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Fínska veľvyslankyňa zasadila v Poprade stromček

Zápisy do prvých roční-
kov základných škôl v  Po-
prade boli úspešné. V tom-
to týždni sa začali zápisy do 
materských škôl. Na čo sa 
musia rodičia pripraviť?

Vedúca odboru školstva, 
mládeže a  športu MsÚ 
v Poprade Edita Pilárová sa 
štatisticky vrátila k  priebe-
hu zápisov do základných 
škôl. „Podľa evidencie oby-
vateľstva máme 486 detí, ale 
zapísali sme v  rámci mesta 
619, keďže prichádzali aj 
záujemcovia z  okolitých 
obcí. V  pôsobnosti mesta 
Poprad bolo zapísaných 548 
detí a  rozdiel tvoria školy, 

ktoré sú mimo pôsobnosti 
mesta. Do prvého ročníka 
sme zapísali o  dvanásť detí 
viac oproti minulému škol-
skému roku.“

Podľa E. Pilárovej klesol 
počet odkladov povinnej 
školskej dochádzky. „V  mi-
nulom školskom roku sme 
mali 51 odkladov, tohto roku 
je ich 41. O  to menej detí 
môžeme zapísať do mater-
ských škôl. Teší nás, že v ZŠ 
Jarná budeme môcť defi-
nitívne premiérovo otvoriť 
triedu prípravného ročníka, 
hoci máme len osem detí,“ 
vysvetľovala.

Zápisy do materských škôl (Pokračovanie na str. 5)

majú nosný termín dva týžd-
ne od včerajšieho utorka 2. 
mája. Rodič môže prihlášku 
poslať aj poštou, nie je po-
trebná účasť dieťaťa. „Je však 
dobré, ak si rodič čas nájde 
a do materskej školy príde aj 
s dieťatkom. Po ukončení zá-
pisov budeme stav vyhodno-
covať, nakoľko sa vždy nájdu 
rodičia, ktorí zapisujú deti 
do viacerých MŠ. Takéto deti 
budeme posúvať podľa obsa-
denosti a  zvolených kritérií 
tam, kde má MŠ voľné ka-
pacity, prípadne je najbližšie 
k  bydlisku rodiča,“ doplnila 
E. Pilárová.

Minulý piatok navštívila naše mesto 
veľvyslankyňa Fínskej republiky na 
Slovensku a v Českej republike Helena 
Tuuri. Na pracovnom stretnutí s  pri-
mátorom Popradu Jozefom Švagerkom 
a  1. viceprimátorom Igorom Wzošom 
sprevádzal zahraničnú hostku honorár-
ny konzul Fínskej republiky v Košiciach 
Popradčan Rastislav Puchala.

Slovenský Poprad začína spájať s  Fín-
skom nedávno začatá spolupráca s fínskym 
mestom Oulu, ktoré je vo svete známe naj-
mä využívaním moderných smart tech-
nológií. Fínska veľvyslankyňa vyzdvihla: 
„Najzaujímavejším bodom našej spolupráce 
je zrejme smart city a vzdelávanie, ktoré po-
važujeme za kľúč akéhokoľvek úspechu mes-
ta.“ Primátor vníma Fínsko ako krajinu, 
s ktorou máme veľa spoločného: „Rozhodli 
sme sa spolupracovať na rôznych úrovniach 
- v  smart city, školstve, firmách... Koncom 
tohto mesiaca budeme mať veľkú konferen-
ciu, na ktorej privítame podnikateľov v ob-
lasti inovačných technológií a  zúčastnia sa 
na nej aj fínski hostia. Verím, že nájdeme 

prierezy i v ďalších oblastiach.“ Honorárny 
konzul R. Puchala pridal, že Fíni sú veľmi 
ďaleko i vo sfére ICT - informačných a ko-
munikačných technológiách, startupoch, 
spin offoch a dnes tento priemysel zamest-
náva veľmi veľa ľudí. S  uznaním kvitoval, 
že Poprad si na spoluprácu vybral práve 
Oulu. Doplnil: „Oulu je považované za živé 
laboratórium nových technológií. Myslím si, 
že lepšia voľba ani nemohla byť. Je to veľmi 
životaschopné mesto a pani primátorka bola 
zaujatá naším potenciálom v Poprade.“ Fíni 
posilnili svoju prítomnosť na Slovensku, 
keď v  minulých dňoch oficiálne otvorili 
honorárny konzulát v  Košiciach s  pôsob-
nosťou pre Košický, Prešovský, Banskobys-
trický a Žilinský kraj.

V  krajine tisícich jazier je tradíciou 
sadenie stromčekov pri príležitosti zalo-
ženia Fínskej republiky. Tohto roku má 
sté výročie vzniku. Veľvyslankyňa preto 
aj v  Poprade spoločne s  predstaviteľmi 
mesta zasadila pri mestskom úrade ihlič-
nan, ktorý bude zároveň symbolom bu-
dúcej spolupráce.   (mar)

Fínska veľvyslankyňa s honorárnym konzulom Fínskej republiky v Ko-
šiciach, primátorom a  1. viceprimátorom Popradu (zľava doprava).

Novinkou vyba-
venia Mestského 
úradu v Poprade je 
od utorka 2. mája 
2017 nový infor-
mačný kiosk vo 
vestibule MsÚ.

Zahŕňa v sebe 
dve funkcie - vy-
volávací systém 
do rýchlej zóny a 
zároveň prehľadný 
navigačný infor-
mačný systém po-
skytujúci návštev-
níkom informácie 
o lokalizácii jed-
notlivých pracovísk ako aj kontaktoch na ich pracovníkov. 

(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne Mesto Poprad začalo s distribúciou rozhodnutí a výmerov

Nemocnica zavádza nové operačné výkony v urológii

• MESTO Poprad spracovalo a 
predložilo projektový zámer s ná-
zvom Rozšírenie kapacity Mater-
skej školy na Podtatranskej ulici. 
Zapojilo sa ním do výzvy na pred-
kladanie žiadostí o nenávratný fi-
nančný príspevok (NFP) v rámci 
Integrovaného operačného progra-
mu Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Predpoklada-
ný investičný náklad predstavuje 
viac ako 554 tisíc eur. Minimálna 
miera spolufinancovania zo strany 
mesta je vo výške 5 percent cel-
kových oprávnených výdavkov na 
realizáciu projektu. Na aprílovom 
MsZ poslanci schválili predloženie 
žiadosti o NFP.

• MESTO Poprad v súvislosti s re-
konštrukciou časti Ul. Velická cesta 
pripravuje nové riešenie pre pre-
smerovanie autobusov MHD tak, 
aby prechádzali cez Chalupkovu ul. 
Bližšie informácie budú známe už v 
najbližších dňoch.

• SNEM Územného spolku Slo-
venského Červeného kríža v Po-
prade sa uskutoční pri príležitosti 
Svetového dňa ČK a Červeného 
polmesiaca 3. mája o 15. hod. v 
zasadačke mestského úradu. Odo-
vzdajú na ňom vyznamenania a 
poďakovania za prácu v SČK. Včera 
snemu predchádzala súťaž druž-
stiev prvej pomoci a družstiev mla-
dých zdravotníkov v popradskej 
Aréne.

• PRI príležitosti Dňa Európy, kto-
rým je 9. máj bude v Poprade roz-
dávať informačné centrum Europe 
Direct žlté ruže.

• DODÁVKA pitnej vody bude 
prerušená od 8. hod. 4. mája do 22. 
hod. 5. mája 2017 v lokalite Staré 
ihrisko z dôvodu plánovaných prác 
na vodovode. Náhradné zásobova-
nie bude zabezpečené cisternou.

• BEZPLATNÝ liečebný pobyt v 
Bardejovských kúpeľoch absolvova-
lo od 23. do 29. apríla 46 poprad-
ských seniorov. Pobyt zabezpečilo 
mesto Poprad, sociálny odbor.

• PRIJÍMACIE skúšky na stredné 
školy sa uskutočnia na budúci týž-
deň. Prvý termín je 9. mája, druhý 
11. mája. Druhé kolo prijímačiek na 
SŠ je plánované na 20. júna.

• NEDEĽNÉ tvorivé dielne s ná-
metom Decoupage - servítková 
technika sa uskutočnia v Tatranskej 
galérii v nedeľu 7. mája od 14. do 
17. hod.

• VÝSTAVA reprodukcií výtvar-
ného umelca Otakara Štáfla je inšta-
lovaná v Podtatranskej knižnici na 
sídlisku Západ od 4. mája.  (ppm)

Mesto Poprad začalo s distri-
búciou rozhodnutí o vyrubení 
miestneho poplatku za komunálne 
odpady, drobné stavebné odpady 
a miestnych daní (daň z nehnuteľ-
ností a daň za psa). Rozhodnutia 
sú distribuované naraz prostred-
níctvom Slovenskej pošty. 

V snahe maximálne zjednodušiť a 
zefektívniť samotnú platbu daní a po-
platku samospráva odporúča využiť 
platbu bankovým prevodom.  „Podiel 
občanov, ktorí uhrádzajú svoje daňo-
vé povinnosti cez internet stúpa, čo v 
konečnom dôsledku zefektívňuje celý 
proces a predovšetkým zvyšuje kom-
fort samotných občanov. Veríme, že 

tento trend bude pokračovať aj v tomto 
roku,“ uviedol Marián Matta, vedúci 
ekonomického odboru MsÚ v Popra-
de. Občania, ktorí sa rozhodnú pre 
platbu v pokladnici MsÚ, by v záujme 
rýchleho vybavenia mali predložiť 
doručené rozhodnutie s vyznačeným 
čiarovým kódom, ktorý umožňuje 
rýchle a  presné spracovanie platieb. 
Pokladnica MsÚ v Poprade v budove 
na Nábreží Jána Pavla II. disponuje 
štyrmi pracoviskami umožňujúcimi 
platbu v hotovosti aj bezhotovostne 
- prostredníctvom POS terminálov. 
Bezhotovostný terminál na úhradu 
daní a poplatkov je inštalovaný aj na 
pracovisku rýchlej zóny Kancelárie 

prvého kontaktu MsÚ nachádzajú-
com sa vo vestibule MsÚ.  

Dôležitou informáciou pre obča-
nov, ktorí preferujú možnosť zaplatiť 
dane a poplatok osobne priamo na 
úrade, sú otváracie hodiny - každý 
pracovný deň je pokladnica otvore-
ná už od 7. hod., predĺžené otváracie 
hodiny sú v stredu, kedy je pokladňa 
otvorená až do 17. hod.  

Pokladnica Mestského úradu 
v Poprade je otvorená v pracovných 
dňoch nasledovne:
- pondelok, utorok a štvrtok v  čase 
od 7. hod. do 15.30 hod.,
- streda v  čase od 7. do 17. hod.,
- piatok v čase od 7. do 14. hod.  (mag)

Lekári urologického oddelenia 
Nemocnice Poprad v spolupráci 
so špičkovým českým odborní-
kom MUDr. Milanom Svobodom 
z urologického oddelenia Nemoc-
nice České Budějovice zrealizovali 
v uplynulých týždňoch náročnejšie 
laparoskopické operácie obličiek 
a prostaty. Zavádzanie laparosko-
pických operácií do operatívy bolo 
jedným z  cieľov primára urolo-
gického oddelenia MUDr. Erika 
Chorváta už pri budovaní spomí-
naného oddelenia v  popradskej 
nemocnici. 

„Laparoskopické operácie sú šetr-
nejšie k pacientovi, po uvedenom 
výkone sa výrazne znižuje pooperač-
ná bolesť a tým pádom aj množstvo 
podávaných analgetík. Rekonvales-
cencia po laparoskopickej operácii 

zväčša umožňuje skoršie prepustenie 
z nemocnice. Pri operáciách prostaty 
vďaka zväčšenému 3D obrazu uľah-
čuje orientáciu operatéra v malom 
priestore hlboko v panve a znižuje 
tým riziko krvácania,“ uviedol pri-
már urologického oddelenia MUDr. 
Erik Chorvát.

S českým špecialistom na lapa-
roskopie spolupracujú popradskí 
lekári už takmer rok a postupne 
posúvajú stupeň laparoskopickej 
operatívy na urologickom  oddelení 
popradskej nemocnice na stále vyš-
šiu úroveň. Pod dohľadom odborní-
ka, ktorý sa laparoskopii venuje od 
roku 2006 a má za sebou vyše 2 400 
laparoskopických operácií, urobili 
počas štyroch dní operácie ôsmich 
pacientov.

V troch prípadoch išlo o lapa-

roskopické odstránenie tumoru z 
obličky, pričom zvyšná časť obličky 
bola ponechaná plne funkčná v tele. 
Ďalším trom pacientom vykonali 
kvôli nádoru laparoskopickú 3D ra-
dikálnu prostatektómiu a dvom pa-
cientom bola vykonaná laparosko-
pická pyeloplastika - teda operácia 
zúženiny medzi obličkovou panvič-
kou a močovodom. 

Išlo o náročnejšie laparoskopické 
operácie, pri ktorých je prítomnosť 
konzultanta veľkou výhodou. Lekári 
urologického oddelenia Nemocni-
ce Poprad využívajú laparoskopic-
kú metódu pri operáciách od roku 
2016. Zavádzaním nových operač-
ných laparoskopických výkonov 
očakávajú nárast počtu pacientov, 
ktorí museli byť doteraz operovaní 
na iných pracoviskách.  (sga)

Využite posledné dni na to, aby ste sa zaregistrova-
li do celoslovenskej súťaže „Do práce na bicykli 2017“. 
Registrácia prebieha až do 5. mája, ale súťaž začína od 
1. mája a potrvá až do 31. mája. Stačí, ak kliknete na 
odkaz  www.dopracenabicykli.eu  a registrujete sa ako 
2-4 členný tím. Súťaží sa v troch kategóriách na národ-
nej a na lokálnej úrovni. Víťazom sa stáva každý súťa-
žiaci bez ohľadu na počet odjazdených km. Neváhajte a 
registrujte sa do súťaže, ktorej reklamnou tvárou je náš 
fenomenálny cyklista Peter Sagan. Na akékoľvek otázky 
týkajúce sa súťaže Vám odpovie lokálny koordinátor na 
emailovej adrese andrej.zrelak@msupoprad.sk.  (mag)

Pietna spomienka s kla-
dením vencov pri príleži-
tosti 72. výročia skonče-
nia 2. svetovej vojny sa v 
Poprade uskutoční v pia-
tok 5. mája o 12.30 hod. 
v Parku hrdinov pri že-
lezničnej stanici. V tento 
deň o 11. hod. 
v priestoroch 
Mestského úra-
du v Poprade 
otvoria za účas-
ti zástupcov 
veľvyslanectva 
Ruskej fede-
rácie výstavu 
pod názvom 
Od Stalingradu po Bra-
tislavu. Oblastný výbor 
Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov 
odovzdá 5. mája o 13.30 
hod. ďakovné listy jed-

notlivcom a občianskym 
združeniam na stretnutí 
účastníkov pri „Kolibe“ 
vo Svite. V nedeľu 7. mája 
o 11. hod. sa bude ko-
nať pietna spomienka na 
padlých aj na cintoríne v 
Poprade - Veľkej. 

K l a d e n i e 
vencov k pa-
m ä t n í k o m 
padlých uspo-
riada Oblastný 
výbor SZPB 
spolu s jednot-
livými mesta-
mi a obcami 5. 
mája vo Vyso-

kých Tatrách, Spišskom 
Bystrom, Veľkej Lomnici 
a Spišskej Belej, 8. mája 
v Batizovciach a 9. mája 
v Kežmarku a v Liptov-
skej Tepličke.  (ppp)

Vzdajú hold padlým DO PRÁCE NA BICYKLI 2017
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Skúsenosti z praxe odovzdávajú ďalej

Digitálna novinka na mestskom úrade - infokiosk ...
• MESTO Poprad sa pripravuje na 
veľké podujatie. 28. júna na zimnom 
štadióne privíta multimediálne dielo, 
ktoré už prilákalo tisícky divákov. 
Ide o špeciálny viac než dvojhodi-
nový koncert o prvom slovanskom 
pápežovi Jánovi Pavlovi II. Dielo 
svojím námetom a spracovaním oži-
ví návštevu pápeža na Levočskej púti 
z roku 1995.

• BEZPLATNÁ mediačná porad-
ňa pre obyvateľov mesta Poprad sa 
uskutoční 4. mája od 14. do 16. hod. 
v kancelárii vo vestibule Mestského 
úradu v Poprade. Redakcia novín 
Poprad v spolupráci s Mediačnou 
poradňou v Poprade pripravila novú 
rubriku pre čitateľov Otázky z me-
diačnej poradne. Zasielať ich môžete 
na e-mail: noviny-poprad@pp.sknet.
sk alebo poslať na adresu Noviny Po-
prad, Podtatranská ul. 149/7, 058 01 
Poprad.

• FESTIVAL Európske ľudové re-
meslo bude tento rok patriť tkáčske-
mu cechu, ktorý v tomto roku osla-
vuje svoje 430. výročie. Do výstav v 
rámci 27. ročníka festivalu preto vý-
bor EĽRO plánuje zakomponovať aj 
históriu kežmarskej ľanárskej fabriky 
Tatraľan, ktorá sa venovala spracova-
niu ľanu a výrobe textilných výrob-
kov. Najväčší festival remesiel nielen 
na Slovensku, ale aj v rámci Európy, 
sa tento rok uskutoční od 7. do 9. 
júla.

• V MÚZEU tatranskej kinema-
tografie a fotografie vo vile Alica v 
Starom Smokovci predstavili minu-
lú sobotu návštevníkom unikátnu 
osemdesiatročnú filmovú premietač-
ku československej výroby Meopta 
Almo 16 z roku 1936. Premietli na 
nej tatranské filmy zo 60-tych rokov 
minulého storočia.

• TOHTOROČNÉ tradičné jas-
kyniarske podujatie Speleomíting, 
ktoré sa dlhoročne konalo vo Svite, 
sa po prvýkrát uskutočnilo minulý 
víkend v Liptovskom Jáne.

• SLOVENSKÝ a poľský Tatranský 
národný park budú spolu s ame-
rickým Národným parkom Rocky 
Mountain spolupracovať aj ďalších 
päť rokov. V poľskom Zakopanom 
podpísali v minulých dňoch dohodu 
o vzájomnej spolupráci. Prvá doho-
da bola podpísaná ešte v roku 2007.

• FINANČNÁ správa nasadí od 9. 
mája 2017 novú verziu podpisovača 
pre elektronickú komunikáciu v ob-
lasti daní na portál finančnej sprá-
vy www.financnasprava.sk. Nový 
software je bezplatný, je potrebné si ho 
len stiahnuť a nainštalovať.  (ppm)

Spojená škola na Letnej ulici 
v  Poprade sa už niekoľko rokov 
snaží inovovať vzdelávací systém 
a  kráčať s  dobou. Svoje poznat-
ky a  skúsenosti si však nenecháva 
len pre seba. Chce sa o ne podeliť 
s každým, kto má záujem budovať 
vlastný didakticko-edukačný di-
zajn.

Minulý týždeň sa vyučovacieho 
procesu SŠ Letná zúčastnili študen-
ti učiteľstva z  Trnavskej univerzity 
v  rámci podujatia Vstúpte bez za-
klopania, ale aj učitelia a riaditelia 
slovenských škôl. Hodnotili systém 
práce a  hovorili o  spoločných ak-
tivitách pri skvalitňovaní vzdelá-
vacieho systému. „Študenti prišli 
na svoju prvú exkurziu a  spoločne 
sme vyučovací proces analyzovali. 
Následne budeme skúmať didak-
tické postupy a vypracujeme štúdiu 
fungovania našej školy,“ uviedla 
riaditeľka SŠ Letná Viera Grohová. 
Táto škola si buduje svoj vlastný 
didakticko-edukačný dizajn a chce 
ho predstaviť aj ostatným. V druhej 
časti podujatia privítala riaditeľov 
a učiteľov z celého Slovenska. „Za-
tiaľ robíme skôr rámcové aktivity, 
ale chceme nabehnúť na určitý sys-
tém. Sme škola 21. storočia. Dnes sa 
nedá učiť stereotypne a  ani tablety 

a interaktívne tabule nevykryjú po-
treby detí,“ povedala riaditeľka ZŠ 
s  MŠ v  Smoleniciach Marcela Pe-
chová. „Doviedla som celý pedago-
gický kolektív. Stále hľadáme cestu, 
nakoľko máme viac detí zo sociálne 
znevýhodneného prostredia a  róm-
skych komunít. V tejto škole sa nik-
to netají tým, že cesta nebola ľahká 
a  že bola dlhá. Chcela som, aby aj 
moji učitelia videli, že sa to dá,“ do-
plnila riaditeľka ZŠ v Ždani Nataša 
Rokická.

SŠ na Letnej ulici v  Poprade už 
tretí rok spolupracuje s občianskym 

združením Školský network, ktoré 
pomáha školám v autonómnom roz-
voji. „Väčšina škôl očakáva, že niekto 
príde s  riešením ich problémov. Sú 
však aj školy, ktoré si sami pripravujú 
svoj vzdelávací program. Rešpektujú 
široký rámec štátneho vzdelávacieho 
programu, ale adaptujú ho na potre-
by svojich detí. Každý rok sa výsledky 
tejto školy zlepšujú. Miera slobody pe-
dagógov je tu veľmi vysoká, čo zname-
ná, že nie sú pod tlakom očakávania 
výsledkov a nemajú strach, že urobia 
chybu,“ vysvetlil Ladislav Baranyai z 
OZ Školský network.  (ppv)

Správa mestských komuniká-
cií(SMK) v Poprade začala s opra-
vou schodov na Námestí sv. Egí-
dia. „Musíme ísť až do podložia, 
ktoré bolo zvetrané a nedokázalo 
udržať dlažbu. Tým dochádza-
lo k jej uvoľňovaniu a lámaniu,“ 
informoval riaditeľ SMK Peter 
Fabian. V prípade priaznivých 
poveternostných podmienok by 
oprava oboch horných schodísk 
v medzikostolí mala byť hotová 
do polovice mája. Okrem opravy 
podložia bude úplne vymenená aj 
dlažba. FOTO - Marián Galajda

„Je to moderný informačný systém, 
ktorý by mal pomôcť občanom zjedno-
dušiť orientáciu na mestskom úrade a 
zároveň v maximálnej možnej miere 
zefektívniť vybavovanie potrebnej agen-
dy,“ informoval primátor Popradu Jo-
zef Švagerko. V pravej časti obrazovky 
je časť venovaná vyvolávaciemu systé-
mu, v ktorej sa nachádzajú najčastej-
šie vyhľadávané agendy a požiadavky 
občanov. Tie boli vyselektované po 2 
mesiacoch prevádzky rýchlej zóny na 
základe reálnych potrieb ľudí prichá-
dzajúcich na mestský úrad. Po zvo-

lení oblasti - napríklad osvedčovanie 
dokumentov - získa návštevník lístok 
s číslom, ktoré si následne odsleduje 
na LED paneli nad rýchlou zónou. V 
samotnej rýchlej zóne sú k dispozícii 
4 plne obsadené pracoviská, ktoré ná-
sledne obslúžia klientov V ľavej časti 
obrazovky infokiosku sa nachádza 
komplexný orientačný plán celého 
mestského úradu, ktorý dokáže navigo-
vať občana na konkrétne oddelenia ale-
bo za konkrétnymi pracovníkmi MsÚ.  

Infokiosk vo vybavení mestských 
úradov nie je žiadnou novinkou, avšak 
kombinácia navigačného informačné-

ho systému a vyvolávacieho systému 
je výnimočná. „Bola to naša špecifická 
požiadavka, aby bola integrovaná in-
formačná rovina a vyvolávací systém. 
Podľa našich informácií je to vôbec 
prvá inštalácia takéhoto kombinované-
ho systému na Slovensku,“ informoval 
prednosta MsÚ Róbert Bujalka. Kom-
plexná dodávka informačného a vy-
volávacieho systému vrátane prísluš-
ných školení pre jeho administráciu 
stála samosprávu 18 476,43 eur. Celý 
systém je nadimenzovaný tak, aby 
bolo možné jeho rozšírenie o ďalšie 
funkcionality v rámci úradu.  (mag)

(Dokončenie zo str. 1)
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Spotrebiteľské poradne v Poprade, Bratislave a Trnave

Advokáti dávali bezplatnú právnu radu a pomoc

Oslávenci prijali gratulácie

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Po-
prad tohto roku poskytuje poradenstvo spot-
rebiteľom zo štyroch krajov Slovenska. „Spot-
rebiteľské poradenské centrum ADR v  Poprade 
je určené obyvateľom Prešovského a Košického 
kraja, pre Bratislavský a Trnavský kraj sme zria-
dili pobočku v Bratislave a v Trnave, kde pora-
denstvo bezplatne poskytujú naši kolegovia,“ 
vysvetlil Michal Fáber, predseda združenia.  

Poradenské centrá spotrebiteľom pomô-
žu pri problémoch s reklamáciou chybného 
produktu alebo služby v kamennom či inter-
netovom obchode, pri odstúpení od zmlu-
vy, problémoch so spotrebiteľskými úvermi, 
poistnými zmluvami, zmluvami na dodávku 
energií a rôznych iných sporoch medzi pre-
dávajúcim respektíve poskytovateľom služby 
a kupujúcim.  

Projekty Spotrebiteľské poradenské cen-
trum ADR pre Prešovský a  Košický kraj 
2017 a Spotrebiteľské poradenské centrum 
ADR pre Bratislavský a Trnavský   kraj 2017 
potrvajú do 31. decembra 2017. Vo všetkých 
troch poradenských centrách pôsobia kon-
taktné osoby, ktoré spotrebiteľom pomôžu 

spor vyriešiť prioritne mimosúdnou cestou. 
Od minulého roku využíva   S.O.S. ako prvé 
združenie na Slovensku aj inštitút alternatív-
neho riešenia sporov poverenými osobami. 
Ak prípad nie je možné riešiť poradenstvom, 
kontaktná osoba podnet   presmeruje na in-
štitúcie, ktoré by v  danom prípade mohli 
pomôcť. V individuálnych prípadoch prechá-
dzajú spory do súdnej agendy združenia. 

Záujem o  služby spotrebiteľských poradní 
z roka na rok rastie. „Spoločnosť ochrany spot-
rebiteľov (S.O.S.) Poprad vlani riešila v rámci 
dvoch poradenských centier v Poprade a Nitre 
spolu 620 podnetov a v prospech spotrebiteľov 
sa nám podarilo v rôznej podobe vymôcť spolu 
77 517 eur,“ uviedol predseda združenia M.  
Fáber. Spory sa najčastejšie týkajú predaja to-
varov na prezentačných akciách, podomové-
ho predaja a predaja cez internet, problémov 
so spotrebiteľskými úvermi a reklamácií ne-
kvalitnej obuvi a mobilných telefónov.

Poradenské centrá môžu spotrebitelia 
kontaktovať osobne, telefonicky alebo ema-
ilom. Viac informácií na www.sospotrebite-
lov.sk.    (čak)

Pri príležitosti Dňa advo-
kácie usporiadala Slovenská 
advokátska komora bezplatné 
právne poradenstvo v ôsmich 
mestách na Slovensku. Jed-
ným z nich bol druhýkrát aj 
Poprad.

„Dňom advokácie si pripomí-
name výročie prijatia zákona o 
slobodnom výkone advokácie 
27. apríla 1990, čím sa vytvoril 
právny rámec novej nezávislej 
advokácie na Slovensku. Slo-
venská advokátska komora ho 
každoročne oslavuje poskyto-
vaním bezplatného právneho 
poradenstva občanom vo vy-
braných mestách po celom Slo-
vensku. V Poprade túto mož-
nosť využilo veľa ľudí a právnu 
radu poskytlo 11 advokátov a 
koncipientov. Občania sa na 
nás obracali s rôznymi otáz-
kami. Súviseli najmä so sused-
skými, občianskoprávnymi a 

rodinnými spormi, ale boli to aj 
otázky z oblasti stavebného, po-
zemkového a trestného práva, 
ako aj z oblasti ochrany základ-
ných ľudských práv a slobôd,“ 
zhrnul popradský advokát 
JUDr. Jozef Beňo. Poďakoval 
mestu Poprad za bezplatné 
poskytnutie priestorov a svo-
jim kolegom za poskytovanie 
poradenstva bez nároku na 
honorár.

Zároveň konštatoval, že 
sa prišli poradiť rôzni ľudia. 
Jedni majú reálny problém a 
advokáti im dokázali pomôcť. 
Druhých odkázali na iné in-
štitúcie, ktoré sú kompetentné 
riešiť ich problém. Niektoré 
záležitosti sa dali riešiť okam-
žite, ale iné si vyžadovali ďalšiu 
právnu pomoc. JUDr. J. Beňo 
vysvetlil, že vďaka službám ad-
vokáta môžu občania predísť 
rôznym sporným záležitos-

tiam a súdnym sporom, najmä 
v momente vstupovania do 
zmluvných či iných záväzko-
vých vzťahov alebo predtým, 
než uskutočňujú kroky, ktoré 
je potrebné posúdiť aj právne. 
Klienti sa správnym „nasme-
rovaním“ vyhnú v budúcnosti 
problémom spojeným s vyš-
šími výdavkami. Dodal: „V 
zmysle platnej legislatívy môže 
právnu pomoc poskytovať za 
odmenu advokát zapísaný v 
zozname advokátov. Aktuálne 
je zapísaných 67 advokátov so 
sídlom v meste Poprad, v okrese 
je ich vyše 70, celkovo na Slo-
vensku takmer 7 tisíc. Výber 
advokáta je dôležitý krok. Ad-
vokátovi by ste mali úplne ve-
riť, preto je ho dobré vybrať buď 
na základe odporúčaní alebo aj 
prvého dojmu. Všímajte si, ako 
sa ku vám správa, ako vyzerá 
jeho kancelária, akí sú jeho ko-

legovia. Či sa vám plne venuje, 
plní stanovené termíny, či vás 
informuje o všetkých skutoč-
nostiach. Hodnoverné infor-
mácie nájdete na stránke www.
sak.sk.“  

Povolanie advokáta je ná-
ročné z hľadiska vedomostí. 
Každý advokát musí absol-

vovať vysokoškolské štú-
dium práva, vykonať prísne 
advokátske skúšky a konci-
pientskú prax v trvaní 5 ro-
kov. Stať sa renomovaným 
advokátom je skutočne ne-
ľahký proces a uchádzača o 
advokáciu preverí po kaž-
dej stránke.  (mar)

Právne poradenstvo poskytovala aj JUDr. Mária Dideková (na 
foto) spolu s kolegami Mgr. Pavlom Antošom, Mgr. Petrom Piat-
nikom, JUDr. Nikolou Tudajovou, Mgr. Adriánom Bobkom, 
JUDr. Petrom Lindemanom, JUDr. Karolom Pudlákom, JUDr. 
Matúšom Fabianom, JUDr. Jurajom Lukáčom, Mgr. Milošom 
Sobekom a JUDr. Jozefom Beňom. FOTO - Marta Marová

Minulú sobotu prijal viceprimátor Pavol Gašper v obradnej sieni  
občanov mesta Poprad, ktorí v apríli oslávili okrúhle životné vý-
ročia. K jubileám im zaželal veľa zdravia, šťastia a pekných chvíľ 
v kruhu rodiny. Gratulácie prijali k 90-tym narodeninám Vrati-
slav Moucha a Jozef Saksa, k 85 Cecília Krajčová, Oľga Lichvá-
riková, Vasil Čabra, Vojtech Dobrovič a Štefan Lupták, k 80 
Emília Kolarovová, Rudolf Fifik a Rudolf Macušek (na foto táto 
skupina jubilantov), ďalej si pripomenuli 80-te narodeniny Ag-
nesa Pichnarčiková, Ema Toporcerová, Jolana Tóthová a Pavlí-
na Zambová, 75 rokov oslávili Irena Bucová, Mária Dziviaková, 
Mária Kojšová, Klára Vrbová, Štefan Babič, Cyril Kanarek a Ján 
Timočko a 70 Anna Dubjelová, Mária Kundlová, Božena Stolič-
ná, František Kondula a Dušan Živor.  FOTO - Marta Marová

Mládež popíjala alkohol
V sobotu 29. apríla sa v ne-

skorých večerných hodinách 
uskutočnila na teritóriu mes-
ta Poprad preventívno-bez-
pečnostná akcia zameraná na 
kontrolu dodržiavania záka-
zu požívania alkoholických 
nápojov maloletými a mla-
distvými osobami.

Policajti počas akcie kon-
trolovali, či nedochádza k po-
rušovaniu zákazu podávania, 
predávania, alebo umožnenia 
požívania alkoholických nápo-
jov osobám mladším ako 18 ro-
kov. Kontrola bola vykonaná v 
6 prevádzkach v meste Poprad, 
kde bolo vykonaných celkom 
11 orientačných dychových 
skúšok, z ktorých 6 bolo u mla-
distvých osôb pozitívnych. Zau-
jímavosťou je, že pod vplyvom 
alkoholických nápojov bolo až 
päť dievčat vo veku 17 rokov, 
pričom u jednej bola zistená 

hladina požitia alkoholických 
nápojov 0,63 mg/l, čo je 1,31 
promile. U  ďalšieho dievčaťa 
bola hladina až 0,74 mg/l, čo je 
1,54 promile. Všetky prípady 
budú ďalej riešené v správnom 
konaní za účasti pracovníkov 
sociálnej kurately ÚPSVaR v 
Poprade. Súbežne bola vykona-
ná aj kontrola mládeže na verej-
ných priestranstvách v blízkosti 
reštauračných a pohostinských 
zariadení.

Aj napriek týmto zisteniam 
z dlhodobého hľadiska Mest-
ská polícia Poprad eviduje 
v problematike konzumácie 
alkoholických nápojov osoba-
mi mladšími ako 18 rokov v 
prevádzkach reštauračného a 
pohostinského charakteru vý-
razné zlepšenie, avšak bude aj 
naďalej pokračovať v takých-
to preventívno-bezpečnost-
ných akciách.  (msp)
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Otázka z mediačnej poradne

Geometrické kódy v galérii Zápisy školákov striedajú zápisy škôlkarov
Individuálna výstava po-

predného slovenského umel-
ca Adama Szentpéteryho  
(nar. 1956), ktorú otvorili 
minulú stredu v Tatranskej 
galérii v Poprade, predstavuje 
retrospektívny pohľad na jeho 
maliarsku dráhu vo vizuál-
nom jazyku geometrie. Línia, 
farba a plocha sú základnými 
stavebnými kameňmi jeho 
obrazového systému.

V  priebehu štyroch desať-
ročí Szentpétery vybudoval 
monolitný maliarsky program 
na poli geometrickej abstrak-
cie, ktorý je esenciou men-
tálnej skratky, racionálnych 
postupov a  protestantskej 
ekonómie formy. Svoju prvú 
samostatnú výstavu autor mal 
práve na pôde TG v  Poprade 
v roku 1992.

Táto výstava prináša zá-
kladné okruhy a  série prác, 
ktoré však nenasledujú line-
árne za sebou, naopak bežia 
paralelne vedľa seba, vzájom-
ne sa prekrývajú, či vynárajú 
sa v  neskoršom období v  inej 
transformovanej podobe. Od 
prvých štylizovaných industri-
álnych krajín a zátiší  autor sta-
via príbehy malých „geomet-
rizmov“, rozptýlených štruktúr 
imaginárnych prvkov a tvarov, 
alebo k vytvoreniu  obrazových 
štruktúr - mnohovrstevného 

tkaniva, kde sa rytmicky opa-
kuje algoritmus ťahov v  troch 
základných smeroch. 

Druhý veľký okruh Szent-
péteryho prác tvoria série ma-
lieb, kde hlavnú úlohu zohráva-
jú línie - horizontály a kolmice, 
na pozadí slávnostných žltých 
a červených monoplôch. 

V  najnovšej sérii malieb 
Deformácie (od roku 2007),  
Szentpétery prináša jednak 
zmenu formátu - nastupujú 
monumentálne kruhy - rondá, 
a  jednak zmenu formátovania 
obrazového priestoru.  Ide o 
“zakrivenie“ priestoru na plo-
che, o ilúziu 3D efektu, čo od-
kazuje  na vstup nových tech-
nológií dneška (fotografická 
optika rybieho oka, počítačové 
modelovanie, digitálne mani-
pulácie a pod.). Najnovšie maľ-
by tak prezentujú vlastný vnú-
torný model sveta - vizuálny 
„dátový glóbus“, ktorý odka-
zuje na prebúranie sa do iného 
neeuklidovského priestoru, 
do rozšíreného mediálneho 
priestoru súčasnosti. Adam 
Szentpétery tak vytvára vlastnú 
„intelektuálnu esenciu“ maľby, 
osobitú polohu geometrickej 
abstrakcie. To ho radí k  po-
predným maliarskym zjavom  
aj v širšom stredoeurópskom 
kultúrnom kontexte. Výstava 
potrvá do 21. mája.  (bsd)

Tohto roku si evanjelici pripomí-
najú 500. výročie reformácie. Pri tej-
to príležitosti si pripomeňme, čo sa 
dialo po vydaní Tolerančného patentu 
cisárom Jozefom II. v  roku 1781, za-
bezpečujúcom náboženskú slobodu 
evanjelikov.

Protestanti sa o Tolerančnom paten-
te dozvedeli až začiatkom roku 1782. 
Vyslané deputácie a  mnohé ďakovné 
prípisy vyjadrovali ich radosť. Evan-
jelici mohli stavať kostoly bez veží, 
zvonov a vchodu z hlavnej ulice všade 
tam, kde bolo aspoň 100 evanjelických 
rodín. Od roku 1786 bolo dovolené 
mať duchovných aj tam, kde nemali 
500 duší. Do tohto počtu, potrebného 
na utvorenie cirkevného zboru, mohli 
zarátať aj deti. 

V roku 1786 sa začali znovu organi-
zovať fary a fílie evanjelickej a. v. cirkvi 
na Spiši. Zástupcovia jednotlivých 
obcí na čele s  richtárom písomne po-
tvrdzovali, ku ktorému evanjelickému 
cirkevnému zboru chcú patriť a  do 
ktorého kostola chcú chodiť na boho-
služby. Obce sa hlásili ako fílie k týmto 
farnostiam: Krompachy, Veľká Lomni-
ca, Toporec, Spišská Belá, Kežmarok, 
Vrbov, Matejovce, Batizovce, Spišská 
Nová Ves, Levoča, Spišské Podhradie, 
Gelnica, Švedlár, Smolník. Najviac fílií 
mali: Spišská Belá (12), Batizovce (15), 

Gelnica (10), Levoča (10).
Početné evanjelické zbory v  Spišskej 

Sobote, Veľkej, Poprade a Matejovciach 
mali status fár. Iba Stráže boli istý čas fí-
liou Spišskej Soboty - do roku 1792, keď 
sa osamostatnili. Evanjelici si svojich fa-
rárov volili veľmi starostlivo a obyčajne 

ich volili z viacerých kandidátov. 
Popri opätovnom práve krstiť, pocho-

vávať a sobášiť získali evanjelici aj právo 
opäť viesť vlastnú matriku. Tá napr. vo 
Veľkej v období rokov 1674 - 1783 ve-
dená nebola. Všetky svadby, pohreby 

a krsty sa zapisovali v katolíckej matri-
ke. Prvým potolerančným evanjelickým 
krstom vo Veľkej bol krst dcéry Katarí-
ny, rodičov – kantora Jakuba Maurera 
a Evy, rod. Melczerovej, ktorý sa konal 
16. marca 1783 za účasti celej evanjelic-
kej obce. Prvým pohrebom bol pohreb 

Jána Greissigera 17. marca 1783 a prvá 
svadba sa konala 6. júna 1783. Manžel-
stvo uzavreli Ján Qitt a Katarína Kirne-
rová.

Podľa nariadenia z  1. augusta 1786 
smeli evanjelici používať zvony. Naria-

denie z  2. 
januára 1787 
im umožnilo 
stavať aj veže. 
Protestant i 
si nové kos-
toly budo-
vali rýchlo, 
s  nasadením 
a  ochotou. 
Popri kosto-
loch stavali 
aj fary a  ško-
ly. Evanjelici 
v  Poprade 

a jeho okolí si mohli postaviť vlastné 
kostoly, keďže spĺňali požiadavku mať 
najmenej 100 rodín. Financie na stavbu 
získali hlavne zbierkami od jednotlivých 
rodín a iných darcov. Okrem Spišskej So-
boty, ktorá využila požiar v roku 1775 a s 
povolením Márie Terézie postavila evan-
jelický kostol už v roku 1777, stavby kos-
tolov v  klasicistickom slohu realizovali 
evanjelici takto: Stráže - 1784, Matejovce 
- 1787, Veľká - 1817 a Poprad - 1835. 

Evanjelici v Strážach získali miestodr-
žiteľské povolenie postaviť si namiesto 
schátralej modlitebne murovaný kla-
sicistický kostol, na ktorý už mali zo-
zbieraných 2331 zlatých. Jeho vybudo-
vanie však stálo 6000 zlatých. Na stavbu 
prispeli významné šľachtické rodiny 
- Sakmáry z Lučivnej, Mariáši a Horvá-
tovci zo Strážok. Základný kameň ma-
tejovského evanjelického chrámu bol 
položený 29. mája 1786. Kostol bol po-
stavený za 16 mesiacov a  vysvätený 4. 
októbra 1787.

Evanjelici si celý rok budú pripomí-
nať Lutherove slová, ktoré predniesol 
vo Wormse: „... Tu stojím, inak nemô-
žem! Boh mi pomáhaj!“ V Tatranskom 
senioráte sa konala slávnosť k 500. 
výročiu reformácie začiatkom apríla 
2017 v Evanjelickom a. v. kostole Svä-
tej Trojice v Poprade.

Božena Malovcová

Evanjelici na Spiši po Tolerančnom patente
500 rokov reformácie

Pred dvoma rokmi dal 
môj manžel kamarátovi 
zálohu na nejaké staveb-
né práce, ktoré mal urobiť 
na našom dome. Dodnes 
sa nič nezrealizovalo a pe-
niaze nám tiež ešte nevrá-
til. Vždy len sľubuje, že 
už sa zastaví, ale doteraz 
nemáme, ani peniaze ani 
nič opravené. Ako mame 
postupovať, aby nám vrá-
til peniaze, keďže nemáme 
ani doklad o  tom, že sme 
mu ich dali. Celá dohoda 
o  stavebných prácach bola 
ústna, aj záloha bola vypla-
tená len tak do ruky, ako 
kamarátovi. Dohodnuté 
stavebné práce už od neho 

nechcem, keďže sme si to 
za tie dva roky dali spraviť 
inému majstrovi. 

Odpovedá JUDr. Dagmar 
Tragalová:

-„Aj keď zmluva o dielo, či 
objednávka na zhotovenie 
veci na zákazku bola uzatvo-
rená ústne a nemá písomnú 
formu, je platná. Peniaze, 
ktoré ste poskytli ako zálohu 
je povinný vám váš kamarát 
vrátiť, nakoľko prácu ne-
vykonal a  tak ste platili bez 
právneho dôvodu. V  zmysle 
zákona ide o  bezdôvodné 
obohatenie. Kto sa na úkor 
iného bezdôvodne obohatí, 
musí obohatenie vydať. Bez-
dôvodným obohatením je 

majetkový prospech získaný 
plnením bez právneho dô-
vodu, plnením z neplatného 
právneho úkonu alebo plne-
ním z právneho dôvodu, kto-
rý odpadol, ako aj majetkový 
prospech získaný z nepocti-
vých zdrojov. Ak je zmluva 
neplatná alebo ak bola zru-
šená, je každý z účastníkov 
povinný vrátiť druhému 
všetko, čo podľa nej dostal. 
O  spôsobe vrátenia dlžnej 
sumy sa môžete dohodnúť 
v mediácii čo nemusí narušiť 
vaše vzájomné vzťahy do bu-
dúcna, ak sa neviete dohod-
núť sami alebo podať žalobu 
na súd o vydanie bezdôvod-
ného obohatenia.“  (ppm)  

V  popradských základných školách pre-
behli zápisy úspešne. Riaditelia sa tešia aj 
na škôlkarov. „V našej škole sme zapísali 65 
žiakov, tým pádom otvoríme 3 triedy. 32 žia-
kov je z  nášho obvodu, žiaľ, ostatní z  našej 
MŠ odchádzajú do iných škôl,“ povedala zá-
stupkyňa riaditeľky ZŠ s  MŠ Komenského 
Eva Bednárová. Vyzdvihla aj záujem o MŠ. 
„Máme plných sedem tried a tým pádom aj 
priestorové problémy. Plánujeme však prí-
stavbu nových učebných priestorov a  radi 

privítame viac detí,“ dodala.
V ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej otvo-

ria v  budúcom školskom roku iba jednu 
prvácku triedu. Tunajšia materská škola 
prejde rekonštrukciou, ale zápis by to ohro-
ziť nemalo. „Zápis do MŠ bude prebiehať 
podľa stanoveného termínu. Ďakujeme za 
schválenie prostriedkov na prestavbu a prí-
stavbu MŠ, no tento fakt neovplyvní jej fun-
govanie. V  prípade zmien budeme rodičov 
informovať,“ uviedol riaditeľ školy Richard 
Bekess.    (mav)

(Dokončenie zo str. 1)

Projekt evanjelického kostola v Matejovciach z roku 1786.
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Výstava Tatra Expo dosiahla vek dospelostiTýždeň
mestskej polície

V pondelok 24. apríla v Dome kultúry navštívili žiakov zo 
ZŠ s MŠ na Komenského ul. dobre známe postavy veselých 
valachov Maťka a Kubka. Hlavné po-
stavy stvárnili Miloš Hano (Maťko) 
a Michal Abrahamovský (Kubko) v 
typických ľudových odevoch. Deti v 
sále živo reagovali na podnety, ktoré 
im šikovní herci ponúkali. Do deja 
zasiahla aj tajomná bezmenná prin-
cezná (Zdenka Bukovinová). Deti jej 
spoločne s Maťkom a Kubkom po-
máhali spomenúť si na meno a roz-
právku, z ktorej sa stratila. A tak herci 
uvádzali celý rad známych detských 
rozprávok: Červená Čiapočka, Snehulienka, Soľ nad zlato. 
Celá sála ožila, keď Maťko a Kubko zapájali do divadla aj ma-
lých divákov. Za svoje výkony a odvahu si vyslúžili potlesk 

svojich spolužiakov. Hralo sa na javisku aj v hľadisku. Malí 
herci prekvapili svojou obratnosťou aj výrečnosťou, skrátka 

reakcie boli živelné a prinášali stále 
nové úlohy a výkony.

Nakoniec zvíťazil odvážlivec (Pe-
ter Misál), ktorý pomohol zábudlivej 
princeznej nevinným božtekom. A 
odkiaľ prišla? No predsa z rozprávky  
Šípková Ruženka. 

A čo je na tejto rozprávke v ich po-
daní také mimoriadne? Celé pred-
stavenie bolo interaktívne a akčné, 
deti ním žili, bavili sa, reagovali. Za-
pojili sa aj pani učiteľky, takže bolo 

to dopoludnie detskej radosti a hravosti. Bravó, divadelníci  
skupiny PUNC a vďaka za tento váš kultúrny výkon!

Beáta Kalinová

Maťko a Kubko naživo

• MINULÝ týždeň v pondelok popo-
ludní zasahovala hliadka MsP na Šte-
fánikovej ulici v blízkosti ČSOB, kde 
neznámy muž ničil kvetinové záhony 
tulipánov tým, že ich vytrhával. Mest-
skí policajti zistili, že ide o 81-ročného 
Popradčana. Hliadke tvrdil, že sa mu 
kvety páčia a rozhodol sa, že si z nich 
zoberie domov, pričom v taške mal už 
takmer 20 kusov vytrhnutých kvetov. 
Policajti muža upozornili, že trhanie 
kvetov na plochách verejnej zelene je 
zakázané a za spáchaný priestupok 
mu uložili blokovú pokutu vo výške 
10 eur. Vytrhané kvety následne zasa-
dil do záhonu na pôvodné miesto.• V  STREDU 26. apríla ráno bola 
hliadka MsP Poprad vyslaná na Tep-
lickú ulicu, kde pracovníčka jednej 
prevádzky našla ležať na zemi ne-
známu ženu. Policajti po príchode 
na miesto zistili, že 55-ročná žena 
zo Svitu mala tržnú ranu na hlave, z 
ktorej krvácala. Keďže stratila väčšie 
množstvo krvi, bola na miesto ihneď 
privolaná sanitka, ktorá ju odviezla 
do nemocnice na ošetrenie.• VO ŠTVRTOK 27. apríla popo-
ludní požiadali príslušníci HaZZ o 
asistenciu hliadky MsP Poprad pri 
zásahu na Ulici L. Svobodu v blíz-
kosti zdravotného strediska, kde mali 
hlásený požiar nádoby na komunál-
ny odpad. Pri nej sa mala nachádzať 
skupinka Rómov. Policajti zistili, že 
uvedené osoby vytiahli z nádoby na 
komunálny odpad horiacu škatuľu, 
čím vlastne zabránili šíreniu ohňa. 
Hasiči nádobu na komunálny odpad 
ešte zachladili prúdom vody a ho-
riacu škatuľu uhasili.  (msp)

Galaprogram zložený 
z  umeleckých vystúpe-
ní  osobností nášho mesta 
uzrie v Poprade svetlo sve-
ta už po druhýkrát. V pia-
tok 5. mája o 16. hod. bude 
Dom kultúry dejiskom pre-
miéry veľkej šou s názvom: 
Umelci Popradu, príbeh 
pokračuje...

„Samozrejme, že taký nád-
herný príbeh, akým je ten 
o našom meste a umeleckých 
skvostoch v  ňom, jednodu-
cho musí mať svoje pokra-
čovanie. Minulý rok sme ve-
rejnosti predstavili hviezdy 
kultúry Popradu tak, ako 
sme ich doposiaľ nepoznali. 
V  nezvyčajnosti jednotlivých 
vystúpení spočívalo čaro ga-
laprogramu. Tento ročník 
svojím formátom nadväzuje 

na minulý, obsadili sme rov-
nakých umelcov, no pridali 
aj nové, doposiaľ nepoznané 
tváre... Príbeh umelcov 2017 
nie je nový, len píše svoje ďal-
šie stránky. Moderovanie sme 
zverili hercom divadla Com-
media, Michalovi Novákovi 
a  Dušanovi Kubáňovi. Ich 
úlohou je predstaviť účinku-
júcich, posúvať dej scenára 
a  hlavne, zabaviť divákov.  
Na javisko vždy prinášajú 
smiech, šarm, no aj mno-
ho zaujímavých informácií 
o  účinkujúcich,“ uviedla re-
žisérka Tatiana Husárová.

Z  veľkých hviezd poprad-
skej kultúry vystúpi v  tomto 
ročníku: Mário Karas, Tomáš 
Hůlka, Fearlesscrew Timei 
Hossovej, Jožko Solus, La 
Speranza... Nové tváre a obja-

vy predstavuje napr. študent-
ka  Lenka Šlosáriková, len 17 
ročná operná diva, Tonko 
Danko, ktorý sa predstaví 
ako popový spevák, Radoslav 
Ivan, skvelý popradský archi-
tekt, ktorý nás ohúri prekrás-
nym spevom spolu s Mirkou 
Trembáčovou, James Evans, 
Angličan, multiinštrumenta-
lista, žijúci a tvoriaci v Popra-
de vystúpi s jeho fantastickou 
kapelou a  prinesie kus kelt-
skej hudby, Perla Danková, 
ktorú tentokrát uvidíte ako 
sólovú speváčku a  skladateľ-
ku. Originálnou, zmyselnou 
formou v programe pred-
stavia aj tvorbu Štefana Strá-
žaya, ktorý roky v  Poprade 
tvoril a  jeho poézia bola vy-
daná v  rámci Zlatého fondu 
spisovateľov Slovenska.

Na divákov čaká viacero 
úžasných prekvapení! Maestro 
Peter Čapó zostavil zbor, 
ktorý predstaví  pieseň veno-
vanú Popradu, ľuďom, ktorí 
tu žili a vytvorili čosi krás-
ne pre budúce generácie. 
12 ročná Natalka Hůlková 
je sólistkou zboru s  obrov-
ským talentom, o  ktorom 
v  budúcnosti iste budeme 
veľa počuť. Autorkou textu 
piesne  je Tatiana Husárová.

Galaprogram je súčas-
ťou osláv TV Poprad a  jej 
20. výročia vzniku. Mnoho 
prekvapení v  jednotlivých 
vystúpeniach súvisí  preto 
s priamou tvorbou televízie, 
s ľuďmi, ktorí ju tvoria, vedú 
a posúvajú vpred.

V programe sa spolu na pó-
diu stretne okolo 50 umelcov, 

osobností zo  sveta hudby, 
tanca, spevu, drámy...Umelci 
sú srdcom nášho mesta, do-
dávajú mu správny rytmus, 
udržujú v  našom meste po-
cit hrdosti, spolupatričnosti, 
estetična, radosti, že patríme 
Popradu, do Popradu, že tvo-
ríme v Poprade.

Unikátny nápad súvisiaci 
so vznikom formátu Umel-
ci Popradu patrí Roberto-
vi Mervovi, riaditeľovi TV 
Poprad. Zároveň je produ-
centom programu a  dra-
maturgom. V  réžii Tatiany 
Husárovej je pripravený zá-
žitkový galaprogram, v  kto-
rom môžete uvidieť všetko, 
čo vám rozochveje dušu a za-
žijete pocit eufórie a hrdosti, 
že aj vy patríte do nášho nád-
herného mesta.  (ppp)

Celoslovenská kontraktačno-
-predajná výstava s  medzinárod-
nou účasťou Tatra Expo v Poprade 
dospela minulý víkend do svojho 
18. ročníka.

Riaditeľka výstavy Mária Kle-
inová zo Spiš-View-Trading ako 
usporiadateľskej organizácie zhod-
notila: „Tohto roku prišlo 88 vysta-
vovateľov, z  toho 77 zo Slovenska, 
5 z  Čiech, 2 z  Maďarska a  jeden 
z  Poľska. Sme tiež radi, že sa nám 
už štvrtým rokom darí organizovať 
slovensko-poľský hospodársky se-
minár pod záštitou veľvyslanectiev 
Poľska a Slovenska na tému Poľsko - 
partner pre obchod, investície a ino-
vácie v  stavebníctve.“ Seminár bol 
zameraný aj na energeticky úspor-
né a  komfortné riešenia domov. 
Mimochodom v  prihraničných 
oblastiach si čoraz viac Slovákov 
objednáva stavbu domu na kľúč od 

poľských firiem.
Tatra Expo v poprad-

skej Aréne v  piatok 
otvoril prestrihnutím 
pásky primátor Po-
pradu Jozef Švagerko. 
Povedal: „Medzinárod-
ná účasť dala tomuto 
podujatiu širší rozmer 
v  podobe prezentácie 
a  konfrontácie domá-
cich i  zahraničných vý-
robcov.“ Zvlášť ocenil 
možnosť cezhraničných 
kontaktov s Poľskom. 

Poľsko-slovenské obchodné 
vzťahy sú na veľmi dobrej úrovni. 
Expertka politicko-ekonomického 
oddelenia Veľvyslanectva Poľskej 
republiky v  Bratislave Mája Vargo-
vá uviedla, že oblasť stavebníctva, 
ale aj súvisiaci chemický priemysel, 
tvoria významnú časť obapolnej ob-

chodnej výmeny. Dodala: „Od roku 
2004, kedy sa obidve naše krajiny 
stali členmi Európskej únie, postupne 
rozvíjame viaceré oblasti spolupráce. 
Stále väčší význam nadobúda posky-
tovanie služieb a využívanie eurofon-
dov, v ktorom je Poľsko veľmi úspešné 
a verím, že sa v tom budú inšpirovať 
aj slovenskí podnikatelia.“  (mar)

Umelci Popradu - príbeh pokračuje...

Napísali ste nám
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Dnes 3. mája - Benu - bývala 
Altea, štvrtok 4. mája - Ekole-
káreň - OC Forum, v piatok 5. 
mája - Corrib, v  sobotu 6. 
mája - Avena, v  nedeľu 7. 
mája - Zlatý had, v ponde-
lok 8. mája - Primula a v uto-
rok 9. mája - Adus.
Benu: Nám. sv. Egídia (bývala 
Altea), Ekolekáreň - OC Fo-
rum: Nám. sv. Egídia, Corrib: 

Levočská ul., Avena: Karpatská 
ul., Zlatý had: Novomeského 
ul., bl. Slnečnica, Primula: Do-

stojevského ul. (pri Výkri-
ku), Adus: Mnoheľova ul. 
Lekárne s  pohotovostnou 

službou sú otvorené od pon-
delka do piatka od 18. hod. 
do 22. hod., počas sobôt, ne-
dieľ a  sviatkov od 8. hod. do 
22. hod.

Akoby sa 
vrece roz-

trhlo s finančným prilepšením. 
Budete spokojní, lebo si budete 
môcť viac dožičiť.

P o k o j n ý 
týždeň vám 

dodá veľa energie a optimizmu. 
Budete sršať dobrou náladou.

Sús t re ďte 
sa na jeden 

cieľ a neplytvajte silami na nie-
koľko vecí naraz.

Akoby sa 
spojili všet-

ky sily, aby vám priniesli splnenie 
nejakého veľkého želania.

U k á ž e t e 
svoje pred-

nosti, za čo si vyslúžite obdiv a 
dokonca aj povýšenie.

Harmonic-
ké obdobie 

potrvá dlho. Tešte sa z priazne 
opačného pohlavia.

Čo vezmete 
do rúk, to 

sa vám podarí. Iba v citoch bude 
dochádzať k nedorozumeniam.

Tento týž-
deň vám 

prinesie veľa radosti. Budete 
sa cítiť po každej stránke veľmi 
dobre.

Budete pozi-
tívne nalade-

ní. Máte dobré obdobie na vybavo-
vanie rôznych úradných záležitostí.

Ste známi 
precíznos-

ťou, ale niekedy to až preháňate. 
Niekto vám to vytkne.

N e j a k é 
stretnutie 

vám prinesie veľa radosti. V práci 
alebo v škole  sa nedajte vyprovo-
kovať k zbrklej reakcii.

Dozviete sa 
nejakú no-

vinku, ktorú budete môcť využiť 
vo svoj prospech.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

SpoločenSká kronika

V piatok 28. apríla 2017
vo Veľkej so

V utorok 2. mája 2017
vo Veľkej s

V stredu 3. mája 2017
o 12. hod. vo Veľkej s

V stredu 3. mája 2017
o 12.30 hod. v Spišskej Sobote so

V stredu 3. mája 2017
o 14. hod. v Spišskej Sobote s

Štefanom Nahalkom,
84-ročným

Branislavom Copušom,
58-ročným

Janou Pompovou,
51-ročnou

Štefanom Knapíkom,
61-ročným

Auréliou Šulíkovou,
77-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

Medzi dvomi ľuďmi nech platí pre vzájomné dobro tento zákon: Je-
den, aby zabudol, čo dal, a druhý, aby nikdy nezabudol, že niečo 
dostal.      William Shakespeare

povedali Slávni

Za PhDr. Jánom Olejníkom, CSc.

Dnes 3. mája má meniny Galina, zajtra 4. mája Florián, v piatok 
5. mája Lesana, Lesia, v sobotu 6. mája Hermína, v nedeľu 7. mája 
Monika, v pondelok 8. mája je Deň víťazstva nad fašizmom a me-
niny má Ingrida, v utorok 9. mája Roland.

BlaHoŽeláme k meninám

Včera sme sa navždy roz-
lúčili s renomovaným etno-
lógom PhDr. Jánom Olejní-
kom, CSc. Žil od roku 1949 
v  úzkom kontakte s  ľuďmi 
v  podtatranskej oblasti. Niet 
dediny od Liptova cez Spiš 
až po Šariš, ale i  na Orave 
a poľskom Podhalí, ktorú by 
nebol navštívil počas svojho 
bádania, kedy zbieral dostup-
ný archívny, ikonografický 
a  historický materiál, výpo-
vede informátorov nahrával 
a  filmoval s  cieľom ukázať 
niekdajší spôsob života 
v  konfrontácii so súčasným 
spôsobom života V  niekto-
rých rodinách to bola už štvr-
tá generácia.

Podstatná časť života sa viaže 
na Levoču, kde študoval v kato-
líckej Ľudovej škole, neskôr na 
gymnáziu a pokračoval v Uči-
teľskom ústave v Sp. N. Vsi. Po 
maturite pôsobil ako výpomoc-
ný učiteľ na sedemnástich rôz-
nych dedinských školách v rôz-
nych častiach Slovenska. Všade 
nachádzal poklady ľudovej tvo-
rivosti, ktorá ho zaujala na celý 
život. Po druhej svetovej vojne 
odišiel do Michaloviec ako 
inšpektor pre kultúru ONV, 
potom na krátke obdobie do 
Bratislavy na miesto tajomní-
ka a  člena umeleckého porad-
ného zboru novovzniknutého 
SĽUKu. Od 1. novembra 1949 
bol riaditeľom Strednej školy 
v  Hornom Smokovci a  usa-
dil sa vo V. Tatrách. V rokoch 
1954-1958 bol vedúcim odbo-
ru kultúry a  školstva Jednot-
ného národného výboru v  St. 
Smokovci. Počas celého tohto 
obdobia oživoval kultúrne 
dianie, zakladal súbory, orga-
nizoval prehliadky a  festivaly. 
Od. 1. júla 1958 sa jeho pôso-

biskom stala Výskumná stanica 
a  múzeum TANAP-u v  Tatr. 
Lomnici, kde viedol etnografic-
ké oddelenie až do roku 1985. 
Založil pozoruhodnú zbierku 
etnografického materiálu, rea-
lizoval národopisné expozí-
cie a  podieľal sa na mnohých 
výstavách. Popri zamestnaní 
dokončil v  roku 1961 štúdium 
etnografie na Filozofickej fakul-
te Karlovej univerzity v  Prahe 
a  v  roku 1966 získal doktorát 
z dejín umenia. V roku 1968 na 
Masarykovej univerzite v  Brne 
získal vedeckú hodnosť kandi-
dáta historických vied.

Ako odborník na tradičnú 
kultúru, zozbieral množstvo 
dokumentačného materiálu, 
bol pri vzniku väčšiny fol-
klórnych kolektívov v  podtat-
ranskej oblasti, podieľal sa na 
mnohých scénických progra-
moch vzniknutých festivalov. 
Spolupracoval s  mnohými 
významnými osobnosťami 
kultúrneho, umeleckého ale i 
vedeckého života. Spomeniem 
Karola Plicku, Jána Cikkera, 
ktorý u  neho doma aj kom-
ponoval, Vladimíra Vydru 
a mnohých ďalších. 

Bohatá bola jeho publikač-
ná činnosť, jeho bibliografia 
obsahuje 1181 záznamov, je 
spoluautorom 23 knižných 
monografií, poslednú „Ľudové 
kroje Poľsko-slovenského po-
hraničia“ vydal so  Stanislawou 
Trebuniou - Staszel v roku 2012 

v Nowom Targu, ako 91 ročný. 
Bol členom 14 vedeckých spo-
ločností a  asociácií. Aj v  po-
sledných rokoch spolupracoval 
s  Katedrou etnológie a  folklo-
ristiky FFUKF v Nitre, kde mu 
spracovali - digitalizovali jeho 
bohatú zbierku audiozáznamov 
a filmového materiálu, Prešov-
skou univerzitou, kde mu vy-
šla v  roku 2015 jeho posledná 
kniha „Ľudový odev na juž-
nom upätí V. Tatier (Batizovce, 
Gerlachov, Mengusovce, Štôla, 
Lučivná), sú to výsledky vyše 
20 ročného bádania v  týchto 
obciach. Napísal vyše 200 sce-
nárov k programom a filmom. 
Bol konzultantom vyše 220 
diplomantov a  doktorandov, 
zorganizoval 110 konferencií 
a sympózií. O všetkom si viedol 
precízne záznamy, ktoré za po-
moci Štátneho archívu v Levoči 
spracoval a uložil pre ďalšie ge-
nerácie svojich pokračovateľov. 
Oblasť jeho záujmu nebola len 
etnografia, ale i výtvarné ume-
nie, architektúra a urbanizmus, 
stravovanie. Bol aktívnym čle-
nom Spišského dejepisného 
spolku a  prispievateľom do 
všetkých periodík v  regióne.   
Svedčí o  tom jeho Personál-
na bibliografia vydaná v  roku 
2012 Slovenským národným 
múzeom - Spišským múzeom 
v Levoči.

Okruh jeho žiakov, priate-
ľov, kolegov a známych sa nedá 
vymenovať. Som rád, že som 
patril medzi nich. Pri písaní 
týchto riadkov som si spome-
nul na naše stretnutie v  roku 
1987, práve písal nekrológ za 
Karolom Plickom, mal vybratú 
korešpodenciu s  ním, rozlože-
né fotografie. V takejto situácii 
som sa po 30 rokoch ocitol aj ja.

   Ján Levocký

Nekrológ
(* 10.5.1921 Sp.Vlachy  -  † 20.4.2017 Tatr.Štrba, V.Tatry)

Spomienka
Už navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, už navždy 
prestalo pre Teba slnko hriať, ale tí, čo Ťa milovali, nikdy 
neprestanú na Teba spomínať.
Dňa 29. apríla 2017 uplynulo 5 rokov, čo 
nás náhle opustila naša drahá sestra a teta
Mgr. Helena Kuňáková.
S láskou a bolesťou v srdci na ňu spo-
mína sestra Mária, netere Marta, Anna, 
Helena a Mária s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu spomí-
najú s nami.

navŽdy Sa roZlÚčime

Z  prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky bol 
obvinený 26-ročný Dávid z  Popradu, ktorý predminulý 
víkend vo Veľkej Lomnici dostal s dodávkou šmyk a  zišiel 
z cesty. Policajná hliadka OO PZ Kežmarok Dávida zbada-
la a ten začal utekať po koľajniciach v smere na Tatranskú 
Lomnicu. Zakrátko bol zadržaný a  podrobený dychovej 
skúške, ktorá bola u  neho pozitívna. Vodičovi bola ďal-
šia jazda zakázaná, bol obmedzený na osobnej slobode a 
umiestnený do cely policajného zaistenia. Prípad vyšetruje 
Okresný dopravný inšpektorát v Kežmarku.  (krp)

Alkohol za volantom
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poprad

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru o výmere 46,40 m2, ktorý sa nachádza v budove

na Scherfelovej ulici 1308/15 v Poprade, zapísanej na Okresnom úrade
v Poprade, katastrálnom odbore, k. ú. Veľká, na liste vlastníctva č. 1.
Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 

Minimálne ročné nájomné: 790,- €

Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s uží-
vaním nebytového priestoru.

Účel nájmu: v súlade so živnosťou budúceho nájomcu    

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 4. 5. 2017 do 12.00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a  ukončiť 
súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže 
alebo súťaž zrušiť. 

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk Bližšie in-
formácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297    PP-39

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

inZercia

4. a 5. mája o 19. hod.
THE CIRCLE
USA, triler / sci-fi, 105 min., titulky, 
MP12
Svet bez hladu, bez vojen, bez chorôb. 
Neobmedzené možnosti. V úchvatnej 
a najväčšej high-tech spoločnosti The 
Circle neexistuje problém, ktorý by 
nebolo možné vyriešiť. Jej technológie 
majú moc doslova zmeniť svet.
Vstupné: 5 €

6. a 7. mája o 16. hod.
BABY ŠÉF 
USA, animovaná komédia, 97 min., da-
bing, MP
Zoznámte sa so zvláštnym bábätkom. 
Nosí elegantný oblek s kravatou, hovo-
rí hlbokým hlasom, má vždy „po ruke“ 
zásobu nemiestnych vtipov a tiež sa 
správa ako tajný agent. 
Vstupné: 4 €; 3,50 € deti

6. a 7. mája o 19. hod.
STRÁŽCOVIA GALA-
XIE 2 
USA, akčný / fanatasy / 
komédia, 137 min., titulky, MP12
Galaxia sa nezachráni sama. Pochopi-
teľne. Marvel uvádza dlhoočakávané 
pokračovanie príbehov skupiny me-
dzigalaktických stratených existencií..
Vstupné: 5 €

8. mája o 19. hod.
VIVA 
IE / CU, dráma, 100 min., titulky, 
MP15, FK
Jesus dostane možnosť zažiariť v miest-
nom travesty klube, avšak návrat jeho 
otca po rokoch mu v  splnení jeho sna 
bráni. Ich vzájomné predstavy o živote 
nemôžu byť rozdielnejšie.
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK

Kina tatran

V  roku 2016 bolo v  Prešovskom 
kraji v  podnikoch s  20  a  viac za-
mestnancami a  v  neziskových or-
ganizáciách zamestnaných v  prie-
mere 122 tisíc osôb.

V porovnaní s rokom 2015 zamest-
nanosť v kraji vzrástla o 3,9 %. Z územ-
ného hľadiska došlo k poklesu počtu 
zamestnancov len v dvoch 
z  trinástich okresov kraja, 
a  to v  Sabinove (o  3,7  %) a  v  Starej 
Ľubovni (o 7,9 %). Medziročne sa po-
čet zamestnaných osôb zvýšil v okre-
soch Kežmarok (o 13,9 %), Humenné 
(o 11,3 %), Stropkov (o 10,9 %), Snina 
(o  10,2  %), Medzilaborce (o  10  %), 
Vranov nad Topľou (o 7,3 %), Svidník 
(o 6,8 %), Poprad (o 4,7 %), Bardejov 
(o 2,7 %), Prešov (o 0,8 %) a Levoča 
(o 0,7 %). V súkromnom sektore pra-
covalo 76  tisíc zamestnancov, oproti 
roku 2015 ich počet vzrástol o 5,9 %. 
Vo verejnom sektore bolo zamestna-
ných takmer 46  tisíc zamestnancov. 
V  porovnaní s  vlaňajškom vzrástol 
počet zamestnancov vo verejnom 
sektore o 0,8 %, z toho počet zamest-
nancov v  štátnom vlastníctve vzrás-
tol o 0,9 % a vo vlastníctve územnej 
správy o  0,7  %. Z  celkového počtu 
zamestnancov 5,3  % tvorili zamest-
nanci so zdravotným postihnutím I. 

a II. stupňa.
Z hľadiska odvetví, najviac zamest-

nancov v kraji pracovalo v podnikoch 
so zameraním na priemysel (39 402), 
v  oblasti vzdelávania (22  670) 
a  v  zdravotníctve a  sociálnej pomo-
ci (13 979). Celkovo sa v rámci kraja 
zvýšil počet pracovných miest vo väč-

šine odvetví. Najvyšší rast 
počtu zamestnancov bol 

v  odvetví informácie a  komunikácie 
(o 131,2 %) a najviac ubudlo zamest-
nancov v  odvetví ubytovania a  stra-
vovacích službách (40,4 %).

V roku 2016 odpracoval jeden za-
mestnanec v Prešovskom kraji v prie-
mere 1 609 hodín. Zamestnanec sú-
kromného sektora odpracoval 1 668 
hodín, čo bolo o 157 hodín viac ako 
zamestnanec vo  verejnom sektore. 
Najviac hodín v prepočte na jedného 
zamestnanca pripadlo na zamestnan-
cov vo finančných a poisťovacích čin-
nostiach (1 797) a v pôdohospodár-
stve (1 773). Naopak, najmenej hodín 
v  prepočte na jedného zamestnanca 
pripadlo na zamestnancov v  oblasti 
umenia, zábavy a  rekreácie (1  370) 
a vo vzdelávaní (1 449).

Zuzana Šoltisová,
Štatistický úrad SR

- Pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Zamestnanosť v Prešovskom kraji vzrástla

Zaujalo nás

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 433/14, druh pozemku ostatné plochy o výmere 

44 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste 
vlastníctva č. 1 na dobu určitú do 30. 4. 2044, za účelom osadenia konštruk-
cie trvalého vonkajšieho sedenia, letnej terasy, podľa záväznej architektonic-

kej štúdie.

Minimálna výška ročného nájomného je stanovená v súlade s § 9a ods. 9 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zása-
dami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad schválenými uznesením 
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012, a to vo výš-
ke 16,- €/m2/rok za ostatné pozemky v zóne A, ktoré slúžia na účely podnikania, 
alebo s ním súvisia, teda spolu 704,- €/rok za celý predmet nájmu.

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 5. 2017 do 12.00 hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť sú-
ťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo 
súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie in-
formácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81, 052/716 72 93.  PP-40

MESTO  POPRAD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

• Predám tatranský obklad 2,9 
€/m2, leštený, zrubový - polo-
guľatý profil, hranoly a  dlážko-
vicu - dyle na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.   3/17-P
• Predám 4 ks stoličiek - kom-
binácia koženky maslovej farby 
a  chrómu, vo veľmi dobrom stave, 
15 €/ks, takisto predám konferenč-
ný stolík zo skla a chrómu za 15 €, 
v  dobrom stave, nepoškodený. Inf. 

č. t.: 0907 418 226.  15/17-P

• Kúpim pozemok v Poprade - vo 
Veľkej, v Spišskej Sobote alebo v 
Strážach vhodný na výstavbu ro-
dinného domu, výmera pozemku 
max. do 450 m2, cena do 45  000 
€. Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.   8/17-K

• Náter striech za 3 €/m2. V cene 
je farba + práca. Inf.: č. t. 0915 
423 705.   36/17-R

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

www.noviny-poprad.sk

V minulom čísle novín Poprad sme uverejnili súťaž o vstupenky do Aqua-
City. Zo zapojených čitateľov sme vyžrebovali dvoch - každý z nich získava 
celodennú vstupenku do popradského akvaparku. Sú to Miroslav Breza z 
Okružnej ul. a Juraj Reľovský z Ul. L. Svobodu v Poprade. Vstupenky si 
môžu vyzdvihnúť na základe predloženia preukazu totožnosti v redakcii 
novín Poprad, Podtatranská ul. 149/7 v pracovné dni do 15. hod.  (red)

Kto vyhral vstupenky do AquaCity?
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Zachovávajú staré šermiarske umenie
Andrej Bobrík, ktorý je zaklada-

teľom Šermiarskeho cechu mesta 
Poprad Goliath, si na rozhovor 
priniesol aj dva dlhé meče. Hoci 
spočiatku sa venoval viac dýke, po-
stupne prešiel práve na tieto meče. 
Sú totiž oveľa náročnejšie ako dýka 
a narábanie s nimi si vyžaduje veľ-
mi dobré pochopenie šermiarskych 
základov. Goliath sa totiž zame-
riava na výskum a rekonštrukciu 
pôvodných európskych bojových 
umení, hlavne šermu. 

* Odkiaľ je ten trochu zvláštny ná-
zov Goliath?

- „Goliath je jedna z najvýznam-
nejších šermiarskych kníh, podľa kto-
rej sme sa na začiatku vzniku nášho 
cechu pred šiestimi rokmi učili šer-
movať. Pochádza z prelomu 15.-16. 
storočia. Aj predtým približne v 13. 
storočí existovali nejaké šermiarske 

spisy, ale táto kniha je najucelenejšia.“
* Predsa len sa laikovi môže zdať, 

že šerm patrí do dávnej minulosti...
- „Dá sa povedať, že šerm prakticky 

po 2. svetovej vojne zanikol. V súčas-
nosti je šerm olympijským športom a 
ten by som neoznačil ako bojové ume-
nie. V športe totiž ide o zbieranie bo-
dov, ale v šerme ako bojovom športe šlo 
o to, aby šermiar zasiahol protivníka 
a nebol zasiahnutý, a to je rozdiel.  Čo 
sa týka dneška, je  komunita priazniv-
cov historického šermu ako bojového 
európskeho umenia, pomerne široká 
a aktívna. A to nielen v Európe, ale aj 
v Amerike, kde organizujú obrovské 
turnaje historických šermiarov. Sku-
piny historického, šermu sa začali na 
Slovensku v poslednom čase rozmáhať. 
Najväčšie šermiarske eventy sú v Bra-
tislave a Trnave, v zahraničí sú známe 
napríklad majstrovstvá vo Švédsku.“ 

* Slovensko zrejme nebolo šer-
miarskou baštou. Bojovalo sa u nás 
napríklad s dlhými mečmi?

- „Dlhé meče neboli u nás bežné, 
lebo je to veľmi špecifická zbraň urče-
ná hlavne na súdne duely. V stredo-
vekom Nemecku ich nariaďoval súd, 
boli pod taktovkou cirkvi, a to v prí-
padoch, keď nebolo dostatok dôkazov 
a sudcovia spor nedokázali vyriešiť. 
Tak sa rozhodlo, že ho rozsúdi Boh v 
šermiarskom dueli. Vyhral teda ten, 
kto bol lepší šermiar. Na tento účel si 
však často sporiace sa strany najímali 
profesionálnych šermiarskych maj-
strov za peniaze. Neskôr boli takéto 
súdne duely zakázané.“

* Európska história šermu je opra-
dená mnohými mýtmi. Dnes boj s 
mečmi, kordmi, šabľami, fleuretmi, 
dýkami... obdivujeme najmä vo fil-
moch. Váš cech sa snaží zachovať eu-
rópske kultúrne dedičstvo aj v tomto 
smere. Hoci dnešní vojaci už neboju-
jú s mečmi, nenosia brnenie, štíty či 
palcáty, predsa sa jeden druh bodno-
-reznej zbrane používa v modernom 
vojenstve dodnes...

- „Áno, je to dýka. A princípy boja 
s ňou sa prakticky od stredoveku ne-
zmenili, hoci moderné armády použí-
vajú kratšie dýky, kedysi boli špeciali-
zované hlavne na bodanie, nie až tak 
na rezanie. Boli robustnejšie, aby do-
kázali prejsť pomedzi plášť brnenia.“

* Existuje v Poprade vhodné pod-
hubie pre šermiarov?

- „Pred vznikom Goliathu fungovala 
v Poprade ešte jedna skupina historic-
kého šermu, ale zaoberala sa scénic-

kým šermom, jeho divadelným zobra-
zením. Bol som jej členom, no hľadal 
som niečo, čo by nebolo hrané a bolo 
akčnejšie. Natrafil som na historické 
manuály, začal ich študovať a tak vzni-
kol Goliath. Zo začiatku sme študovali 
čisto iba šerm stredovekou rondelovou 
dýkou, neskôr sme prešli na dlhý meč a 
začali sme rekonštruovať nemeckú šer-
miarsku školu podľa Lichtenauera, čo 
je zakladateľ hlavnej línie umenia šer-
mu. A čo sa týka podmienok - máme 
členov od mužov po ženy, od fyzicky po 
duševne pracujúcich, vekovo prijíma-
me od 15 rokov. Trénujeme v priesto-
roch základnej školy vo Veľkej. Dopo-
siaľ sme sa venovali svojmu výskumu, 
ale teraz chceme posúvať naše skúsenos-
ti ďalej a verím, že medzi Popradčanmi 
nájdeme ďalších stúpencov tradičného 
európskeho bojového umenia, akým 
šerm je. Zaslúži si uchovanie podob-
ne, ako svoje bojové umenia dodnes 
zachovávajú v Ázii.“  (mar)

Do Popradu prichádza 
veľa zaujímavých osobnos-
tí rôzneho druhu. Umelci, 
športovci, vedci, podnika-
telia, ale aj ľudia, ktorí sú 
duchovného zamerania. 
Medzi nich patrí známy spi-
sovateľ a vydavateľ motivač-
nej literatúry Pavel Hirax 
Baričák (na foto vpravo). 

V polovici apríla na pred-
náške v popradskom Dome 
kultúry vyslovil mnoho 
inšpiratívnych myšlienok: 
„Nech už sa váš osud uberie 
hocijakým smerom, všetko 
prežité vás posunie - neza-
budnite. Na svete neexistuje 
chybný krok, zdržanie ani 
zbytočné trápenie. Je to cesta, 
ktorá vám na vašej úrovni 
bytia otvára oči. Všetko má 
svoj zmysel, všetko nás nie-
kam posúva. Väčšinou tam, 
kam potrebujeme a  zdoko-
naľuje nás to.“ P. Baričák ako 

autor mnohých bestsellerov 
sa vo svojich knihách zao-
berá životnými situáciami a 
medziľudskými vzťahmi.

Na prednáške odzneli aj tie-
to jeho myšlienky: „Najvyššia 
Pravda presne vie, čo je pre 
vás najlepšie, a  kedy to máte 
dostať. Ak musíte, „bojujte“ 
zo stredu - nekričte, nerob-
te teatrálne výstupy, hovorte 
pravdu a  držte sa jej. Nijaké 
iné bytosti nemajú nad vami 
moc, ak im svojou nerovno-
váhou nevytvoríte priestor 
a  nedáte silu. Ak vám chýba 
vnútorný pokoj a  pohoda, 
príde choroba. Buďte usmiati, 
vyrovnaní a  vďační a  ozdra-
vie vám telo. No nezachová-
vajte pokoj, len keď ste medzi 
pokojnými. Umenie je ostať 
v  pohode medzi kričiacimi.“ 
Poznamenal, že treba ďakovať 
za všetko, čo máme a nebrať 
to ako samozrejmosť. Oproti 

tomu to, čo nám chýba, na to 
myslíme a pripomíname si 
veľmi často. 

„Každým nádychom buďte 
bdelí, teda sebou, vnímaj-
te krásu okolo a  naplní vás 
šťastie. Neustále ďakujte. 
Majte rešpekt pred silou, 
presnosťou a  férovosťou bo-
žích mlynov. Vážte si každú 
sekundu svojho života, hod-
notu lásky, vážte myšlienky, 

slová a činy. Ak by sa čo i len 
jednej bytosti vo vesmíre dia-
lo príkorie, o ktorom by pred 
vtelením nevedela a pred na-
rodením nesúhlasila, vesmír 
by sa v  sekunde rozpadol,“  
vyslovil sa P. Baričák.

V jeho slovách ho spevom 
a  hrou na gitarách podporo-
vali M. Kulich, J. Hnilica a R. 
Mikla. Ďalšia prednáška bude 
v máji 2017 v Kežmarku. (kpa)

Nikdy neklesajte na duchu, len si ublížite
Piatok 5. máj o 16. hod./diva-
delná sála DK v Poprade
XXXXI. ročník POPRAD-
SKEJ HUDOBNEJ JARI
UMELCI POPRADU
PRÍBEH POKRAČUJE
Moderátori: D. Kubáň a M. 
Novák, réžia: T. Husárová a R. 
Merva.            Vstupné: 4 €

Nedeľa 7. máj o 10. hod./diva-
delná sála DK Poprad
HRNČEK VAR
Babadlo Prešov. Vstupné: 1,50 €

Streda 10. máj o 18. hod./
video klub v kine Tatran, 
kníhkupectvo Christiania a 
reštaurácia Lahodnosti
NOC LITERATÚRY
Popradský literárny klub v spo-
lupráci s Českým kultúrnym 
centrom organizuje prvýkrát v 
Poprade čítanie úryvkov sveto-
vej prózy.
Info: www.pplitklub.sk

Kultúrny program
mesta Poprad

Členovia cechu na tréningu.                         FOTO - archív Goliath

Andrej Bobrík zo Šermiarskeho ce-
chu mesta Poprad Goliath.
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Basketbalistky skončili šieste, volajú po zmene
Popradské basket-
balistky neuspeli 
v  poslednom roz-
hodujúcom zápa-

se série o piate miesto extra-
ligy proti Banskej Bystrici, 
keď na domácej palubovke 
prehrali 60:77. Obsadili tak 
konečnú šiestu priečku.

Popradčanky začali dob-
re, keď prvý polčas zvládli 
v  pomere 34:28. Nevyšiel 
im druhý polčas, no najmä 
záverečná štvrtina, v  ktorej 

zaknihovali iba päť bodov. 
„Vyhrávali sme preto, lebo sme 
dlho dobre bránili a zápasy sa 
vyhrávajú v obrane. Tam sme 
poľavili a potom aj útok nám 
išiel veľmi ťažko. Celá sezóna 
však nebola zlá, tvorili sme 
dobrý kolektív. Tréner uro-
bil pre družstvo maximum 
a bol veľmi dobrým prínosom. 
Šiesta priečka je sklamaním, 
pretože sme si stanovili vyššie 
ciele,“ uviedla po poslednom 
zápase sezóny kapitánka 

BAM Poprad Gabriela Hu-
sárová. „Štvrtá štvrtina bola 
v  eufórii Banskej Bystrice, 
ktorá hrala uvoľnene a všetko 
jej padalo. Mali sme dobrý za-
čiatok, mohli sme to natiahnuť 
na vyšší rozdiel. Podobný zá-
pas sme však odohrali my v B. 
Bystrici, teraz to bolo naopak. 
Súper si za ten záver zaslúžil 
piate miesto viac. Mal som 
dobré pocity z premiérovej se-
zóny medzi ženami. Verím, že 
už som si zvykol a rád by som 

pokračoval v  práci v  Popra-
de,“ pokračoval tréner BAM 
Poprad Milan Černický. „Bol 
to ťažký ročník, ale dievčatá 
ma potešili svojím prístupom. 
Máme úzky káder a  na to 
sme možno doplácali. Musím 
povedať, že viesť klub v  tej-
to pozícii je oveľa ťažšie, ako 
hrať na palubovke. Uvidíme, 
čo bude ďalej. Nemyslím si, 
že som svoju pozíciu zvládla 
úplne k  spokojnosti. Nejaká 
zmena by možno popradské-

mu basketbalu prospela. Sme 
spokojní s  trénerom a  aj ko-
lektív by mohol ostať pokope,“ 
uzavrela hodnotenie prezi-
dentka BAM Poprad Alena 
Kováčová.

Výsledok: 3. kolo play-off 
o 5. miesto v stredu 26. aprí-
la BAM Poprad - BK ŠKP 
08 Banská Bystrica 60:77 
(18:12, 16:16, 21:27, 5:22), 
najviac bodov BAMP: Lucia 
Hadačová - 16. Konečný stav 
série 1:2 na zápasy.  (ppv)

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) 
v  Poprade - Veľkej v  spolupráci 
s  Územným výborom Dobrovoľ-
nej požiarnej ochrany SR Poprad 
uskutočnil 1. ročník súťaže mla-
dých hasičov O  putovné poháre 
primátora mesta Poprad.

V sobotu 29. apríla ožil areál Základ-
nej školy s materskou školou v Popra-
de - Veľkej mladými hasičmi vo veku 
od 6 do 16 rokov. V  telocvični ZŠ sa 
stretlo 34 päťčlenných družstiev, ktoré 
súťažili v tradičných troch disciplínach 
- v štafete 5 x 30 metrov, štafete hasič-
ských dvojíc a v uzlovej štafete. Skoro 
trojhodinový súťažný maratón preveril 

um a pripravenosť 170 mladých hasi-
čov a hasičiek. Spomedzi 12 družstiev 
dievčat bol najlepší DHZ ZŠ Šuňava 
I, rovnako ako aj v kategórii chlapcov 
spomedzi 22 družstiev.

Všetky zúčastnené kolektívy dosta-
li diplomy za účasť, víťazi si odniesli 
putovné poháre. Tak ako na každej 
súťaži mladých hasičov i na tejto boli 
ocenení najmladší účastníci. Tentoraz 
to boli Lenka Chmurová zo Spišského 
Bystrého a Dávid Blaho zo Štrby.

Mladí hasiči sa opäť stretnú v sobo-
tu 6. mája od 10. hod. v Sp. Teplici, 
kde budú bojovať chlapci aj dievčatá 
o poháre miestneho DHZ.  (onk)

Hasičská mlaď o poháre primátora Popradu

Popradské líšky sú už na Mestskom úrade v  Poprade ako doma. Cez ví-
kend ich v obradnej sieni opäť po roku prijal primátor mesta Poprad Jozef 
Švagerko, pri príležitosti zisku titulu Majsteriek Slovenska v  ľadovom ho-
keji. Popradské hokejistky venovali primátorovi majstrovský dres podpí-
saný všetkými zúčastnenými hráčkami.      FOTO - Marek Vaščura

Futbalisti FK Poprad 
odohrali v  sobotu zá-
pas 5. kola skupiny 
o udržanie v II. lige Vý-
chod na pôde Hanisky 

a  dokázali zvíťaziť presvedčivo 4:1.
Zaujímavosťou bolo, že Poprad-

čanov viedol po odvolaní trénera 
Františka Šturmu v  pozícii kouča 
hviezdny útočník FK Poprad Sta-
nislav Šesták.

Výsledok: 5. kolo sk. o  udržanie 
II. ligy Východ v  sobotu 29. apríla 
FK Haniska - FK Poprad 1:4 (0:2), 

góly Popradu: 7. Marko Lukáč, 42. 
a 50. Rudolf Bilas, 67. Viktor Maťaš.

Program: 6. kolo sk. o  udržanie 
II. ligy Východ v  nedeľu 7. mája 
o  17. hod. FK Poprad - MŠK Ri-
mavská Sobota.   (ppv)

   Z V R P S B

1. FK Poprad 23 11 8 4 41:20 4 1

2. R. Sobota 23 4 5 14 18:37 1 7

3. Lipany 23 4 4 15 19:47 1 6

4. Haniska 23 2 6 15 25:62 1 2

Tabuľka II. ligy - sk. o záchranu

FK Poprad
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• HK POPRAD pripravil pre fanú-
šikov výnimočný projekt venovaný 
spomienke na tipsportligovú sezó-
nu 2016/2017.  V  dňoch  2. - 10. mája 
2017  sa v  OC Forum Poprad  usku-
toční výstava fotografií  Zažite s  nami 
hokej pod Tatrami. Jadrom výstavy sú 
zvečnené okamihy, ktoré vznikli počas 
hokejových zápasov v uplynulej hoke-
jovej sezóne. V expozícii sa nachádzajú 
výhradne snímky skúseného fotogra-
fa  Branislava Babjaka,  ktorého tvorba 
sa orientuje aj na športovú tematiku.• FUTBALISTKY FK Poprad dohrá-
vali v sobotu 29. apríla 13. kolo II. ligy 
sk. C. Na ihrisku lídra podľahli 1. FC 
Tatran Prešov 0:3. V 16. kole pocestujú 
Popradčanky v sobotu 6. mája do Ko-
šíc na súboj s Lokomotívou.• V  NEDEĽU 30. apríla sa vo Svi-
te konala súťaž hasičských družstiev 
O  putovný pohár primátora mesta 
Svit. V  náročnej súťaži na fyzickú 
kondíciu i súhru 7 - členných tímov v 
požiarnom útoku do kopca pri svitskej 
Kolibe medzi mužmi na prvom a dru-
hom mieste dosiahla Šuňava a  Spiš-
ský Štiavnik zhodný čas a o prvenstve 
rozhodol veľmi tesný rozdiel - prvý 
zostrek terča Šuňavy. U žien zvíťazila 
Spišská Sobota II, medzi dorastenka-
mi triumfovalo taktiež družstvo zo Sp. 
Soboty a medzi dorastencami obhájili 

prvenstvo Gánovce.• PREDMINULÝ víkend sa na tur-
naji v Galante predstavil aj Karate klub 
Shihan Poprad. Desiati pretekári pri-
niesli pod Tatry tucet medailí. Zlato 
získala Simona Bednarčíková v súbor-
nom cvičení kata v  kategórií starších 
žiačok a v  športovom zápase kumite 
v  kategórií starších žiakov do 40 kg 
zvíťazil aj Filip Chudík.• V GALANTE sa predstavil aj Cen-
tral karate klub Poprad. V konkurencii 
280 pretekárov zo 42 klubov zo Sloven-
ska, Maďarska, Chorvátska a Ukrajiny 
sa popradský klub umiestnil v  celko-
vom hodnotení na 11. mieste so 6 me-
dailami. Zlato vybojovala v súbornom 
cvičení kata dievčat od 5 do 7 rokov 
Laura Klempová, ktorá v súboji o prvé 
miesto zdolala svoju sestru Lindu, kto-
rá sa tešila z víťazstva v kategórii kumi-
te. Centralisti sa predstavili predminu-
lý víkend aj v Starej Ľubovni v rámci 4. 
posledného kola Žiackej ligy v karate. 
Na tejto súťaži vybojovali spolu 16 me-
dailí (3 - 7 - 6).• VO ŠTVRTOK 4. mája sa 
v  priestoroch ZŠ Komenského Svit 
od 8. hodiny uskutoční okresné kolo 
v minifutbale žiakov a žiačok 1. stup-
ňa ZŠ v rámci 19. ročníka McDonal-
d´s Cup-u 2016/2017. Víťazné druž-
stvo z  obvodného kola postúpi na 
krajské kolo, ktoré sa uskutoční 16. 
mája v Sabinove.   (ppv)

Krátko zo športu

City trial v Starom Smokovci od-
štartuje 6. mája nový ročník bežec-
kej série Tatry v pohybe Prestige 
Tour 2017.

Mesto Vysoké Tatry privíta už túto 
sobotu účastníkov mestského trai-
lového podujatia pre bežcov i priaz-
nivcov nordic walkingu na druhom 
ročníku pretekov City trial. Účast-

níci budú mať možnosť prebehnúť 
sa uličkami Starého a Nového Smo-
kovca, vybehnúť si na Tatranskú kal-
váriu, či prebehnúť okolo známych 
historických budov. Novinkou je 16 
km dlhá trať cez Hrebienok a v spo-
lupráci s mestom Vysoké Tatry aj 
nevšedný a zaujímavý prebeh budo-
vou mestského úradu.  (ppp)

Štartuje bežecká séria

V bratislavskej curlingovej hale v Ružinove vyvrcholila zápasmi play-off naj-
vyššia slovenská curlingová súťaž. Do záverečných bojov sa opäť prebojoval 
aj popradský Curling Club. Vo finále podľahol obhajcovi titulu z  Martina 
1:3 a  3:5 na zápasy a  získal strieborné medaily. Popradčania sa do finále 
najvyššej slovenskej súťaže prebojovali už štrnásty rok za sebou a na kon-
te majú 7 titulov a 7 strieborných kovov.  FOTO - archív CC Poprad

Predĺžený víkend sa Slovenský 
futbalový zväz rozhodol využiť 
športovo. Priamo pod Tatrami 
zorganizoval Sviatok futbalu. Dva 
finálové súboje Slovenského pohá-
ra boli vyvrcholením celého podu-
jatia.

V nedeľu sa od rána na štadióne vo 
Veľkej konal Festival futbalu s pod-
porou nadácie EPH, v  rámci ktoré-
ho sa stretlo 15 tímov hráčok do 12 
rokov z celého Slovenska. Turnaj sa 
niesol pod heslom Energia do žen-
ského futbalu. Okrem zábavných 
atrakcií si dievčatá zmerali sily aj 
v súboji zručností. V turnaji sa naj-
viac darilo Prešovčankám, domá-

ci tím FK Poprad obsadil trináste 
miesto. Vo finále súboja zručností si 
to počas podujatia medzi sebou roz-
dali aj fortunaligisti. Najzručnejším 
futbalistom sa stal legionár Pablo 
Podio z Podbrezovej.

Nedeľňajší program ukončilo fi-
nále Slovenského pohára žien medzi 
Partizánom Bardejov a  ŠK Slovan 
Bratislava. Po nerozhodnom výsled-
ku 1:1 v riadnom hracom čase roz-
hodol o  zisku trofeje pre Bardejov-
čanky jedenástkový rozstrel.

V pondelok na 1. mája vyvrcholi-
lo celé sviatočné dianie pod Tatrami 
finálovým súbojom Slovnaft Cup-u 
mužov v  NTC Poprad medzi dru-

holigovým MFK Skalica a ŠK Slovan 
Bratislava. Belasí mali zápas pod 

kontrolou a  z  víťazstva sa tešili po 
výsledku 3:0.   (ppv)

Predĺžený futbalový víkend v Poprade sa vydaril
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Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

Spoznajte prvý Leon s pohonom všetkých štyroch kolies a s dizajnom off-
road. SEAT Leon X-PERIENCE s technológiou 4Drive má o 27 mm zvýšenú 
svetlú výšku a je k dispozícii s automatickou dvojspojkovou prevodovkou DSG. 
Pohon všetkých štyroch kolies sa postará o maximálnu stabilitu v akomkoľvek 
počasí a na každej ceste. Zvýšený podvozok, ochranné obklady prahov 
dverí a podbehov kolies chránia karosériu a súčasne vyzdvihujú dynamický 
a robustný charakter vozidla. Teraz aj s predným pohonom a motorom 1,4 TSI.
Príďte na testovaciu jazdu k vášmu predajcovi SEAT.

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA

perience print 85x125.indd   1 30.10.2015   14:34
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Mladí ľudia združení v  Sloven-
skom spolku študentov zubného 
lekárstva vyrazili už po piatykrát 
na turné po slovenských mestách, 
aby dostali do povedomia ľudí 
dôležitosť ústnej hygieny. Minulý 
týždeň v stredu si dali zastávku aj 
v Poprade.

Podujatie s názvom Spolu za zdravý 
a krásny úsmev prebieha dva týždne 
v 19 slovenských mestách. Roadshow 
začína vždy v Bratislave a končí v Ko-
šiciach. „Zubní lekári vo svojej praxi 
nemajú na takéto aktivity čas, preto 

naši kolegovia prišli pred piatimi rok-
mi s takouto myšlienkou, ktorú sa sna-
žíme udržiavať,“ povedala študentka 
4. ročníka odboru zubného lekárstva 
UPJŠ v  Košiciach Zuzana Matiso-
vá a  dodala: „Cieľom je zlepšiť ústne 
zdravie ľudí. Mnohí nepovažujú čiste-
nie zubov za základ ústneho zdravia. 
Tým pádom používajú zlú techniku, 
či nesprávnu kefku.“ „Veľa ľudí kef-
kou povlak zo zubov len stiera, ale to 
nie je vhodné. Učíme ich, aby si zuby 
čistili krúživými pohybmi a  to preto, 
aby zuby boli vyčistené vo všetkých smeroch,“ pokračoval študent 3. roč-

níka odboru zubného lekárstva UPJŠ 
v Košiciach Jaroslav Milenovský. Pod-
ľa neho Slováci takmer vôbec nepou-
žívajú ostatné dentálne pomôcky, ako 
medzizubná kefka, či jednozväzková 
kefka. Zdôraznil, že najrozšírenejším 
ochorením dnešného civilizovaného 
sveta je zubný kaz. „Naším cieľom je 
tomuto ochoreniu predchádzať. V zá-
padnej Európe deti prechádzajú do 
dospelosti s  tým, že nemajú v  ústach 
žiaden zubný kaz. My sme od toho ešte 
veľmi ďaleko,“ dvíhal varovný prst.

Popradčania si nechali poradiť 
a  pri nádejných zubároch sa radi 

zastavili. „Pravidelne navštevujem 
zubnú hygieničku, ktorá mi ukázala 
správny postup čistenia zubov. Tu som 
sa navyše dozvedela ďalšie postupy,“ 
povedala Mária Zentková, ktorá je 
riaditeľkou v  materskej škole a  tam 
sa deťom v  tejto oblasti intenzív-
ne venujú. „Nosím strojček a  tak mi 
dievčatá ukázali jeho správne čiste-
nie. Zúbky dcérke umývame od prvé-
ho zúbka ráno aj večer. Naučila som 
sa, že kefku v  ruke máme držať ako 
pero,“ pokračovala Beáta Vanková. 
„Čistím si zúbky každé ráno. Už viem, 
že si ich mám čistiť v tvare slniečka,“ 
uzavrela malá Laurinka.  (mav)

Budúci zubári vyrazili medzi ľudí

www.noviny-poprad.sk
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