložku chodníka, 
rozšírenie a úpravy miest-
nej komunikácie, napoje-
nia kanalizačnej prípojky 
a prekládky VN vedenia.

(Pokračovanie na str. 2)

Pred záverom aprílového zasa-
dania Mestského zastupiteľstva 
v Poprade minulú stredu vystúpil 
predseda poslaneckého klubu opo-
zičných poslancov Štefan Pčola. V 
mene ôsmich poslancov (okrem neho 
Vladimíra Lajčáka, Anny Schlosse-
rovej, Rudolfa Kubusa, Anny Ondru-
šekovej, Milana Barana, Petra Gápu, 
Adriána Kromku) vyzval primátora 
Popradu Jozefa Švagerka, aby zvážil 
pôsobenie vo svojej funkcii. 

Povedal: „Na rokovaní mestskej rady 
sme priamo videli, ako sa primátor 
„znefunkčnil“. Na začiatku som to pri-
pisoval únave z cesty, ale postupne bol 
natoľko indisponovaný, že odchádzal 
z rokovacej miestnosti, až sa nakoniec 

ani nevrátil. Bolo vidieť, že jeho stav 
je horší. Mám podozrenie, že to bolo 
pre alkohol.“ V liste poslaneckého 
klubu sa píše, že už dlhodobo dostá-
vali informácie, že svoju funkciu vy-
konáva primátor často v stave, ktorý 
nezodpovedá postaveniu a poslaniu 
verejného činiteľa. „Zodpovednosť za 
rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú život 
nášho mesta nenesiete len vy, pán pri-
mátor, ale aj my, poslanci. V našom 
poslaneckom klube sa domnievame, 
že by ste mali zvážiť vaše pôsobenie vo 
funkcii primátora mesta za záchranu 
vášho zdravotného stavu, pre pokoj váš 
a vašej rodiny, pre dobro nášho mesta,“ 
uviedol v liste Š. Pčola.

Pri príležitosti 71. výročia skonče-
nia 2. svetovej vojny a Dňa víťazstva 
nad fašizmom organizuje Oblastný 
výbor Slovenského zväzu protifašis-
tických bojovníkov kladenie vencov 
vo viacerých mestách a obciach re-
giónu. V Poprade sa pietna spomien-
ka uskutoční v piatok 6. mája o 13. 
hod. pri pamätníku v Parku hrdinov 
pri železničnej stanici. Zraz účastní-
kov bude o 12.45 hod. pred budovou 
popradského mestského úradu.

V rovnaký deň položia vence k pa-
mätníkom padlých o 11. hod. v Starom 
Smokovci a Liptovskej Tepličke, o 13. 
hod. v Spišskej Belej, o 13.30 hod. vo 
Svite a o 15. hod. vo Veľkej Lomnici. 8. 
mája o 11. hod. sa pietna spomienka 
uskutoční na cintoríne vo Veľkej a 9. 
mája o 11. hod. v Kežmarku na Hrad-
nom nádvorí.   (ppm) (Pokračovanie na str. 2)
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Skupina poslancov vyzvala primátora, aby ...

Aprílové rokovanie poslancov ...

Efektívnym prístupom k energiám dokáže mesto veľa ušetriť

Míľa pre mamu

Mesto Poprad sa stane prvým na 
Slovensku, ktoré bude mať obchod-
nú spoločnosť zaoberajúcu sa rie-
šením energetiky na území mesta. 
Poslanci rozhodli o založení tejto 
spoločnosti s ručením obmedzeným 
pod názvom Popradská energetická 
spoločnosť (PES) so stopercentnou 
majetkovou účasťou mesta. Tento 
zámer vyplýva z Programu rozvoja 
mesta Poprad na roky 2016-2022 s 
výhľadom do roku 2040.

1. viceprimátor Popradu Igor 
Wzoš vysvetlil: „K energiám musí-
me pristupovať naozaj zodpovedne 
a efektívne, to znamená, začať s nimi 
reálne narábať, začať šetriť nielen 
energie, ale aj finančné zdroje a ži-
votné prostredie. Úlohou PES bude 
energetický manažment a mestu pri-
náša novú víziu orientovanú na bu-
dúce výzvy v energetike. Umožní tiež 
prípravu nových úsporných projektov 
či prevenciu.“

Prvým krokom novej spoločnosti je 
zosumarizovanie potrebných infor-
mácií o spotrebe energií v meste a vy-
pracovanie analýzy celkovej spotreby 
energie. „Existuje množstvo nástrojov 
na šetrenie energií. Zatiaľ vieme, že 

objem ročnej spotreby energie dosahu-
je v meste viac ako 18 gigawattov, čo je 
spotreba viac ako 15 tisíc domácnos-
tí. Samospráva vo svojej réžii obhos-
podaruje viac ako dvesto odberných 
miest, čo predstavuje platby za energie 
1,7-1,8 milióna eur. Už len pri nízko-
nákladových opatreniach - pozornom 
sledovaní spotreby a upozorňovaní na 
šetrenie, sa dá ušetriť 5-10 percent. V 
peniazoch to môže byť od 100 do 170 
tisíc eur. Za to môžu byť postavené 3-4 
byty každý rok,“ prezentoval doteraj-
šie údaje I. Wzoš. Dodal, že v tomto 
čase sa dokončuje energetický audit: 
„V krátkom čase sa chceme dostať do 
štádia, že budeme vedieť o odbere 
energií v podstate online v každej se-

kunde.“ Je tiež presvedčený, že vďaka 
centrálnemu zastrešeniu všetkých 
zariadení, v ktorých samospráva platí 
za energie - školy, kultúrne, sociálne 
zariadenia, verejné osvetlenie, mest-
ské budovy atď., bude môcť získať 
lepšiu cenu.

Dôležitosť spravovania energetiky 
v meste potvrdila diskusia poslancov 
a tiež vystúpenia odborníkov z ener-
getickej oblasti, ktorí vyzdvihli tento 
zámer a označili Poprad za inovatív-
ny a, že môže byť vzorom v tomto 
smere aj pre iné mestá. Poslancov 
zaujímali detaily a vyslovovali i po-
chybnosti, či by nebolo lepšie vy-
tvoriť nie obchodnú spoločnosť, 
ale samostatné oddelenie mesta pre 
energetiku, alebo ešte so vznikom 
spoločnosti počkať. Iní vidia v ta-
komto riešení priestor na rýchlu 
návratnosť investícií do energií. 1. 
viceprimátor predpokladá, že po 
roku si už firma dokáže na svoj chod 
zarobiť sama. K možnosti vytvoriť 
samostatné oddelenie mesta doplnil: 
„Oddelenie mesta by vedelo realizovať 
takúto činnosť len po fázu analýzy a 
ďalej by už nebola v jeho silách pre 
byrokratické prekážky.“  (mar)

Na podporu vzniku Popradskej energetic-
kej spoločnosti vystúpil aj Igor Kras, kto-
rý je známy ako odborník z tejto oblasti.

Tie budú po realizácii odpredané 
do vlastníctva mesta Poprad za 
1 euro, ďalej tiež MsZ schválilo pre-
nájom nehnuteľností v k.ú. Poprad 
pre spoločnosť Kaufland SR za úče-
lom umiestnenia stavby vyvolaných 
investícií - kruhového objazdu ulíc 
Karpatská a Slovenského odboja a 
úpravu komunikácie Slovenského 
odboja k stavbe OC Kaufland na Ul. 
J. Wolkera.

MsZ schválilo aj predloženie pro-
jektu Rozšírenie triedeného zberu 
biologicky rozložiteľného odpadu 
v meste Poprad, Deklaráciu o vzá-
jomnej spolupráci miest Poprad - 
Zakopané - Vysoké Tatry, založenie 
obchodnej spoločnosti Popradská 
energetická spoločnosť (viac na 2. 

str.), zásady prijímania detí do det-
ských jaslí v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Poprad s účinnosťou od 
1. mája 2016, doplnenie vecnej nápl-
ne kapitálových výdavkov na úseku 
školstva, zníženie dotácie pre HK 
ŠKP Poprad a súčasne schválenie do-
tácie pre HK Poprad, s.r.o. vo výške 
48 474 eur a ďalšie. Poslanci neschvá-
lili návrh na zámenu nehnuteľností 
v k.ú. Poprad na Zdravotníckej ul. 
a zatiaľ ani návrh na doplnenie vec-
nej náplne rozpočtu na rok 2016 na 
športovú činnosť HK Poprad, s.r.o. 
vo výške 131 tisíc eur, pokým HK 
nepredloží doklady, že nemá dlžoby 
voči veriteľom. (Podrobné uznesenia 
budú uverejnené na www.poprad.sk).

V interpeláciách vystúpilo desať 
poslancov.   (mar)

(Dokončenie zo str. 1) Únia materských centier uspo-
riada v sobotu 7. mája najväčšiu 
oslavu Dňa matiek na Slovensku. 
Tradičným podujatím je Míľa 
pre mamu, ktorá sa uskutoční v 
rôznych mestách vrátane Popra-
du. Program v našom meste sa 
začne o 15. hod. a potrvá do 18. 
hod. Okrem tradičného pocho-
du a prekonaní symbolickej míle 
sa podujatie tohto roku nesie v 
štýle ľudových tradícií a ľudovej 
kultúry pod mottom S tradícia-
mi v srdci. 

Míľa pre mamu je venovaná všet-
kým mamám bez rozdielu veku a 
farby pleti. V minulom roku sa na 
tomto podujatí na Slovensku zúčast-
nilo viac ako 28 200 registrovaných 
účastníkov.   (ppm)

Primátor J. Švagerko sa rozhodol 
pred očami MsZ fúkať do drägera, aby 
dokázal, pokiaľ by svoje vystúpenie vo 
vypätom stave nezvládal, že nie je pod 
vplyvom alkoholu. Prístroj ukázal nula 
promile. Povedal: „Viete, koľko ľudí na 
ulici zomrelo, o ktorých si mysleli, že 
boli opití. Viete zhodnotiť môj zdra-
votný stav. Som človek z mäsa a kostí, 
človek, ktorý robí chyby. V živote som 
niekoľkokrát padol, ale zatiaľ som sa 
stále postavil a myslím si, že sa mi to po-

darí aj ďalej. Bez boja sa nevzdám. Bol 
som zvolený v demokratických voľbách, 
zvolili ma občania tohto mesta, budem 
sa zodpovedať len im.“ Primátor najmä 
v poslednom čase cíti štvavú kampaň 
voči svojej osobe, ktorá sa čím ďalej 
tým viac stupňuje. „Čo sa týka mestskej 
rady, chcem povedať, že po dlhom čase 
som sa rozhodol, že pôjdem na dovolen-
ku. Išiel som do Mexika. Myslel som si, 
že si tam oddýchnem, ale nevedel som, 
čo so mnou urobí ten let naspäť. Leteli 
sme 29 hodín, prišiel som domov a 5 dní 

a nocí som nespal. Človek sa dostane do 
určitého tlaku, stresov. Čo sa týka môj-
ho zdravotného stavu, liečim sa na cuk-
rovku. A to všetko prispieva k tomu, že 
človek nevyzerá stále v takej dobrej kon-
dícii, ako by mal byť. Vidíte, čo sa deje 
v politike, koľkí vrcholní politici skončili 
s nemocnici.“ K výzve na odstúpenie 
primátor dodal: „Čo sa týka zdravotné-
ho stavu, cítim sa tak, že mám zotrvať 
vo funkcii. Myslím si, že za mnou stojí 
práca, ktorá ukazuje, že ideme dobrou 
cestou, aj keď je to náročné.“   (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

• OBYVATELIA mesta Poprad 
a  poslanci Mestského zastupiteľstva 
mesta Poprad môžu predkladať ná-
vrhy na udelenie Ceny mesta Poprad 
a  udelenie čestného občianstva do 
kancelárie kontaktu s občanmi mest-
ského úradu do 30. júna t.r.

• VÝSTAVA fotografií s  hasičskou 
tematikou bude inštalovaná oddnes 
5. mája v Tatranskej galérii v Popra-
de. Vernisáž výstavy s názvom Hasiči 
sa uskutoční 5. mája o 16.30 hod.• POSLEDNÉ cestovateľské stretnu-
tie túto sezónu sa uskutoční v  art 
café Groteske v Poprade dnes 4. mája 
o 19. hod. Svoje fotky a zážitky zo Srí 
Lanky bude prezentovať spevák sku-
piny Slobodná Európa Whisky.• MINULÝ týždeň bol vyhlásený 
16. ročník Detského činu roka, do 
ktorého môžu rodičia, pedagógovia 
a dospelí prihlásiť inšpiratívne dobré 
skutky detí do 16 rokov. Uzávierka 
je 30. júna 2016. Viac informácií na 
www.detskycin.sk.• KLUB Veličanov v  spolupráci so 
Základnou školou s  materskou ško-
lou Fraňa Kráľa vo Veľkej organizuje 
v nedeľu 8. mája o 15. hod. v kine Máj 
vo Veľkej kultúrny program ku Dňu 
matiek. • ŠTATISTICKÝ úrad SR realizuje 
zisťovanie o využívaní informačných 
a komunikačných technológií v do-
mácnostiach a u jednotlivcov. Cieľom 
je zistiť úroveň vybavenosti domác-
ností týmito technológiami a záro-
veň zistiť úroveň znalostí a zručností 
obyvateľstva a schopnosť využitia 
tejto technológie. Na Slovensku bolo 
do zisťovania vybraných takmer 500 
obcí, medzi nimi aj Poprad. Zisťova-
nie sa uskutoční do 31.mája 2016.• ODBORNÁ prednáška s názvom 
Najväčšou a človeku najbližšou záha-
dou sveta je sám človek sa bude konať 
v piatok 13. mája o 18. hod. v Klube 
zóna v Dome kultúry v Poprade. • VÝJAZDOVÝ odber krvi NTS 
z Popradu sa uskutoční zajtra 5. mája 
od 6.30 do 10.30 hod. vo vojenskom 
útvare na Skladovej ul. v Poprade a v 
nedeľu 8. mája od 8. do 11. hod. na 
Obecnom úrade v Hranovnici.• 7. ROČNÍK pretekov lezúňov 
sa uskutoční v  OC MAX v  Poprade 
v sobotu 5. mája od 15. hod.• OD soboty  30. apríla platíme 
za volania, SMS a používanie dát v 
zahraničí sumy, ktoré sú až o 75% 
nižšie ako súčasné stropy -  0,05 € 
- za odchádzajúce volania  (za mi-
nútu), 0,02 € - za poslanú SMS, 
0,05 € - za dáta (za MB). Dohodu o 
zrušení roamingových poplatkov 
dosiahli inštitúcie EÚ  v júni  minu-
lého roka. Od júna 2017 roamingo-
vé poplatky skončia.  (ppš)
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Krátke správyUlica Majstra Pavla
a Ulica sv. Juraja

Zistené nedostatky musí mesto napraviť

Mesto zriadi startup centrum

Školským jedálňam svitá na lepšie časy
• V TÝCHTO dňoch sa upravuje chod-
ník na Francisciho ul. oproti bývalému 
starému Prioru. V súvislosti s  touto re-
konštrukciou žiada mesto občanov o 
strpenie obmedzení  a o využívanie vy-
značených koridorov  na prechod popri 
chodníku. Predpokladaný termín ukon-
čenia je 15. júna 2016.• SR sa prostredníctvom štatistického 
úradu zapojila do realizácie Zisťovania o 
príjmoch a životných podmienkach do-
mácností v rámci projektu európskych 
štatistických zisťovaní. Na Slovensku bolo 
do zisťovania vybraných takmer 500 obcí, 
medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania 
je zaradených približne 6 000 domácnos-
tí. Zisťovanie sa uskutočňuje od 13.apríla 
do 16.mája 2016.• OSLAVY 60. výročia vzniku Základ-
nej školy na Francisciho ul. v Poprade sa 
budú konať v piatok 6. mája.• PODĽA  minulý týždeň  zverejnenej 
správy systému včasného varovania bolo 
v roku 2015  stiahnutých  z  európskeho 
trhu vyše 2 000 nebezpečných výrobkov. 
Najčastejšie išlo o  hračky a  o oblečenie, 
textílie a módne doplnky. Najčastejším 
rizikom bolo chemické riziko a riziko po-
ranenia.  Zo Slovenska išlo vlani do systé-
mu včasného varovania až 74 oznámení, 
najviac sa týkalo hračiek, dekoratívnych 
predmetov a svetelných reťazí.• EXPOZÍCIA tatranskej prírody 
v  Tatranskej Lomnici bude otvorená od 
6. mája do 18. septembra denne od 9. do 
15. hod. a v letnej turistickej sezóne až do 
17. hod. V tomto roku ponúkne vyše 60 
druhov rastlín, medzi ktorými nebude 
chýbať najžiadanejší plesnivec alpínsky, 
silenka bezbyľová alebo klinček ľadovco-
vý a iné. • POD Tatrami sa vyskytol najväčší 
stredoeurópsky motýľ okáň hruškovi-
tý, ktorého rozpätie krídel dosahuje až 
15 cm.  Ide o raritný prípad, keďže aj v 
teplých častiach Slovenska ho vidieť len 
veľmi zriedkavo. Správu TANAP-u naň 
upozornil obyvateľ Štôly. • V POVODÍ rieky Poprad sa vyskytuje 
ryba mihuľa potočná, ktorá je považova-
ná za bioindikátor čistoty vody. Pre ňu 
bola horná časť rieky Poprad vyhlásená v 
roku 2004 za chránené územie európske-
ho významu patriace do sústavy Natura. • INTERNETOVÚ stránku regió-
nu Vysoké Tatry navštívi ročne  okolo 
250-tisíc návštevníkov. V minulom roku 
v porovnaní s rokom 2014 zaznamenala 
7% nárast vracajúcich sa návštevníkov. 
Zároveň sa predĺžil aj čas, ktorý ľudia 
strávia na nej. Stránka poskytuje infor-
mácie týkajúce sa najmä destinácie, po-
nuky služieb, atrakcií, web kamier, podu-
jatí, noviniek i aktualít.• NA dofinancovanie rekonštrukcie 
Podtatranského múzea v  Poprade  pôj-
de 220-tisíc eur. Sumu schválili poslan-
ci Prešovského samosprávneho kraja na 
svojom zasadnutí minulý týždeň.  (ppš)

Hlavná kontrolórka mesta Poprad 
Zita Kozlerová predložila na aprí-
lovom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva správu o výsledkoch kon-
trol na Mestskom úrade a v Centre 
voľného času v Poprade. 

Na MsÚ boli tentoraz kontroly 
zamerané na dodržiavanie všeobec-
ne záväzných právnych predpisov, 
interných predpisov pri vzniku 
a  skončení pracovného pomeru, 
súlad s  organizačnou štruktúrou, 
hospodárnosť pri použití finanč-
ných prostriedkov v  roku 2015 
a dodržiavanie postupu pri posky-
tovaní dotácií z  rozpočtu mesta 
Poprad podľa platného VZN. Pri 
kontrole na mestskom úrade hlav-
ná kontrolórka zistila viacero po-
chybení. Okrem iného vytkla, že ku 
koncu roka 2015 mesto zamestná-
valo o 20 zamestnancov viac oproti 
schválenej organizačnej štruktúre, 
čím došlo k  porušeniu organizač-
ného poriadku. Podľa stanoviska 
mesta, najzásadnejšie navýšenie 
počtu zamestnancov nastalo preto, 
že samospráva flexibilne reagovala 
na situáciu po ukončení činnosti 

neverejných posky-
tovateľov opatrova-
teľskej služby v sna-
he zabezpečiť túto 
službu pre svojich 
občanov, ktorí sú na 
ňu odkázaní, a  pre-
to mesto koncom 
roka prijalo spolu 12 
opatrovateliek nad 
rámec schválenej 
organizačnej štruk-
túry.

Hlavná kontrolórka tiež pouká-
zala na ďalšie nedostatky najmä 
v  dohodách o  pracovnej činnosti 
a  dohodách o  vykonaní práce, na 
chýbajúce písomnosti potrebné pri 
prijatí do zamestnania ako napr. vý-
pis z registra trestov alebo doklady 
od predchádzajúcich zamestnávate-
ľov a ďalšie. Uviedla, že skontrolo-
vaných bolo 28 spisov pracovníkov, 
u ktorých vznikol pracovný pomer, 
z  čoho však bola iba štvrtina bez 
chýb a  u  31 dohôd bola bez chýb 
necelá tretina.

Na zistenia kontroly reagoval 
prednosta MsÚ Róbert Bujalka, 

vysvetľoval nedostatky a  označil 
správu za nepresnú a  tendenčnú. 
Hlavná kontrolórka sa ohradila 
voči takémuto hodnoteniu a  svoj 
prístup považuje jednoznačne za 
korektný. V pléne zaznelo, že dote-
raz podobná kontrola na MsÚ ne-
bola a vedenie mesta vrhá do zlého 
svetla, hoci nejde o  pochybenia, 
ktoré by zadávali podnet na trestné 
oznámenie a  dajú sa odstrániť. To 
napokon potvrdil aj prednosta, kto-
rý povedal, že do splnenia opatrení 
na nápravu zistených nedostatkov 
a odstránenia príčin ich vzniku pôj-
du s plným nasadením.  (mar)

Poslanci popradského mestského 
zastupiteľstva na svojom aprílo-
vom zasadaní schválili Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Poprad 
o určení názvu ulíc v meste.

Pre dve novovzniknuté ulice v 
mestskej časti Spišská Sobota na-
vrhli nové názvy poslanci za voleb-
ný obvod č. 1 a Klub Sobotčanov. 
Ako uviedla predsedníčka VO č. 1 
Anna Schlosserová, KS prišiel so 
zodpovedne a dobre pripravenými 
návrhmi, za čo mu patrí poďakova-
nie. MsZ teda schválilo názov Ulica 
Majstra Pavla pre novú ulicu v Sp. 
Sobote, ktorá je rovnobežná s exis-
tujúcou Ul. Grossovou a odbočuje 
vpravo z Ulice Szásova. Ulica je po-
menovaná po zhotoviteľovi oltára v 
Kostole sv. Juraja - Majstrovi Pavlo-
vi z Levoče. Ďalšia novovzniknutá 
ulica v Sp. Sobote dostala názov 
Ulica sv. Juraja. Je rovnobežná s 
existujúcou Ul. Wallachyovou. 
Meno dostala po historickom ná-
zve Sp. Soboty Sanctus Georgius 
(po latinsky), Georgenberg (po ne-
mecky). 

V tejto súvislosti poslankyňa 
Alena Madzinová upozornila, že 
podľa schváleného VZN treba v 
úradnom styku dbať o používanie 
celého názvu, teda Ulica Majstra 
Pavla či Ulica sv. Juraja, ak bol takto 
schválený.   (mar)

V tomto roku pôjde na zlepšenie 
stavu školských jedální a ich vybave-
nia 75 tisíc eur. Na aprílovom mest-
skom zastupiteľstve poslanci z tejto 
čiastky schválili použitie 25 500 eur 
na rekonštrukciu kuchyne školskej 
jedálne Materskej školy na Ul. mlá-
deže, čím sa vyriešia technické nedo-
statky, na ktoré poukázal aj okresný 
hygienik. Ak by ich zavčasu neod-
stránili, mohli by spôsobiť havarijný 
stav, ktorý by viedol až k zatvoreniu 
prevádzky tejto školskej jedálne. Na 
nákup plynového kotla pre ŠJ pri ZŠ 
na Francisciho ul. pôjde 5 tis. eur, na 
elektrickú panvicu pre ŠJ pri MŠ na 
Okružnej ul. 4 500 eur, na plynovú 
panvicu pre ŠJ pri ZŠ na Dostojev-
ského ul. 5 tis. eur, takisto na plynovú 
panvicu pre ŠJ pri ZŠ na Koperníko-

vej ul. 3 800 eur a na elektrický kotol 
pre ŠJ pri tejto ZŠ 2 800 eur. 

Vedúca oddelenia školstva, mlá-
deže a športu MsÚ Edita Pilárová 
uviedla: „Strojové a technické vyba-
venie školských jedální je vo väčšine 
prípadov zastaralé, často desaťročia 
staré a v zlom technickom stave. Po-
užívané stroje sú opotrebované, ener-
geticky náročné, často poruchové a v 
konečnom dôsledku musia byť nako-
niec vyradené z prevádzky.“ Vďaka 
ich výmene za nové sa predíde ha-
varijným situáciám, ktoré sú často 
finančne náročnejšie ako samotná 
výmena zariadenia.

Poslanci schválili aj ďalšie dopl-
nenia vecnej náplne kapitálových 
výdavkov na úseku školstva (viac v 
budúcom čísle).  (mar)

V rámci ekonomického rozvoja 
regiónu sa mesto Poprad rozhodlo 
zrealizovať program pomoci mla-
dým a začínajúcim podnikateľom 
a firmám, a to zriadením „startup“ 
centra v nebytovom priestore Redu-
ta Poprad. Keďže uvedené priestory 
nie sú v užívania schopnom stave, 
poslanci MsZ schválili na ich rekon-
štrukciu sumu vo výške 36 000 eur.

Startup je platforma pre mladých 
ľudí od 15 rokov, ktorí chcú reali-
zovať svoje nápady a chcú na sebe 
pracovať. Ide o model, ktorý vzni-

kol v Amerike a odtiaľ sa rozšíril 
do celého sveta. Vytvorené startup 
centrum by malo byť priestorom 
pre mladých ľudí a realizáciu ich 
projektov a inovatívnych nápadov.

Podporu projektu vyjadrili nie-
len zástupcovia firiem, ktorí chcú 
so startup centrom spolupracovať, 
ale aj zástupcovia košického start 
up centra Eastcubator či predsta-
vitelia dvoch najväčších fondov 
rizikového kapitálu na území býva-
lého Československa, ktorí sú pô-
vodom z Popradu.  (mga)



Strana 4 4. 5. 2016

Výročie nálezu oslávili konferenciou

Kto vyhral účasť na prednáške Les pre človeka, človek pre les

Minulý štvrtok a piatok 
sa v Gánovciach konal pia-
ty ročník Geologicko-pa-
leontologicko-archeolo-
gickej diskusie GEPAARD 
pri príležitosti 90. výročia 
objavu výliatku mozgovne 
neandertálca a 140. výročia 
založenia Podtatranského 
múzea v Poprade.

„Na konferencii sme pred-
stavili rôzne nové výskumy. 
Máme tu zástupcov zo šies-
tich krajín. Najvzácnejší boli 
hostia z Číny, ktorí hovorili o 
tamojších nálezoch. V Gánov-
ciach momentálne prebieha 
revízny výskum a všetky nále-
zy sa opäť študujú. Prináša to 
prvé ovocie, pretože sa zistilo, 
že okrem výliatku mozgovne 
boli v  tom čase zachránené 
výliatky ďalších vtedy žijú-
cich organizmov. Išlo o kone, 
bizóny, či medvede,“ povedal 
organizátor podujatia Martin 
Sabol z  Prírodovedeckej fa-

kulty UK v Bratislave.
Gánovce sa preslávili ná-

lezom výliatku mozgovne 
neandertálca a  miestni oby-
vatelia sa snažia túto lokalitu 
zveľadiť. „Každoročne orga-
nizujeme umelecké sympóziá 
v  lokalite náleziska. V súčas-
nosti je u nás aj časť expozície 
z  Podtatranského múzea, čo 
nás veľmi teší. Pred 90 rokmi 
v kameňolome našiel odliatok 
mozgovne kamenár Koloman 
Koki, ktorý ho ponúkol na 
predaj profesorovi Jaroslavovi 
Petrbokovi. Odliatok sa mo-
mentálne nachádza v  depo-
zite Národného múzea v Pra-
he a  je škoda, že sa nám ho 
nepodarilo aspoň na určitý 
čas dostať sem,“ uviedla sta-
rostka obce Gánovce Alžbe-
ta Čekovská. O  významnú 
lokalitu sa stará predovšet-
kým Občianske združenie 
Neandertal. „Keď som sa sem 
presťahoval, bolo to smetisko, 

pritom je to lokalita, ktorá 
má minimálne celoeurópsky 
význam. Naším tajným cie-
ľom je vybudovať geopark. 
Radi by sme tiež otvorili novú 
prieskumnú ryhu, pretože 
som presvedčený, že by sa tu 
našlo ešte veľa paleontolo-
gických nálezov,“ prezradil 
predseda Správnej rady OZ 
Neandertal Karol Piovarcsy.

Podtatranské múzeum 
v  Poprade podlieha v  súčas-
nosti rekonštrukcii. Aj z tohto 
dôvodu sa časť archeologic-
kých exponátov momentálne 
nachádza v priestoroch obec-
ného úradu v  Gánovciach. 
Riaditeľka Podtatranského 
múzea v  Poprade Magdalé-
na Bekessová verí, že príle-
žitosť oslavovať 140. výročie 
založenia múzea sa ešte na-
skytne aj priamo v  Poprade. 
„Radi by sme oslavovali naše 
okrúhle výročie s verejnosťou, 
ale kvôli rekonštrukcii sa to 

zatiaľ nedá. Na budúci 
rok si budeme pripomí-
nať 130 rokov od otvore-
nia vôbec prvej expozí-
cie Karpatského múzea 
v  Poprade a  to bude tiež 
príležitosť,“ dodala. Je jej 
ľúto, že sa výliatok mozgov-
ne neandertálca doteraz ne-
podarilo dostať mimo múry 
Národného múzea v  Prahe. 
„Keď sme sa pokúšali pred 
desiatimi rokmi o  zapožiča-
nie originálu pri príležitosti 
vtedajšej konferencie, tak pri-

šla odpoveď, že nám nemôžu 
vyhovieť. Jaroslav Petrbok sa 
totiž závetom zaviazal múzeu 
v  Prahe, že výliatok daruje 
českému ľudu a nesmie opustiť 
priestory múzea. Veríme však, 
že sa to raz podarí - možno 
pri stom výročí,“ uzavrela M. 
Bekessová.  (mav)

Naša planéta v súčasnej dobe 
stráca ročne 15 miliárd stromov, čo 
predstavuje rozlohu 48 futbalových 
ihrísk každú minútu. Priestory ZŠ 
s MŠ na Tajovského ulici v Poprade 
sa koncom apríla zmenili na miesto, 
kde mladí vedci zo Slovenska, An-
glicka a  Nemecka hľadali príčiny 
tohto stavu.

Vo svojich príspevkoch účastníci 
konferencie, na ktorú 
prijalo pozvanie aj se-
dem environmentálnych aktivistov 
z  iných škôl, pripomínali význam 
lesa, informovali o  histórii ochrany 
lesa na našom území od čias Márie 
Terézie, analyzovali príčiny súčasné-
ho stavu našich lesov, pripomínali 
múdrosť našich starých mám, kto-
ré v  lese zbierali množstvo byliniek 
zlepšujúcich naše zdravie, hľadali 
možnosti riešenia a apelovali na všet-

kých poslucháčov: Les bez človeka žiť 
môže, ale človek bez lesa nie. Paralel-
ne s  konferenciou prebiehali besedy 
s odborníkmi. Prestávky vyplnili deti 
zo školského klubu lesným divadiel-
kom. Účastníci konferencie  si prezre-
li výstavu najkrajších fotografií súťaže, 
vyhlásenej už v septembri pre žiakov 
i  učiteľov pod názvom Les mojimi 
očami. Pôsobivé boli aj lesné verše, 

ktoré recitovali sa-
motní autori. Množ-

stvo informácií o slovenských lesoch 
našli účastníci aj v  informačnom 
stánku, ktorého súčasťou bola aj 
zbierka Kúp si svoj strom. Popoludní 
začala Noc s medveďom. Celá stovka 
medvieďat, pánd, polárnych medve-
ďov, medveďov grizly a  baribalov sa 
stretli, aby sa porozprávali o veciach, 
čo ich trápia. Medvedíky svoj odkaz 
ľuďom vyjadrili aj výtvarne.  (dab)

Napísali ste nám

V klube Zóna Domu kultúry v Poprade sa 13. mája o 18. hod. uskutoční pred-
náška Imaginácia predsedu Českej spoločnosti pre analytickú psychológiu Martina 
Skálu. V kupónovej súťaži novín Poprad získali voľný vstup na túto prednášku tri 
čitateľky: Štefánia Piatnicová, z Bajkalskej ul., Aneta Hrebeňárová z Allendeho ul. 
a Emília Tomečková z Chalupkovej ul. v Poprade. Voľný vstup si môžu uplatniť po 
predložení preukazu totožnosti organizátorom priamo pred prednáškou.   (ppm)

Pavel Planka (CZ)

18.05.2016 o 18.00h

A

R

É

N

A

P

O

P

R

A

D
Predaj: Aréna Poprad, www.ticketportal.sk,

 www.ticket-art.sk PP-52



Strana 54. 5. 2016

Na laparoskopické operácie už nemusia urologickí pacienti do krajských miest

Prijímacie skúšky na stredné školy Pacientske práva nepoznajú hranice

Počas posledného aprílo-
vého týždňa hosťoval v  Ne-
mocnici Poprad MUDr. Mi-
lan Svoboda z urologického 
oddelenia Nemocnice České 
Budějovice.  Lekár, ktorý 
sa od roku 2006 venuje la-
paroskopickým operáciam 
v urológii, má za sebou vyše 
2300 laparoskopických ope-
rácií v tomto odbore. 

Český špecialista uskutoč-
nil v  popradskej nemocnici 
v priebehu troch dní niekoľ-
ko operácií: radikálnu lapa-
roskopickú nefrektómiu pre 
tumor - teda laparoskopické 
odstránenie obličky s  ná-
dorom, laparoskopickú re-
sekciu tumoru obličky - teda 
laparoskopické odstránenie 
nádoru z obličky, pričom 
zvyšná časť obličky je pone-
chaná plne funkčná v  tele, 
ďalej laparoskopickú 3D 

radikálnu prostatektómiu 
- teda odstránenie prostaty 
pomocou 3D laparoskopie 
pre zhubný nádor, laparo-
skopickú pyeloplas-
tiku - teda operáciu 
zúženiny medzi ob-
ličkovou panvičkou a 
močovodom laparo-
skopicky, laparosko-
pickú ureteronefre-
ektómiu pre tumor 
obličkovej panvičky 
- teda laparoskopické 
odstránenie obličky 
aj s močovodom pre 
zhubný nádor oblič-
kovej panvičky.

„Prítomnosť českého od-
borníka považujem za ďalší 
dôležitý medzník pre uroló-
giu, keďže následným krokom 
bude zavedenie všetkých vy-
konaných laparoskopických 
operácií do portfólia operácií 

na našom urologickom pra-
covisku,“ informoval riaditeľ 
Nemocnice Poprad Peter Pet-
ruš. „Zdravotná starostlivosť 

tak bude opäť bližšie k  pa-
cientovi, keďže naši pacienti 
už nebudú musieť za týmto 
typom operácií cestovať do 
krajských miest,“ doplnil pri-
már urologického oddelenia 
MUDr. Erik Chorvát. Aj vďa-

ka tomuto kroku sa tak darí 
napĺňať dlhodobú víziu od-
delenia - poskytovať pacien-
tom z regiónu kvalitnú urolo-

gickú starostlivosť  24 
hodín denne, 7 dní 
v  týždni a  rozširovať 
škálu poskytovaných 
urologických laparo-
skopických operácií. 

Významným kro-
kom nielen pre uro-
logické oddelenie bol 
už rok 2012. Vtedy 
bolo v  popradskej 
nemocnici otvorené 
nové oddelenie cen-
trálnych operačných 

sál, kde má medzi desiatimi 
operačnými sálami svoju 
vlastnú sálu aj urológia. 

Popradská nemocnica 
otvorila v roku 2014 lôžkové 
urologické oddelenie, pra-
covisko extrakorporálneho 

litotriptora a  následne aj 
pracovisko uroskopu.  Rea-
govala tak na absenciu zdra-
votnej starostlivosti urologic-
kého typu v  spádovej oblasti 
okresov Poprad a  Kežmarok 
s  približne 170 tisíc obyva-
teľmi. Urologické oddelenie 
sa tak stalo najmladším z od-
delení Nemocnice Poprad.  
V roku 2008 ho začal budovať 
MUDr. Erik Chorvát s  jed-
nou zdravotnou sestrou. Od 
poskytovania ambulantnej 
zdravotnej starostlivosti po-
stupne prešli na jednodňovú 
a tiež ústavnú zdravotnú sta-
rostlivosť. Kým za 6 mesiacov 
roku 2014 vykonali na odde-
lení 366 operačných výkonov, 
v roku 2015 ich počet stúpol 
na 898 a  za necelé 4 mesia-
ce roku 2016 vykonali leká-
ri urologického oddelenia 
340 operácií.  (sga)

Divadelné predstavenie 
Slováci sme od rodu! študent-
ských súborov Tote Tam zo 
ZUŠ A. Cígera v Kežmarku a 
Trma-vrma zo ZUŠ pri Spoje-
nej škole Letná v Poprade sa 
uskutoční v stredu 11. mája o 
18. hod. v popradskom dome 
kultúry. Vstupné je dobrovoľ-
né. Záujemcov o predstavenie 
však divadelníci upozorňujú, 
že je vhodné pre divákov od 
12 rokov a vyskytujú sa v ňom 
expresívne výrazy.

Slováci sme od rodu! je 
spoločným projektom týchto 
dvoch divadelných súborov, 
ale aj javiskovou výpoveďou 
mladých ľudí o ich pohľade na 
Slovensko (nielen) dnešných 
dní. Spoločne sa pýtajú: Akí 
vlastne sme my, Slováci? Prečo 
sme takí, akí sme?

Predstavenie získalo v ka-
tegórii divadla mladých 1. 
miesto na regionálnej pre-
hliadke Divadelná Šuňava 
2016, 1. miesto na Krajskej 

scénickej žatve 2016 v Levoči a 
postúpilo na júnovú celoštátnu 
prehliadku divadla mladých 
FEDIM 2016 do Tisovca.

Divadelné súbory Tote tam a 
Trma-vrma patria v posledných 
rokoch medzi popredné súbory 
na Slovensku. Po víťazstvách na 
krajských a celoštátnych pre-
hliadkach sa s úspechom viac-
krát predstavili aj na vrcholnej 
prehliadke ochotníckeho di-
vadla na Slovensku Scénickej 
žatve v Martine.  (ppp)

Stredné školy otvoria one-
dlho svoje brány uchádza-
čom počas prijímacích skú-
šok aj v Poprade. Prijímaciu 
skúšku píšu uchádzači na 
väčšine škôl zo slovenského 
jazyka a literatúry a  mate-
matiky, na odborných ško-
lách môžu podľa zamera-
nia overovať vedomosti aj 
z iných predmetov, ako napr. 
fyzika, chémia, prírodopis, 
či cudzie jazyky.

Do  20. februára  bolo 
potrebné podať prihlášky 
riaditeľovi ZŠ na odbory, 
kde sa vyžaduje talentová 
skúška. Pre ostatné odbory 
bol určený termín 10. apríl. 
Uchádzač, ktorý nie je žia-
kom ZŠ, podal prihlášku 
priamo na strednú školu v 
uvedených termínoch. Pri-
hlášku bolo možné podať 
na dve stredné školy alebo 
na dva odbory vzdelávania 
tej istej strednej školy. Ak sa 

žiak hlásil na SŠ, ktoré vyža-
dujú overenie špeciálnych 
schopností, zručností alebo 
nadania, a neuspel, mohol 
si v riadnom termíne podať 
ďalšie dve prihlášky na bež-
né SŠ.

Riaditeľ strednej školy 
pri rozhodovaní o prija-
tí zohľadní, že uchádzač je 
úspešným riešiteľom pred-
metovej olympiády alebo 
víťazom súťaže, ktorá súvisí s 
odborom vzdelávania, o kto-
rý sa uchádza, a výsledky do-
siahnuté v celoslovenskom 
testovaní žiakov  9. ročníkov 
základných škôl. Výsledky 
prijímacích skúšok musí 
škola zverejniť do troch dní 
odo dňa konania druhého 
termínu na výveske školy. V 
prípade, ak žiak nebude pri-
jatý v riadnom termíne na 
žiadnu SŠ, môže si podať ešte 
jednu prihlášku na školu, 
ktorá prijíma v druhom kole.

Termíny prijímacích skúšok: overovanie športových, ta-
lentových alebo iných špeciálnych schopností uchádzača 
sa konalo v  termíne od 25. marca do 15. apríla, v pon-
delok 9. mája - prvý termín (z organizačných dôvodov 
sa môže skúška skončiť v utorok 10. mája), vo štvrtok 
12. mája - druhý termín (z organizačných dôvodov sa 
môže skúška skončiť v piatok 13. mája), 6. jún 2016 - 
najneskorší termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa SŠ 
o  uskutočnení prípadného  2. kola prijímacích skúšok, 
v  utorok 21. júna 2016 - druhé kolo prijímacích poho-
vorov (z organizačných dôvodov sa môže skúška skončiť 
v stredu 22. júna).    (ppp)

Predstavenie Slováci sme od rodu!

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) 
Poprad je jednou zo 14 organizácií EÚ, ktoré 
realizujú Európsku komunikačnú kampaň s 
cieľom oboznámiť pacientov o možnostiach 
využitia služieb poskytovateľov zdravotnej 
starostlivosti v zahraničí. Kampaň bola ofi-
ciálne prezentovaná 3. mája  2016  na pôde 
Európskeho parlamentu (EP) v Bruseli. 

Európania o možnosti vybrať si zahraničné-
ho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti ve-
dia zatiaľ len veľmi málo. V skutočnosti mož-
nosti dané smernicou EÚ o uplatňovaní práv 
pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starost-
livosti vo všetkých členských krajinách EÚ vy-
užívajú zatiaľ len 2 % Európanov. Na Sloven-
sku o práve vyhľadať starostlivosť za hranicami 

našej krajiny vie podľa nej len 17 % ľudí.  
„Pevne veríme, že pozitívny dopad smernice 

závisí najmä od vysokého stupňa vedomostí 
európskych pacientov o ich pacientskych prá-
vach a potenciálnych výhodách, ktoré im z tejto 
legislatívy vyplývajú,” uviedla Petra Čakovská 
z S.O.S. Poprad. “Dôsledná implementácia 
smernice navyše pomôže aj zvyšným 98 % ľudí, 
ktorí sa rozhodnú alebo sú nútení z osobných 
dôvodov dať sa liečiť vo vlastnej krajine, pro-
fitovať z lepšej kvality a bezpečnostných štan-
dardov. Pacienti budú lepšie informovaní o 
svojich právach vo vzťahu k domácej i cezhra-
ničnej zdravotnej starostlivosti a jej preplácaní 
a posilní sa i  vzájomná spolupráca členských 
štátov v tejto oblasti.”   (pvč)

• VÝSTAVA Ilustrátorský Olymp je otvorená 
od 2. do 31. mája v Podtatranskej knižnici na 
Podtatranskej ul. v Poprade. Putovná výstava 
prezentuje diela ocenené Grand Prix na Bie-
nále ilustrácií Bratislava v rokoch 1967-2015 

a kníh, ktorých ilustrácie boli ocenené Grand 
Prix a Zlatým jablkom na BIB v rovnakom ob-
dobí.• PREZENTÁCIA knihy Zuzany Kollárovej 
Dr. Michal Guhr - lekár srdca a duše sa uskutoční 
v piatok 6. mája o 18. hod. v kaviarni Lahodnos-
ti na Námestí sv. Egídia 44 v Poprade.  (ppp)

PoZVáNKy
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Vďaka dobrodincom

Multidisciplinárna vedecká konferencia Posolstvo Jána Pavla II.
V  Poprade sa 21. a 22. 

apríla na katedre ma-
nažmentu Pedagogickej 
fakulty Katolíckej univer-
zity Ružomberok konal IX. 
ročník jednej z najvýznam-
nejších slovenských vedec-
kých multidisciplinárnych 
konferencií „Posolstvo Jána 
Pavla II. 2016“.

Tohtoročná konferencia 
bola zameraná na súčasné 
trendy a výzvy v manažmente 
a ekonomike, spoločenských a 
humanitných vedách, vo vede 
a vzdelávaní. Konferencia, 
spoluorganizovaná viacerými 
domácimi a  zahraničnými 
vysokými školami a organizá-
ciami pod záštitou rektora KU  
Jozefa Jaraba, bola tento rok 
venovaná na poctu Júliusovi 
Alexymu, rodákovi z Popra-
du, zakladateľovi operačnej 
analýzy a najvýznamnejšiemu  
žijúcemu slovenskému fyzi-
kovi akademikovi Júliusovi 
Krempaskému,  pri príležitos-
ti ich životných jubileí.

Konferencia tiež reflek-
tovala odkaz Mons. Štefana 

Náhalku, ktorého 100. výro-
čie od narodenia si v  týchto 
dňoch pripomíname. Praco-
visko Katolíckej univerzity 
Pedagogickej fakulty v Popra-
de je pomenované práve po 
tomto významnom Slovákovi, 
ktorý spájal vieru s modernou 

vedou, čo je aj poslaním kato-
líckych univerzít a ich identity 
v súčasnom svete.

Na podujatí sa zúčastnilo 
v  osobnej i  korešpondenčnej 
forme 200 účastníkov zo Slo-
venska, Českej republiky, Poľ-
ska, Ukrajiny, Ruska, Mace-
dónska, Moldavska, Rakúska 

a  Iránu. Odzneli výnimočné 
príspevky, ktoré korešpondujú 
s  aktivitami v  príprave celé-
ho radu významných aktivít 
koncentrovaných k historicky 
prvému predsedníctvu Slo-
venska v Rade EÚ. Prednášky 
vyvolali početné podnetné 

diskusie, ktoré  pokračovali 
v  neformálnych rozhovoroch 
a vyvolali potenciálnu vedec-
ko-výskumnú spoluprácu. 
Výnimočnosť a  genius loci 
konferencie spočíva predo-
všetkým v  skladbe význam-
ných hostí, ktorých výsled-
ky práce dávno prerástli do 

celoeurópskeho i svetového 
významu. V  plenárnych blo-
koch odzneli veľmi zaujímavé 
a  podnetné príspevky vý-
znamných vedeckých osob-
ností: o  vzťahu kresťanského 
náboženstva a  fyziky, klima-
tických zmenách v  súvislosti 

s encyklikou Laudato si, te-
matike fyzikálnych aspektov 
vzduchu, o existenčnej kauze 
a  skúsenosti z  podnikateľskej 
sféry, o pôde, ako základnom 
faktore pre podnikanie v agro-
sektore  a  o umelej inteligencii 
a  jej vplyve nielen na budúce 
generácie, ale aj na sociálnu 

oblasť organizácií. Jedinečné 
boli tiež príspevky o metó-
dach v  kriminalistike, pravde 
a dobre v náuke sv. Jána Pavla 
II.,  futurologických aspektoch 
manažérskych teórií, otáz-
kach globálnej krízy a   tema-
tike metodického pochybenia 
ekonómie, ako aj o  chybách 
a  manipuláciách vo výskume 
v oblasti časticovej fyziky, so-
ciálnom konaní v  spoločnos-
ti a v  rodine, o  možnostiach 
využitia pôdneho potenciálu 
Západných Karpát pre trvalo-
udržateľný rozvoj. Výnimočné 
boli takisto referáty o  osob-
nostnej štruktúre sebaurčenia 
vo filozofii Karola Wojtylu,  
o ekonomickej kriminalite a 
kriminálnych činoch v  kon-
texte migrácie, základných po-
trebách v edukácii prírodných 
vied a  o význame strategické-
ho manažmentu v riadení or-
ganizácie. Na plenárne bloky 
nadviazali rokovania v štyroch 
sekciách, v  ktorých odznelo 
viac ako 100 pôvodných ve-
deckých príspevkov.

Anna Diačiková

Za predsedníckym stolom zľava: Anton Lisnik, predseda organizačného výboru konferencie, Josef Fia-
la, rektor Vysokej školy sociálno- správnej z Havířova, Viktor Porada, emeritný rektor Vysokej školy 
Karlovy Vary, Marek Storoška, rektor Vysokej školy medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov,  
Jozef Jarab, rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, Alena Daňková, vedúca Katedry manažmentu 
PF KU Poprad, Tomáš Jablonský, dekan PF KU v Ružomberku, Miroslava Kolcúnová, riaditeľka ŠÚD-
TaRCH, n. o. Dolný Smokovec a Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica.

V súčasnej dobe veľmi narastá výskyt chronických civili-
začných chorôb, ktoré spôsobujú predčasnú smrť, nehovo-
riac o následkoch na zdraví človeka. Dnes vieme, že príčinou 
tohto stavu je nesprávny životný štýl, hlavne nevhodné stra-
vovanie a nedostatočná fyzická aktivita.

Pohyb je jedna z možných ciest na zlepšenie veľmi nepriaz-
nivého zdravotného stavu. Jedným z hlavných faktorov správ-
neho životného štýlu je teda potreba každodenného pohybu v 
akejkoľvek forme fyzickej aktivity, či rekreačného športovania.

Každý rok zomrie takmer 1,9 milióna ľudí na dôsledky fy-
zickej inaktivity, pričom už 30 minút fyzickej aktivity stred-
nej intenzity počas 5 dní v týždni významne redukuje riziko 
najčastejšie sa vyskytujúcich spomínaných ochorení. Na tento 
fenomén chce upozorniť aj Svetová zdravotnícka organizácia, 
ktorá sa na Svetovom zdravotníckom zhromaždení v máji 2002 
rozhodla iniciovať a zaradiť do svojho kalendára 10. máj ako 
svetový deň „Pohybom k zdraviu“. Cieľom tohto dňa je pod-
poriť zvýšenie pohybovej aktivity a tiež poukázať na pozitívne 
účinky pohybu na ľudský organizmus.

RÚVZ Poprad, Odd. HDM a výchovy k zdraviu

Klub Ligy proti rakovine Žirana Poprad tento rok vyzbieral v 
rámci verejnej zbierky počas Dňa narcisov celkom takmer 9725 
eur. Sme radi, lebo je to viac ako minulého roku. Do zbierky sa za-
pojili aj  členky Žirany nielen z Popradu, ale aj zo Svitu a Kežmar-
ku. Hlavnými pomocníkmi boli študenti z Gymnázia Kukučínova, 
Obchodná akadémia, Gymnázium na Rovnej ul. v Poprade, Zdru-
žená stredná škola Svit, Hotelová akadémia Kežmarok. Zo základ-
ných škôl to boli ZŠ Ul. Komenského, Špeciálna ZŠ na Partizánskej 
ul., ZŠ a MŠ Tajovského, Spojená škola Letná, ZSOŠ Veľká. 

Zbierka prebiehala v celom meste, ale úspešní sme boli najmä 
v obchodných centrách a pri vchode do popradskej nemocnice 
a polikliniky Alexandra a Adus. Všetkým zúčastneným a takisto 
všetkým darcom zo srdca ďakujeme.

Elena Krauszová, LPR Žirana Poprad

Sobota 7. máj o 15. hod. / Námestie sv. Egídia
MÍĽA PRE MAMU
Zábavné podujatie pre rodiny s deťmi na oslavu 
Dňa matiek.
Info: www.mcbambino.sk

Nedeľa 8. máj o 10. hod.
Dom kultúry Poprad - divadelná sála
HUBO, LINDA A TAJOMNÝ
HIPPOPOTAMUS
Divadelný súbor Hoki-Poki
Putovaním džungľou Hugo a Linda zažívajú ne-
opakovateľné stretnutia.
Vstupné: 1,50 €

Utorok 10. máj o 18. hod. / DK Poprad
- divadelná sála
XXXX. ročník Popradskej hudobnej jari
MESTO, KTORÉ MÁM RÁD
Pod záštitou primátora mesta Jozefa Švagerka
Nevšedné spoločné vystúpenie talentovaných 
detí - žiakov a učiteľov zo ZUŠ na Štefánikovej 
ulici, zo ZUŠ J. Silana a ZUŠ zo Spojenej ško-
ly na Letnej ul. v Poprade       Vstupné: 1,50 €

Piatok 13. máj o 19. hod. / Kostol sv. Egídia 
NAJKRAJŠIE RUSKÉ PIESNE /
RUSSKAJA TROJKA
Koncert zložený z najkrajších ruských piesní
Vstup: voľný

Kultúrny program mesta Poprad

5. máj o 19. hod. 
- ZMENIL TVÁR 
ŠANGHAJA 
SK, dokument, 68 min., sloven-
ská verzia, MP12
Príbeh otca ázijských mra-
kodrapov- architekta Ladislava 
Hudeca, ktorý uvedie režisér 
L. Kaboš spolu so sochárom 
L. Sabom.           Vstupné: 4 €

6. máj a 8. máj o 19. hod. - 
DEŇ MATIEK 
USA, romantická komédia, 
120 min., titulky, MP12
Deň matiek sa nezadržateľne 
blíži a matky (a otcovia) ho 
budú prežívať každý svojím 
spôsobom.        Vstupné: 4 € 

7. máj o 16. hod. - BARBIE: 
TAJNÁ AGENTKA 
USA, animovaný, 75 min., čes-
ký dabing, MP12
Život vo svete špionáže si uží-
vajú aj Barbie s Terezou a Re-
née, vďaka čomu môžu skúšať 
neuveriteľné množstvo najrôz-
nejších kostýmov.   Vstupné: 4 €

7. máj o 19. hod. - NÁVŠTEV-
NÍCI 3: REVOLÚCIA 
FR, komédia, 109 min., český 
dabing, MP12 
Magori zo stredoveku sa zno-
va pustia do cestovania v čase 
a stanú sa návštevníkmi v dobe, 
o ktorej, samozrejme, nema-
jú ani páru.      Vstupné: 4 €

8. máj o 16. hod. - MUNO, 
STRÁŽCA MESIACA  

FR, dobrodružný/animovaný, 
85 min., slovenský dabing, MP
Malý Muno dostane za úlohu 
strážiť Mesiac. Vstupné: 3 €/ 
2,50 € deti

9. máj o 19. hod. - ZBRUSU 
NOVÝ ZÁKON 
BE/FR/LU, komédia, 113 min., 
titulky, MP12, FK
Boh existuje. Žije v  Bruseli, je 
poriadne neznesiteľný a celý deň 
len sedí za počítačom.  Vstupné: 
4 €, 2 € s preukazom FK

Digitalizáciu Kina Tatran fi-
nančne podporil Audiovizuál-
ny fond

Viac na www.kinotatran.sk

Kina tatran

Svetový deň Pohybom ku zdraviu
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SpoločenSká kronika

Vo štvrtok 28. apríla 2016
vo Veľkej s

V piatok 29. apríla 2016
vo Veľkej s

V piatok 29. apríla 2016
vo Veľkej s

V piatok 29. apríla 2016
vo Veľkej s

V sobotu 30. apríla 2016
v Strážach s

V sobotu 30. apríla 2016
v Spišskej Sobote s

V pondelok 2. mája 2016
vo Veľkej s

V pondelok 2. mája 2016
vo Veľkej s

V utorok 3. mája 2016
vo Veľkej s

Annou Bičárovou,
74-ročnou

Pavlom Dlubáčom,
59-ročným

Ing. arch. Jozefom Krystufom,
86-ročným

Andrejom Fudalym,
70-ročným

Annou Janíkovou,
57-ročnou

Emilom Schützom,
91-ročným

Magdalénou Chovanovou,
93-ročnou

Chrudošom Kotyzom,
90-ročným

Annou Hulejovou,
81-ročnou

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Človek by mal vlastne vždy len to čítať, čo je hodné obdivu.
J. W. GOETHE

poVeDali SláVni

Dnes 4. mája má meniny Florián, vo štvrtok 5. mája Lesana, Le-
sia, v piatok 6. mája Hermína, v sobotu 7. mája Monika, v nede-
ľu 8. mája Ingrida, Deň víťazstva nad fašizmom, Deň matiek, 
v pondelok 9. mája Roland a v utorok 10. mája Viktória.

BlaHoŽeláme k meninám

23. apríla 2016 - Jaroslava Kopáčová a Michal Zvolánek, Ana 
Galic a Peter Jacoš.

manŽelStVo uZaVreli

V stredu 4. mája 2016
o 10.30 hod. v Novej Lesnej s

V piatok 6. mája 2016
o 14. hod. v Novej Lesnej s

Hlikeriou Balentovou,
89-ročnou

PhMr. Jozefom Bujnom,
94-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

Láska vás 
postretne 

na každom kroku. Tentoraz sa 
však konečne zamilujete aj vy.

P r a c ov n é 
povinnosti 

vás síce pohltia, ale nezabránia 
vám aj v zábave a rôznych spolo-
čenských stretnutiach.

M i n u l o s ť 
sa vám v 

niečom ohlási a budete mať po-
cit zadosťučinenia, lebo dôjde na 
vaše slová.

Patríte k ľu-
ďom, ktorí 

sú veľmi empatickí - vciťujú sa do 
situácie iných. Mali by ste však 
mať na pamäti, že tí druhí to ne-
musia prežívať tak ako vy.

V zložitých 
situáciách 

by ste mali najprv porozmýšľať, 
až potom konať. Svojou prchkos-
ťou si môžete poškodiť.

Niečo vás 
prinúti ustúpiť v rodinnej zále-
žitosti, ale bude to dobre, hoci 
sa vám to také spočiatku zdať 
nebude.

S vašou vý-
rečnosťou 

dokážete presvedčiť aj pochy-
bujúceho. Vďaka tomu sa vám 
podarí presadiť nejaký váš zámer.

N i e k e d y 
n e v i e t e 

presne, čo chcete. Tieto dni vám 
ukážu, že mnohé veci sa vyriešia 
najlepšie samy od seba.

Kým iní vá-
hajú, vy sa 

už vrháte do nových aktivít. To 
sa vám tentoraz bohato vyplatí.

Nekompli-
kujte to, čo 

sa dá vyriešiť veľmi jednoducho. 
Len treba vo vašom prípade 
zmeniť uhol pohľadu na nejakú 
záležitosť či vzťah.

D o b r o s r-
dečnosťou 

dokážete viac, než uštipačnosťou 
a kritizovaním. V tomto čase slo-
vá radšej zaobaľujte a hovorte v 
pokoji.

Ne p l án o -
vané výdavky vám narušia roz-
počet. Bude vás mrzieť, že ste v 
minulom období viac nešetrili.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

Dnes 4. mája - Lekáreň Nemocnice Poprad, vo 
štvrtok 5. mája - Styrax, v piatok 6. mája 
- Včela, v sobotu 7. mája - Adus, v nedeľu 
8. mája - Lekáreň na autobusovej stanici, 
v pondelok 9. mája - Lekáreň Nemocnice 
Poprad a v utorok 10. mája - Tília.
Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka ul., 

Styrax: Ul. L. Svobodu, Včela: Tatranské nám. 
(pri nemocnici), Lekáreň na autobusovej 
stanici: Wolkerova ul., Tília: Banícka ul.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

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

poHotoVoSť V lekárňacH

Pohľady na Starý Smokovec

Program kina cinemaX poprad
Od 5. mája do 11. mája

V  sobotu v  popoludňaj-
ších hodinách bola posád-
ka Vrtuľníkovej záchran-
nej zdravotnej služby ATE 
z Popradu požiadaná o  sú-
činnosť na záchrannej akcii 
vo Vysokých Tatrách.

Počas schádzania zo Zam-
kovského chaty sa 41-ročná 
turistka pošmykla na turis-
tickom chodníku a  pádom 
na ostrý kameň utrpela vážne 
poranenie hlavy. Na miesto 
bola vyslaná Horská záchran-
ná služba, ktorá pacientke 
poskytla neodkladné zdra-
votné ošetrenie. Po prílete 
vrtuľníka bola k  pacientke 
spustená aj lekárka leteckých 
záchranárov. Žena bola spolu 
z lekárkou z terénu transpor-
tovaná a  po medzipristátí na 
Hrebienku v  stabilizovanom 
stave prevezená do nemocni-
ce v Poprade.  (zuh)

Vážny
úraz hlavyVo vile Flóra sa narodila 

a v Starom Smokovci aj naďa-
lej  žije bývalá členka Cechu 
sprievodcov Tatry - Spiš Dag-
mar Trommlerová. Väčšinu 
času sprevádzala v  zahraničí, 
ale svoje srdce odovzdala rod-
nej obci, kde pozná každý kút 
a  aktívne sa zapája do snáh 
o jej zveľaďovanie. Na stretnutí 
s ňou v polovici apríla v Pod-
tatranskej knižnici v Poprade 
si verejnosť pripomenula je-
dinečnosť a históriu jednej z 
prvých tatranských osád - Sta-
rého Smokovca.

Hostka vo svojej prednáške 
vyzdvihla výnimočnosť Starého 
Smokovca od jeho počiatkov 
až po súčasnosť. Spomenula 
zakladateľa Karola Csákyho, 
historický vývoj miesta, archi-
tektúru a spoločenskú dôležitosť 
jednotlivých budov, ktoré ešte 
vychádzajú z  rakúskeho a  švaj-
čiarskeho staviteľstva. Pomocou 
fotografií znázornila, na aký účel 
sa využívali niektoré miesta, 
aký hospodársky ako aj zdraviu 
prospešný význam má Smoko-
vec vďaka napríklad niekdaj-
šej kaviarni Kaffehaus, hotelu 
Grand, či Kúpeľnému domu. 
Mnohým rodinám dokázala se-
zónna práca v  tatranskej osade 
zabezpečiť výdaje na celý rok. 

Spoločne s návštevníkmi spo-
mínali na zimné ľadové plochy, 

sánkarskú dráhu, krásnu parko-
vú úpravu a Vilu Flóru, v ktorej 
Dagmar strávila priam ideálne 
detstvo. Cez svoje pohľady na 
situáciu v Starom Smokovci vy-
niesla vášnivá rodáčka taktiež 
niekoľko kritík voči moderným 
stavbám, napr. Grandhotelu 
Bellevue, ktoré podľa nej ne-
zapadajú do tatranského pro-
stredia a  narúšajú nimi kolorit 
pôvodného Starého Smokov-
ca. Ako bývalá sprievodkyňa 
ostrým okom sleduje aj nedosta-
točné využitie potenciálu osady 
v cestovnom ruchu: „Nevieme 
sa predať“, poznamenala. Ako 
príklad uviedla aj neudržiavanú 
kalváriu s abstraktnými vyobra-
zeniami jednotlivých zastavení 
krížovej cesty, ktoré považuje 
za nezrozumiteľné pre všetkých 
ostatných návštevníkov.

V  krátkosti sa D. Trommle-
rová pristavila aj pri Novom 
Smokovci a jeho zakladateľovi 
Dr. Mikulášovi Szontaghovi, 
ktorý začal s klimatickou lieč-
bou v  Tatrách. Pripomenula aj 
dobrovoľné aktivity evanjelic-
kého farára v Novom Smokovci 
Pavla Kušníra, ktorý celé minulé 
leto viedol prednášky o Novom 
Smokovci a  sprevádzal turis-
tov. Za túto prospešnú prácu si 
vyslúžil aj cenu Dr. Szontagha, 
ktorú každý rok udeľuje Klub 
Tatrancov.   Adriana Hricková

Pat & Mat vo filme - o 13.10 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Kniha džungle 2D - o 15.10 
hod., Captain America: Ob-
čianska vojna 3D - o  17.20 
hod., Captain America: Ob-
čianska vojna 2D - o  15.30 
hod. a o  20.20 hod., Detské 
kino - Kung Fu Panda 3 2D 
- o 13.30 hod. (hrá sa len cez 
víkend), Kolónia - o  15.40 
hod., Ako básnici čakajú na 
zázrak - o  18. hod. (nehrá 

sa 8.5.), Deň matiek - Ako 
básnici čakajú na zázrak - 
o  18. hod. (hrá sa len 8. 5.), 
Návštevníci 3: Revolúcia - 
o  20.30 hod., Lovec: Zimná 
vojna 2D - o 13. hod. (hrá sa 
len cez víkend), Deň matiek 
- o 18.30 hod. (nehrá sa 10. 5.), 
Artmax filmy - Divadlo La 
Scala - Chrám zázrakov - 
o 18.50 hod. (hrá sa len 10. 5.), 
Polednice - o  21. hod. Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

Redakciu novín  POPRAD  nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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MESTo  PoPRAD

NA PRENáJoM NEHNUTEĽNoSTI
v y h l a s u j e     obchodnú  verejnú  súťaž

nebytových priestorov o výmere 20,80 m2 nachádzajúce sa
v objekte postavenom na parcele č. 350/1 na ulici Fraňa Kráľa

v Poprade, zapísanej na Okresnom úrade v Poprade,
katastrálnom odbore, katastrálne územie Veľká,

na liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 

Minimálne ročné nájomné: 410,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby 
spojené s užívaním nebytového priestoru.
Účel nájmu: prevádzkovanie bufetu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 12.5.2016  do 12. hod.
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297    PP-54

inZercia

• Predám lacno dreve-
ný obklad - 3 €, zrubový 
profil, hranoly, aj dlážko-
vicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  4/16-P• Predám zánovný šijací 
stroj, ktorý i  vyšíva a  pláta 
a tmavý rozťahovací stôl. Inf.: 
č. t. 0908 070 967.  14/16-P• Predám novú liaheň 
za 50 €, klietky pre chov 
prepelíc a  pasce, viac na 
www.123nakup.eu  Inf.: č. t. 
0907 181 800.  16/16-P• Predám elektronické piá-
no Yamaha + gitaru. Inf.: č. t. 
0903 395 992.  18/16-P• Predám dva pápero-
vé vankúše, každý má 4 
kg, cena 20 €/1 ks. Inf.: č. t. 
052/7781 170.  19/16-P• Predám zrekonštruovaný 
3-izb. byt v Poprade na starom 
Juhu. Cena dohodou. Inf.: č. 
t. 0911 348 550.  20/16-P • Predám Renault Cango 
1.5 dci, plechová nadstav-
ba, r. v. 2003, naj. 160  000 
km, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0915 917 147.  23/16-P

• Kúpim včely, jednu rodinu. 
Inf.: č. t.  052/776 37 11.   6/16-K• Kúpim 1-izb. byt a  ga-
ráž v  Poprade. Inf.: č. t. 
0905 977 145.  8/16-K

• Náter striech, fasády 
a  kostoly - 3 €/m2 s  farbou, 
základ a vrch. Inf.: č.t. 0915 
423 705 (p.Ivan).  29/16-R• MASÁŽE - salón LUCIA 
M, Nám. sv. Egídia (bu-

dova - bývalý Glóbus), 90 
minút pre pohodu a  zdra-
vie certifikovaným masé-
rom. Inf.: č. t. 0907 641 638, 
0944 087 950.  34/16-R • Hľadám opatrovateľku 
pre 16-mesačné dieťa u  nás 
doma - centrum Poprad, 3-4 
dni v týždni, prípadne podľa 
vzájomnej dohody. Inf.: č. t. 
0948 898 111.  40/16-R• Dám do prenájmu garáž 
v Poprade za Olympiou. Inf.: 
č. t. 0948 007 776.  42/16-R• Komunikatívna 54-ročná 
s  príjemným vystupovaním 
hľadá zamestnanie v  Po-
prade. Ovládam podvojné 
účtovníctvo, mzdy, prácu 
s počítačom, internetom, ad-
ministratívu. Inf. č. t.: 0911 
849  600, e-mail:anpa911@
gmail.com.  43/16-R• Dám do prenájmu dlho-
dobo 1-izb. byt v  Poprade 
max. pre dve osoby, s balkó-
nom, 7. poschodie. Inf.: č. t. 
0908 414 419.  44/16-R

• Odstúpim/predám pek-
nú novo zariadenú pre-
dajňu bižutérie, kabeliek 
a  módnych doplnkov pria-
mo v centre Popradu. Cena 
dohodou. V  cene je kom-
pletné vybavenie predajne 
vrátane tovaru. Ďalšie in-
formácie telefonicky na tel. 
č. 0902 538  614.   45/16-R

• Učiteľ - muzikant Ján Pla-
ček z  Popradu stále aktívne 
hráva a spieva vo dvojici s har-
monikárom na svadbách, 
narodeninách a  firemných 
akciách. Inf.: č. t. 052/776 76 
33, 0902 519 954.  46/16-R• Hľadám stolára, ktorý 
opraví záhradnú chatku. Inf.: 
č. t.  0907 418 226.   47/16-R

preDaj

kÚpa

rôZne
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého 
stupňa, splnené kvalifikačné predpoklady a 
osobitné kvalifikačné požiadavky pre základ-
né školy,
- II. atestácia,
- minimálne 5 rokov praxe v riadiacej funkcii,
- bezúhonnosť,
- riadiace a organizačné schopnosti,
- práca s PC,
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon 
riadiacej funkcie,
- znalosť právnych noriem v predmetných ob-
lastiach výhodou.
Požadované doklady k prihláške:
- písomná prihláška do výberového konania,
- overené doklady o  najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní,
- štruktúrovaný profesijný životopis s  uvede-
ním vlastného telefonického kontaktu,

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

v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskor-
ších predpisov a v zmysle § 3 ods. 3 Pracovného poriadku zamestnancov mesta Poprad

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie

vedúceho/vedúcej odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Poprade.

- motivačný list,
- výpis z  registra trestov (nie starší ako 3 me-
siace) resp. čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
- súhlas uchádzača so spracovaním osobných 
údajov pre potreby výberového konania podľa  
zákona č. 122/2013 Z. z. o  ochrane osobných 
údajov v platnom znení.
Uzávierka prihlášok do výberového konania 
je 20. mája 2016.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné 
doručiť v zalepenej obálke s označením „neo-
tvárať - výberové konanie - odbor školstva mlá-
deže a športu“ na adresu:
Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Uchádzači, ktorí splnia požadované predpokla-
dy, budú pozvaní na výberové konanie najmenej 
sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátu-
mu, miesta a hodiny výberového konania. PP-55

V  športovej hale Zá-
moček v  Matejovciach 
sa v  piatok 29. apríla 
konalo finále okres-
ného kola vo florba-
le starších žiačok. ZŠ 
v  Spišskej Sobote vo 
vyrovnanej  štvorčlen-
nej skupine stratila iba 
jediný bod a  zaslúže-
ne sa tešila z  postu-
pu na krajské kolo.

FOTO - Jozef Pavlík

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktorka: 
PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny POPRAD, Podtatran-

ská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 
64 71, inzercia 772 10 62. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspev-
ky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky 
na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydava-
teľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

popraD

• POPRADSKÝM futba-
listkám na jar body uteše-
ne pribúdajú. V  sobotu 30. 
apríla si v rámci 16. kola II. 
ligy Východ poradili v  Lu-
čenci s domácim tímom FK 
LAFC hladko 5:0. Najbližšie 
sa predstavia až 14. mája 
doma proti lídrovi z Micha-
loviec.• V POPRADE uvidia fut-
baloví nadšenci opäť zápas 
najvyššej súťaže. Kvôli re-
konštrukcii štadióna odohrá 
MŠK Žilina zápas 31. kola 

Fortunaligy proti MFK Skali-
ca v NTC Poprad v piatok 6. 
mája s výkopom o 20. hod.• POD hlavičkou ŠKŠG 
GY-TA Poprad sa v  sobotu 
7. mája od 9.45 hod. v  te-
locvični ZŠ Dostojevského 
uskutoční 38. ročník súťaže 
v  športovej gymnastike pre 
kategórie mladšie žiačky, 
staršie žiačky a juniorky pod 
názvom Pohár primátora 
Popradu.• FINÁLOVÉ kolo Žiackej 
ligy mesta Poprad vo volej-

bale chlapcov a  dievčat sa 
konalo 26. apríla v telocvič-
ni ZŠ Komenského. Medzi 
chlapcami triumfovala bez 
straty setu ZŠ Jarná, podob-
ne ako ZŠ Dostojevského 
v kategórii dievčat.• V  ZÁVERE predminu-
lého týždňa sa Central ka-
rate klub Poprad zúčastnil 
4. kola Žiackej ligy v karate 
v  Starej Ľubovni. Centralis-
ti si spod Ľubovnianskeho 
hradu doniesli spolu 20 me-
dailí (5 - 5 - 10).  (ppv)

Krátko zo športu
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VK Junior 2012 Poprad

Zimný štadión prejde rekonštrukciou
Počas ostatného zasadnu-

tia Mestského zastupiteľstva 
v Poprade poslanci odklepli 
110 tisíc eur na rekonštruk-
ciu zimného štadióna.

V  priestoroch zimného 
štadióna sa hrajú súťaže or-
ganizované Slovenským zvä-
zom ľadového hokeja a  na-
vyše boli Popradu pridelené 
aj budúcoročné Majstrovstvá 
sveta hráčov do 18 rokov. 
Na základe zmeny pravidiel 
ľadového hokeja týkajú-
cich sa rozmerov mantine-
lov a  ochranných skiel, bol 
SZĽH povinný tieto zmeny 
zapracovať do svojich pra-
vidiel. „Vzhľadom na blížia-
ce sa hokejové Majstrovstvá 
sveta hráčov do 18 rokov je 
potrebné prerobiť ihrisko do 
európskeho formátu. Potrebu-
jeme na to mať vyčlenené fi-
nančné prostriedky,“ uviedol 

pred hlasovaním poslancov 
primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko. „Na podujatiach 
IIHF sú rozmery stanovené 
takto: 60 metrov dĺžka a  26 
až 30 metrov šírka. Popradskí 
zimný štadión má momentál-
ne plochu menšiu (56 na 26 
metrov, pozn. red.). S  úpra-
vou ľadovej plochy súvisí de-
montáž starých mantinelov 
a montáž nových mantinelov 
na dĺžku 60 metrov a  šírku 
29 metrov. Upraviť musíme 
ochranné siete za bránkami, 
prekryť priestor za manti-
nelom z  tribúny C, nastaviť 
bočné osvetlenie ľadovej plo-
chy, rozšíriť osvetlenie nad 
plochou, doplniť nosič chladu, 
vyregulovať technológie chla-
denia a upraviť schodiská na 
prechode z tribún do priesto-
ru za mantinelmi v súvislosti 
s  únikovými východmi. Na 

základe týchto skutočností 
sme navrhli zmenu rozpočtu 
vo výške 110 tisíc eur. SZĽH 
prispeje 50 percentami na vý-
menu mantinelov a  ochran-
ných skiel, kde je pre Poprad 
odhadovaný náklad 26 tisíc 
eur,“ informovala vedúca 
odboru správy majetku MsÚ 
v Poprade Iveta Borňáková.

Prestavbu ľadovej plochy 
vítajú aj v  popradskom ho-
kejovom klube, rovnako ako 
organizáciu mládežníckeho 
šampionátu v  našom meste. 
„Verím, že to prispeje k svetlej 
budúcnosti klubu. Majstrov-
stvá sveta osemnásťročných 
sú obrovskou akciou a  sme 
radi, že uvidíme na vlastné 
oči fantastický mládežnícky 
hokej. Toto podujatie nám 
otvorí oči v tom, akým spô-
sobom by sme mali pracovať 
s  mládežou,“ povedal výkon-

ný riaditeľ HK Poprad Peter 
Žifčák. V lete bude HK Poprad 
organizovať 69. ročník Tat-
ranského pohára, ktorý je 
druhým najstarším turnajom 
v  Európe. V  termíne od 25. 
do 27. augusta sa budú hráči 
HK Poprad v  rámci turnaja 
konfrontovať s kvalitnými sú-
permi. Účasť prisľúbil švédsky 
klub Örebro Hockey, fínsky 
Pelicans Lahti a český tím HC 
Oceláři Třinec. Letná prípra-

va bude v súvislosti s prestav-
bou ľadovej plochy zrejme 
obmedzená, ale kamzíci veria, 
že do Tatranského pohára 
bude všetko pripravené. „Je 
tam viacero časových otázok, 
ale prispôsobíme sa. Verím, že 
tento ročník Tatranského po-
hára sa odohrá v  danom ter-
míne. Je to cieľom celého mesta, 
nakoľko sme pre turnaj získali 
veľmi renomované značky,“ 
dodal P. Žifčák.  (mav)

V sobotu odohrali starší 
žiaci VK Junior 2012 Poprad 
posledné zápasy súťažného 
ročníka 2015/2016 proti re-
zerve Svidníka.

V prípade zaváhania Sta-
rej Ľubovne svitala nádej 
na tretie miesto v tabuľke a 
tím pádom zisk bronzových 
medailí v oblasti východ. 

Stará Ľubovňa si však zá-
pasy v Prešove ustrážila a o 
jedno víťazstvo predstihla 
Popradčanov, ktorí ani na 
chvíľu nedovolili mladým 
Svidníčanom rozmýšľať na 
nejaký úspech v zápase. Po-
hodu a radosť z hry pretavili 
do jednoznačného výsled-
ku 3:0 a 3:0.  (ppp)

Aj v tomto roku si hasiči pripomenuli sviatok svojho pat-
róna sv. Floriána viacerými podujatiami. V okrese Poprad 
to bola súťaž hasičských družstiev O putovný pohár pri-
mátora mesta Svit, ktorej jubilejný dvadsiaty piaty ročník 
sa konal v prvú májovú nedeľu.

V hasičskom útoku do kopca pri Kolibe medzi mužmi bola 
prvá Štrba, druhé miesto obsadila Spišská Sobota a tretie Spišský 
Štiavnik. U žien zvíťazila Hranovnica, pred Štrbou a Šuňavou.

S kopcom sa popasoval i hasičský dorast, kde medzi doras-
tenkami bolo najlepšie Spišské Bystré, medzi dorastencami 
patrilo prvenstvo Gánovciam.   (onk)

Líder skupi-
ny o  záchranu 

v DOXXbet lige Východ FK 
Poprad v  sobotu iba remi-
zoval na ihrisku posledného 
tímu tabuľky z  Rimavskej 
Soboty 2:2. Popradčania do-
ťahovali dvojgólové manko 
až v poslednej dvadsaťminú-
tovke. V najbližšom kole má 
mužstvo spod Tatier voľno.

Výsledok 5. kola sk. o zo-
trvanie v  II. lige Východ: 
v  sobotu 30. apríla MŠK Ri-

mavská Sobota - FK Poprad 
2:2 (1:0), góly Popradu: 
72. Ján Zápotoka, 75. Ru-
dolf Bilas.  (ppv)

   Z V R P S B

1. Poprad 24 12 5 7 42:29 41

2. Haniska 24 8 4 12 22:41 28

3. Teplička n. V. 24 6 4 14 19:41 22

4. Sp. N. Ves 24 5 3 16 25:45 18

5. R. Sobota 24 3 4 17 20:48 10

Tabuľka sk. o zotrvanie
v II. lige Východ

FK Poprad

Podtatranská hasičská liga

Basketbalistky s mečbalom
Popradské bas-
ketbalistky otoči-

li priebeh extraligovej série 
o siedme miesto proti Slova-
nu Bratislava a po sobotňaj-
šom treťom dueli v hlavnom 
meste vedú 2:1 na zápasy.

Séria je vyrovnaná o  čom 
svedčí bodový rozdiel v kaž-
dom zápase. Minulý týždeň 
v stredu zdolali Popradčanky 
svojho súpera o štyri, v sobo-
tu v  podobnom dueli o  päť 
bodov. Už túto stredu môže 
Poprad na domácej palubov-
ke rozhodnúť sériu a  zacho-
vať si účasť v najvyššej súťaži 
aj pre nastávajúcu sezónu.

Výsledky: 2. zápas 3. kola 
o  umiestnenie v  stredu 27. 
apríla BAM Poprad - BK 
Slovan Bratislava 65:61 

(16:21, 18:15, 13:11, 18:14), 
najviac bodov BAMP: Lucia 
Hadačová - 21. 3. zápas 3. 
kola o umiestnenie v sobo-
tu 30. apríla BK Slovan Bra-
tislava - BAM Poprad 55:60 
(22:17, 6:17, 9:16, 18:10), 
najviac bodov BAMP: Lucia 
Hadačová - 17.

Program: 4. zápas 3. 
kola o  umiestnenie v  stre-
du 4. mája o  17.30 hod. 
BAM Poprad - BK Slovan 
Bratislava, prípadný 5. zá-
pas 3. kola o  umiestnenie 
v  sobotu 7. mája o 15. hod. 
BK Slovan Bratislava - 
BAM Poprad.  (ppv)

Deväť tímov bojovalo minulý týždeň vo štvrtok na okresnom kole vo vybíjanej mlad-
ších žiačok v Aréne Poprad o postup do krajského kola. Do finálovej skupiny postúpili tri 
družstva, kde si rovnako ako v základnej skupine suverénne počínali dievčatá zo ZŠ Ko-
menského Poprad.          FOTO - Jozef Pavlík
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Poďakovanie

Krátko zo športu
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Inšpiráciou je život sám
Až v seniorskom veku 

naplnila svoje maliarske 
ambície Popradčanka 
Elena Smolková (na foto 
uprostred), ktorá od 
konca apríla do 25. mája 
vystavuje svoje Obrazy 
a  obrázky v  Podtatran-
skej knižnici na sídlisku 
Západ v Poprade. Maľo-
vať začala až v roku 2010 
po tom, čo absolvovala 
kurz kresby a  maľby, ďalšie vedomos-
ti z  výtvarníctva získala na Univerzite 
tretieho veku a napokon sa stala i člen-
kou Klubu popradských výtvarníkov. 
Na výstavu zaradila celkovo 80 svojich 
diel, viac ako polovicu vytvorila iba za 
posledný rok. Autorka ukázala na svoje 
najnovšie výtvory - divé maky nakresle-
né suchým pastelom: „Teraz som sa do 
toho maľovania tak zahryzla, že sa až 
musím mierniť. Aj pri týchto makoch, 
najprv som namaľovala jeden, druhý, tre-
tí a ďalší, až som si musela povedať dosť. 
Musím povedať, že suchý pastel je veľmi 
zaujímavá technika, pracuje sa s prstami 
a tým sa dosahujú úžasné odtiene a pre-
chody z jednej farby do druhej.“ 

Maľovanie ozvláštňuje E. Smolkovej 

čas v dôchodkovom veku a napĺňa ju. 
Veľa obrázkov daruje, lebo rada robí 
ľuďom radosť. Používa rôzne techni-
ky - akvarel, temperu, ceruzu, akryl, 
rudku... Teší sa, že vďaka cenným ra-
dám Františka Žoldáka z  Klubu po-
pradských výtvarníkov sa stále učí 
nuansy výtvarného prejavu. „Mojimi 
témami je život okolo nás, skutočne 
všeličo. Raz ma zaujali Tatry, veď ako 
ich nemaľovať, keď ich máme pod no-
som, rada maľujem prírodu, krajinky, 
zátišia, veľkou láskou sú mi zvieratká. 
A  skvelou inšpiráciou sú kvety a  tiež 
všetky štyri ročné obdobia,“ zhodnotila 
svieža dáma, ktorú z jej voľakedajšieho 
pracovného života mnohí poznajú ako 
výbornú učiteľku.   (mar)

V čase od 17. do 23. apríla sa popradskí seniori zúčastnili týždenného 
pobytu v Bardejovských kúpeľoch - kúpeľný dom Ozón. Týmto by sme sa 
chceli poďakovať primátorovi Jozefovi Švagerkovi za to, že nás seniorov 
mesto obdarúva takýmto darom.

Bol to príjemný pobyt, kde sme načerpali veľa síl, ktoré v našom veku už tak 
veľmi potrebujeme. Krásne prostredie a ústretový personál nám dodal veľa elá-
nu do ďalšieho života. Okrem predpísaných procedúr sme denne plávali, ne-
zabudli sme sa ísť i zabaviť a tak sme spojili zdravé s príjemným a užitočným.

Ešte raz ďakujeme!      DC kresťanských seniorov Poprad

V hoteli Solisko na Štrbskom Plese sa uskutočnil 22. - 26. apríla rekon-
dičný pobyt klubu Osteo Košice spojený s turistikou, masážami, sauna-
mi, wellness a fitnes.

Veľká vďaka patrí prezidentke Asociácie proti osteoporóze Judite Ondrejko-
vej za zaujímavú zdravotnú prednášku, ktorej sa zúčastnilo 38 členov, z toho 
15 členov z popradského klubu.           Anna Jablonovská

Rekondičný pobyt

Minulý piatok sa uskutočnila v poradí už 25. rozlúčka maturantov bilingválnej sekcie gymnázia Spojenej školy na Ul. Dominika Tatarku v Poprade so spolužiakmi 
i pedagógmi. Po piatich rokoch štúdia ich čaká tzv. akademický týždeň a potom maturitné skúšky. Na foto študenti 5. E a 5. F, z ktorých štyria mali počas celého 
štúdia na vysvedčeniach samé jednotky.                 FOTO - SŠDT

V  priestoroch Spojenej ško-
ly D. Tatarku na Ul. mláde-
že v  Poprade sa vo štvrtok 28. 
apríla konal piaty ročník Dňa 
vedy. Cieľom podujatia je spro-
pagovať fyziku ako prírodnú 
vedu, ktorá je veľmi náročná 
a  u  mnohých žiakov neobľúbe-
ným predmetom. Prostredníc-
tvom experimentov môžu žiaci 
fyzikálne javy lepšie pochopiť. 
Približne sto pokusov predvied-
lo takmer 70 študentov druhého 
a  tretieho ročníka bilingválnej 
sekcie gymnázia pre svojich 
mladších i  starších spolužiakov.
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V  jarnom období sa na stred-
ných školách okrem riadneho 
vyučovania konajú prijímacie a 
maturitné skúšky a rôzne vedo-
mostné súťaže a olympiády. A 
práve výsledky vedomostných 
súťaží a olympiád tvoria dôleži-
tú súčasť porovnávania kvality a  
úrovne jednotlivých škôl. Študen-
ti SSOSTA - Súkromnej strednej 
odbornej školy na Ul. 29. augus-
ta v  Poprade, ktorej zriaďovate-
ľom je Tatranská akadémia, sú 
aj v  tomto školskom  roku veľmi 
úspešní. 

Ako nám povedal Vladislav Mi-
tický, predseda správnej rady Tat-
ranskej akadémie: Našou prioritou 
je odborné a jazykové vzdelávanie, 
pripravujeme študentov pre vy-
soké školy a reálnu prax. Často 
opakujeme študentom na škole, 
že ich snaženie a vnútorný poten-
ciál musia naplno využiť a všet-
kým ukázať, čo v nich je. Pre štu-
dentov je účasť na vedomostných 
súťažiach a olympiádach veľmi 
dôležitá, pretože sa naučia vystu-
povať, prezentovať pred odbornou 
verejnosťou, vedia sa porovnať 
s  ostatnými a samozrejme, ak sa 
dostaví víťazstvo, tak je to veľmi 
dobrý pocit nielen pre študentov, 

ale aj pre pedagógov. Tento rok bol 
pre nás mimoriadny, pretože štu-
denti získali rôzne víťazstvá tak na 
krajskej, ako aj na národnej úrov-
ni. Víťazom krajského kola  stre-
doškolskej odbornej činnosti v 
súťažnom odbore EKONOMIKA 

A RIADENIE  sa stal Janko  Med-
vec s  prácou Tvorba  brandingu 
a vizuálnej identity pre kaviareň 
Hotty Caffé. 1. miesto na celoštát-
nom kole  stredoškolskej odbor-
nej činnosti  28. apríla 2016  v 
súťažnom odbore INFORMATI-
KA obsadil  Tomáš Lisý  s prácou 

Tvorba hry v Unity. Naše víťazstvo 
si vysoko ceníme - je už druhé v 
poradí na celoštátnom kole SOČ v 
odbore INFORMATIKA. Študenti 
druhého ročníka  študijného od-
boru Právo a podnikanie Veronika 
Klčová a Filip Bartoš (na foto) sa 

20. apríla t.r. stali v Bratislave ví-
ťazmi celoslovenskej súťaže „Ban-
komat nápadov“, ktorú organizuje 
Junior Achievement Slovensko v 
rámci programu Viac ako peniaze. 
Veronika aj Filip boli 2.mája 2016 
prijatí u prezidenta Slovenskej 
republiky. Študentka 4.C triedy 

Judita Zvirinská postúpila ako ví-
ťazka krajského kola na celoštátne 
kolo olympiády v nemeckom jazy-
ku, na ktorom obsadila výborné 
3.miesto. Za posledné tri roky sme 
v externej časti maturitnej skúšky 
z anglického jazyka opakovane 
dosiahli percentil vyšší ako 95 % 
a študenti majú možnosť už druhý 
rok získať Cambrigde certifikáty 
priamo štúdiom na našej škole. 
Do medzinárodnej súťaže Mate-
matický klokan 2016 sa zapojilo 
25 študentov školy, z ktorých až 18 
študenti mali výsledný percentil 
nad 90% a z nich až 9 študenti nad 
95%. Najlepšie výsledky dosiahli 
Martin Mattoš a Marek Molčany, 
ktorí mali výsledný percentil 99 %

Na titulnej stránke našej školy je 
uverejnený citát Roberta T. Kio-
sakiho „Mnoho mladých ľudí sa 
stalo úspešnými, lebo videli nové 
príležitosti”. Na škole sa snažíme 
podporiť študentov pri hľadaní 
práve ich nových príležitostí a v 
blízkej budúcnosti vznikne na ško-
le startupové centrum s profesio-
nálnymi mentormi, ktoré prispeje 
po metodickej stránke k usmerňo-
vaniu pri realizácii nových podni-
kateľských aktivít “, v závere dodá-
va Vladislav Mitický.  PP-53
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