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Vysoko 
odborné témy 
doplnili aj 
o hokej, folklór 
a ekológiu

Príťažlivou 
formou 
predstavili 
svojim 
spolužiakom 
rôzne európske 
krajiny

Popradskí 
hokejisti 
odštartovali 
prípravu na 
suchu
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(Pokračovanie na str. 2)

Prešli Míľu pre mamu ako prejav vďaky za starostlivosť a lásku

(Pokračovanie na str. 3)

Míľu pre mamu kráčame na Slo-
vensku už od roku 2004, v samot-
nom Poprade desiaty rok. Toto 
známe podujatie zorganizovala 
minulú sobotu  tentoraz v  celko-
vo 48 slovenských mestách  Únia 
materských centier, v  našom mes-
te MC Bambino s podporou mesta 
Poprad. 

Míľa je každoročne poctou ku Dňu 
matiek. Spievali či tancovali im deti 
zo súkromnej MŠ Centra pre rodi
nu,  Balerínky a  balerínčatá z  Fly 
studia Poprad, DFS Venček, Zbyňo 
Džadoň,  tanečný súbor Arabeska, 
Bow Romano Asaben, Capoeira 
Oxumare, zahrala cimbalovka Po
pradčan a  ďalší. Moderoval Hoki 

a svoje umenie predvádzal aj 3Al bi
ketrial club Poprad.  Nechýbalo ob
ľúbené maľovanie na tvár, ale aj rôz
ne súťaže pre deti.  Prejsť Míľu pre 
mamu po centre Popradu sa tohto 
roku odhodlalo 896 účastníkov, čo 
bolo o niečo menej než vlani. Pásku 
na úvod prestrihol primátor Popra
du Anton Danko s dcérkou Aurorou 
a  štatutárka MC Bambino Miriam 
Lukáčová (na foto pred odštarto
vaním Míle). Primátor prezradil, 
že dcéra mu nedala pár dní pokoj, 
lebo veľmi chcela ísť na Míľu a  tak 
jej prianie splnil: „Vzdali sme tým 
hold matkám, lebo mama je pre kaž-
dé dieťa tou najvzácnejšou osobou na 
svete.“  Aurora prešla úsek bez prob lémov a  príde aj nabudúce, pretože 

vie, že podujatie sa dialo práve kvôli 
mamkám. O svojej mamke, ktorá ju 
tiež sprevádzala, povedala: „Je dobrá, 
pekná, starostlivá.“  V škole vyrábali 
pre mamičky darčeky na ich sviatok, 
ale určite najväčším darom pre kaž
dú mamu je šťastie jej dieťaťa. 

Mesto Poprad sa snaží byť priateľ
ské voči rodinám a deťom, a preto 
činnosť MC Bambina podporuje. 
V  tomto roku mu vyšlo v  ústre
ty minimálnym prenájmom za 
nebytové priestory. M. Lukáčová 
pomoc mesta ocenila a  dodala:  

FOTO – Marta Marová

Poslanci odvolali riaditeľku centra sociálnych služieb
Včerajšie neplánované za-

sadanie Mestského zastu-
piteľstva v Poprade sa po 
úvodných procedurálnych 
záležitostiach začalo doplne-
ným bodom programu – ná-
vrhom na odvolanie riaditeľ-
ky rozpočtovej organizácie 
Centra sociálnych služieb v 
Poprade Evy Kovalčíkovej. 

Tento post zastávala iba od 
1. marca 2019, odkedy ju pos

lanci schválili do tejto funkcie 
po výberovom konaní. Vedúca 
sociálneho odboru MsÚ Petra 
Zavacká predniesla dôvody: 
„V prvom rade za najzávažnej-
ší dôvod považujeme ohrozenie 
života a zdravia prijímateľov 
sociálnych služieb v súvislosti 
s liekovou politikou, ktorú za-
viedla. Ďalším je uprednostne-
nie klienta mimo poradovníka, 
neefektívne hospodárenie s 

finančnými prostriedkami, veľ-
mi závažný je tiež personálny 
stav, ktorý momentálne v CSS 
je.“ Až 13 zamestnancov dalo 
výpovede, ale po stretnutí s 
primátorom, zvážia návrat. 
Mesto na základe dôkladné
ho preskúmania vzniknutej 
situácie prijalo viacero opatre
ní, aby sa situácia upokojila a 
konsolidovala. 

FOTO – Silvia Šifrová
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Stručne Príťažlivou formou predstavili svojim 
spolužiakom rôzne európske krajiny

Diecézne stretnutie mládeže

 VO VOĽBÁCH do Európskeho 
parlamentu, ktoré sa uskutočnia 25. 
mája 2019 v Poprade od 7. do 22. 
hod., kandiduje za rôzne politické 
strany a zoskupenia 6 občanov z Po
pradu. Celkovo si budú môcť voliči 
vyberať z 31 politických subjektov.

 FARMÁRSKE trhy sa uskutočnia 
na  Nám. sv. Egídia v  Poprade od 
štvrtka do soboty 16. až 18. mája. 
Záujemcovia si na nich budú môcť 
zakúpiť originálne slovenské výrob
ky priamo od farmárov  syry, bryn
dzu, chlieb, med, zeleninu a ďalšie. 
V  piatok 17. mája bude súčasťou 
podujatia aj sprievodný kultúrny 
program. 

 DNES 15. mája sa od 9. hod. 
uskutoční v  areáli materskej ško
ly na Tajovského ulici v  Poprade 
matematická súťaž s  názvom Bys
trá hlavička, ktorá je zameraná na 
predprimárne vzdelávanie v mater
ských školách. 

 POPRAD, MOJ DOMOV je ná
zov výtvarnej súťaže pre deti, ktorú 
usporiadal Miestny odbor Matice 
slovenskej, Mestský úrad v Poprade 
– odbor školstva, mládeže a športu 
a Podtatranská knižnica v Poprade. 
Vyhodnotenie sa uskutoční v kniž
nici vo štvrtok 16. mája o 10. hod.

 SPIŠSKOSOBOTSKÉ hasičské 
dni sa uskutočnia v sobotu 18. mája 
na námestí v Sp. Sobote. Začnú sa 
o 9. hod. slávnostným otvorením a 
začatím súťaže vo varení kotlíkové
ho guláša. K sprievodným akciám 
budú patriť ukážky historickej aj 
súčasnej hasičskej techniky, ukáž
ky hasičských zásahov, o 14. hod. 
dražba Spišskosobotského kotlíka 
a vyhlásenie víťaza 14. ročníka sú
ťaže vo varení kotlíkového guláša. 
Od 16. do 21. hod. sa uskutoční 
Spišskosobotské repete, v ktorom 
vystúpia Robo Kazík, Martin Jaku
bec a Božanka, Eva Máziková, Juraj 
Tomašiak a Star band. 

 STO rokov od založenia Česko
slovenského Červeného kríža bude 
príležitosťou na slávnostné odo
vzdávanie vyznamenaní a poďako
vaní za prácu ľuďom s obetavým 
„červenokrížskym srdcom“ aj v 
Poprade. Územný spolok SČK toto 
podujatie pripravil na 22. mája o 15. 
hod. v malej zasadačke popradské
ho mestského úradu. 

 NA webovej stránke mesta Pop
rad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre
rušená distribúcia elektriny z  dô
vodu plánovaných prác na zaria
dení nízkeho napätia. Práce súvisia 
s  opravou a  pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.   (ppš)

„Minulý rok sme oslávili už 
dvadsať rokov našej existencie. Odvtedy sa zmenilo všet-
ko, priestory, vedenie, menili sa mamky aj deti, ktoré od-
rástli. Stále sa však venujeme tým najmenším deťom do 
6 rokov a tohto roku máme aj jednu novinku. Budeme 
organizovať už aj denný tábor pre deti od 5 až do 8-10 
rokov. Potrebujeme rekonštruovať priestory, treba nám 
urobiť sadrokartónové stropy, lebo sme v  suteréne a  je 
tam dosť chladno.“  Primátor potvrdil, že mesto chce 
investovať do týchto priestorov a popradská samosprá
va vždy podporovala MC Bambino: „Myslím si, že je to 
teraz správne, že sme znížili nájom na jedno euro. Už to 
tak malo byť dávno.“  (mar)

Prešli Míľu pre mamu ...
(Dokončenie zo str. 1)

FOTO – Marta Marová

Už pätnásť rokov patríme do 
rodiny európskych národov zdru-
žených v Európskej únii. Toto vý-
ročie bolo podnetom pre Základ-
nú školu s materskou školou A. V. 
Scherfela vo Veľkej k usporiadaniu 
projektového vyučovania pri príle-
žitosti Dňa EÚ. Žiaci 6.-9. ročníka 
pripravili pre svojich mladších 
spolužiakov z prvého stupňa pú-
tavý program. Zážitkovou formou 
prezentovali jednotlivých 28 člen-
ských štátov EÚ. 

Jeden z organizátorov – učiteľ geo
grafie a telesnej výchovy Jozef Verna
rec zhrnul: „Keďže uplynulo pätnásť 
rokov, odkedy Slovensko vstúpilo do 
EÚ, prišli sme spolu s kolegyňou So-
ňou Koškovou na myšlienku vytvoriť 
takýto projekt. Rozhodli sme sa žia-
kov 6. až 9. ročníka rozdeliť na osem 
skupín. V každej prezentovali 3-4 eu-
rópske štáty pred žiakmi 3. až 5. roční-
ka. Povedali im o nich základné úda-

je, kde sa nachádzajú, čím sú známe, 
aké sú ich významné osobnosti a pod., 
ale tiež im predstavili najznámejšie 
výrobky danej krajiny a pod. Každá 
krajina je niečím svojská. Spočiatku 
sme ich my, učitelia naviedli, niečo 
spravili žiaci sami. Mali sme trochu 
obavy, ako to zvládnu, ale boli sme 
nadšení.“  Mladším rovesníkom pre
zentovali i národné jedlá a produkty, 
najmä typické koláče. Vyhľadali tiež 

rôzne zaujímavosti a zapojili ich do 
prezentácií formou otázok. Za správ
nu odpoveď dostali odpovedajúci 
rôzne drobnosti. Učiteľom sa poda
rilo zapojiť medzipredmetové vzťa
hy, veď prezentácie sa týkali nielen 
geografie, ale aj histórie, hudobnej 
výchovy, občianskej náuky... Žiaci 
sa medziiným dozvedeli, čím sa vy
značuje Brusel, ako vznikla sloven
ská hymna, aké jedlá majú v obľube 
Francúzi, kde býva Santa Klaus atď.

Takýto projekt zorganizovali v ZŠ 
s MŠ A. V. Scherfela po prvýkrát. 
Riaditeľ školy Richard Bekess poďa
koval učiteľom geografie a občian
skej výchovy za podnetný nápad a 
žiakom za ich úsilie, ktoré venovali 
jeho príprave. Poznamenal: „Vynalo-
žili veľa snahy, deti predniesli vlastné 
myšlienky, priniesli aj vlastné pomôc-
ky, pamiatky a spomienky na krajiny, 
ktoré viaceré z nich aj navštívili. Do-
terajšie vedomosti o Európe tak zúro-
čili práve v Deň Európy príťažlivou 
formou.“  (mar)

V sobotu 18. mája 2019 
od 9.30 hod. sa v poprad-
skej Aréne uskutoční 
rímskokatolícke diecézne 
stretnutie mládeže pod 
názvom Vykroč a pod-
titulom Hore nohami. 

Po úvodnom privítaní sa 
uskutoční katechéza o Bo
žej láske, hriechu a spáse a 
svedectvá, o 11. hod.  vy
stúpia ako hudobný hosť 
Lamačské chvály, popo
ludní bude za halou Expo 

rehoľníkov a organizácií 
pracujúcich s mládežou. 
O 13.45 hod. budú môcť 
mladí položiť otázky spiš
skému diecéznemu bisku
povi Štefanovi Sečkovi a 
uskutoční sa aj odovzda

nie certifikátov absolven
tom Diecéznej animátor
skej školy. Podujatie sa 
skončí o 14.45 hod. svätou 
omšou v Kostole sv. Cy
rila a Metoda na sídlisku 
Juh.  (ppp)

FOTO – Marta Marová
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Krátke správy

Prešovský kraj pozýva hokejových fanúšikov

(Dokončenie zo str. 1)  NOVOU atrakciou Hrebienka je 
Kvantarium, interaktívna galéria 
svetla v priestoroch bývalého hote
la Hrebienok. Ide o prvú takúto ex
pozíciu svojho druhu na Slovensku. 
Návštevníci si v nej môžu pozrieť 
napríklad laserovú šou celkom 
zblízka, čakajú na nich interaktívne 
exponáty, vyskúšať si môžu kresle
nie svetlom a vysvetlia im aj rôzne 
záhady a fyzikálne javy.

 V  Galérii u  anjela v  Kežmarku 
je od minulého týždňa inštalovaná 
výstava Martina Šafárika s názvom 
Život pod ľadovcom. Maliar a  ka
tolícky kňaz sa pri tvorbe inšpiruje 
kresťanskou mystikou, biblickými 
žalmami, ale aj slovenským dvoj
krížom. Výstava potrvá do 3. júla 
a vstup je voľný. 

 ANDREA Gontkovičová, rodáč
ka zo Svitu, zvíťazila v 11. ročníku 
súťaže Slovenka roka. Víťazstvo si 
odniesla v  kategórii biznis a  ma
nažment a získala aj titul Absolútna 
Slovenka roka 2019. Pracuje v Pra
he pre spoločnosť Philip Morris 
a jej cieľom je čo najviac ľudí „pre
viesť“ od bežných cigariet k menej 
škodlivej alternatíve IQOS.

 V Starej Lesnej sa vo štvrtok 9. 
mája stretli ministri poľnohos
podárstva zo Slovenska, Česka, 
Maďarska, Poľska, Bulharska, 
Chorvátska, Rumunska, Slovinska, 
Litvy, Lotyšska a Estónska. Pozva
nie na zasadnutie prijal aj francúz
sky minister poľnohospodárstva 
a  potravinárstva. Na programe 
rokovania boli dve hlavné témy  
problematika biohospodárstva ako 
akcelerátora výskumu a  inovácií a 
dvojakú kvalitu potravín.

 ŽELEZNICE SR realizujú ešte 
dnes, zajtra a  v  piatok 15. až 17. 
mája výlukové práce na úseku TEŽ 
Starý Smokovec  Tatranská Po
lianka – Vyšné Hágy. Na uvedenom 
úseku  v čase od 7.30 do 15.25 hod. 
premáva náhradná autobusová do
prava. 

 V Starej Ľubovni už začali s bu
dovaním najväčšieho bludiska 
svojho druhu v strednej Európe aj 
mestskej záhrady. V blízkosti rieky 
Jakubianky stihli miestni nadšenci 
urobiť prvé terénne úpravy a vysa
diť živý plot. Už má tvar bludiska, 
stromčeky sú ešte malé, majú do 30 
cm. O dva roky by podľa pestova
teľov mali dorásť do približne dvoj
metrovej výšky. Až potom bludisko 
aj mestskú záhradu otvoria pre ve
rejnosť. Samotné bludisko bude na 
ploche viac ako 6 400 metrov štvor
cových, rozdelené bude na deväť 
častí.  (ppš)

Aj fanzóna v Poprade praská počas zápasov Slovenska na prebiehajúcich Majstrovstvách sveta v hokeji vo švíkoch. 
Atmosféru v nej umocňujú koncerty slovenských kapiel, rôzne atrakcie pre deti i dospelých, ale tiež možnosť zasúťažiť 
si o vstupenky na zápasy šampionátu. Takto prežívali hokejoví fanúšikovia sobotňajší večer počas zápasu slovenskej 
reprezentácie proti Fínsku a v dave sa nestratili ani tí z krajiny tisícich jazier. Fanzóna pri Aréne Poprad bude otvorená 
počas každého hracieho dňa až do doby, kým budú v hre slovenskí hokejisti.   FOTO – Marek Vaščura

Brožúry sú distribuované v  uby
tovacích zariadeniach – hoteloch 
a penziónoch v  Košiciach, Prešove 
a  okolí. Fanúšikovia ich tiež nájdu 
na košickom letisku, na infobodoch, 
vo fanzóne v Košiciach a počas vy
braných dní aj vo fanzóne v Poprade. 

„Návštevníci hokejových majstrov-
stiev získajú informácie o  tom, kde 
stráviť voľný čas mimo zápasov. Po-
zývame ich pozrieť si nielen svetový 
hokej, ale aj  objaviť svetové unikáty, 
ktoré ponúka Prešovský kraj. V  bro-
žúre nájdu tipy na výlety, vrátane 
informácií o  vzdialenosti výletov. 
Brožúra ich naviguje aj priamo na 
internetovú stránku severovychod.sk, 
kde nájdu ďalšie užitočné informá-
cie,“ predstavil materiál Martin Ja
noško, riaditeľ KOCR Severovýchod 
Slovenska. KOCR Severovýchod 
Slovenska potešil záujem ubytova
cích zariadení na spolupráci pri pro

pagácii turistických zaujímavostí. 
Výhodou materiálov je, že ich zaria
denia môžu využívať aj po skončení 
šampionátu. 

K tipom na výlety patria UNESCO 
pamiatky – Bardejov, Spišská Kapitu
la, Spišský hrad, Levoča, drevený ar
tikulárny chrám v Kežmarku vrátane 
ďalších pamiatok v okolí, nechýbajú 
Vysoké Tatry, hrad a skanzen v  Sta
rej Ľubovni či návšteva liehovaru 
(Nestville Park Hniezdne). K  odpo
rúčaným miestam sú tiež zaradené 
Slovenské opálové bane – jediné 
bane tohto druhu na našom konti
nente, národná kultúrna pamiatka 
Solivar v Prešove dokumentujúca 
ťažbu soli alebo výstava venovaná 
Andymu Warholovi, ktorá je aktuál
ne nainštalovaná v  Šarišskej galérii 
v  Prešove. Brožúra je distribuovaná 
v  anglickom jazyku. Tieto a  ďalšie 
tipy na výlety nielen pre hokejových 

fanúšikov nájde verejnosť na stránke 
www.severovychod.sk.

Návštevnosť Prešovského kraja 
V roku 2018 zavítalo do Prešovské

ho kraja 932 121 návštevníkov uby
tovacích zariadení, zvýšil sa aj počet 
zahraničných návštevníkov. Prešov
ský kraj je stabilne tretím najviac na
vštevovaným krajom SR.

Medziročný nárast počtu návštev
níkov ubytovacích zariadení je 4,2 %. 
Celkový počet prenocovaní dosiahol 
číslo 2 901 080, medziročne ide o rast 
6,5 %. Do Prešovského kraja v roku 
2018 zavítalo 285 225 cudzincov, ide 
o trojpercentný nárast. V kraji strá
vili 853 285 nocí. „Najväčší počet 
turistov k nám prichádza z Českej re-
publiky, nasleduje Poľsko, Maďarsko, 
Nemecko a Ukrajina. Zvlášť v prípade 
maďarských návštevníkov bol zazna-
menaný nárast až o 20,8 %, ukrajin-
ských návštevníkov prišlo o takmer 11 
% viac ako v predošlom roku,“ uvie
dol Martin Janoško, riaditeľ KOCR 
Severovýchod Slovenska.

Medzi domácimi turistami je 
Prešovský kraj druhým najobľúbe
nejším krajom (hneď po Žilinskom 
kraji), čo predstavuje 19,4 % v rámci 
domáceho turizmu Slovenskej re
publiky.  (bče)

Poslanci odvolali riaditeľku centra sociálnych služieb

Hlavne, aby boli klienti CSS spo
kojní a mali zabezpečenú dobrú sta
rostlivosť.

V súčasnosti je riaditeľka na ma
ródke a na MsZ neprišla. Poslanci ju 
po prestávke, ktorú si vzali na pre
myslenie, odvolali s platnosťou od 
15. mája 2019, 14 hlasmi za, štyria 
sa zdržali. Rozhodnutiu predchádza
la široká rozprava. Mnohí poslanci 
boli pobúrení informáciami, ktoré 
sa dozvedeli a pochybenia považujú 
za závažné. Poslanec Peter Dujava 
bol okrem iného nespokojný, že sa o 

týchto problémoch v CSS dozvedeli 
podľa neho neskoro. Tiež prečítal 
list už bývalej riaditeľky CSS s jej 
vysvetlením niektorých vecí, ktoré 
jej boli vytýkané. Na MsZ sa zúčast
nili aj niektoré zamestnankyne CSS. 
Nechceli sa pre médiá vyjadrovať, ale 

aspoň zaručili, že v prípade chýba
júcich liekov pred Veľkou nocou sa 
postarali, aby ich klienti dostali.

Ďalšími bodmi včerajšieho MsZ 
bolo i schválenie predloženia žia
dosti o nenávratný finančný príspe
vok na realizáciu projektu Výstavba 
nového Komunitného centra Poprad 
– Matejovce. Poslanci takisto schvá
lili prenájom pozemku pre Strednú 
zdravotnícku školu na výstavbu te
locvične a zmenu rozpočtu mesta 
súvisiacu s predložením žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok na 
výstavbu komunitného centra.   (mar)

FOTO – Silvia Šifrová

Fanúšikovia hokejových majstrovstiev v 
Košiciach získajú tipy na výlety v Prešovskom 
kraji. Počas fandenia svetovému hokeju sú 
pozvaní spoznať svetové unikáty.Krajská or-
ganizácia cestovného ruchu Severovýchod 
Slovenska pripravila pre hokejových fanú-
šikov propagačné brožúry s  tipmi na výlety 
v Prešovskom kraji. 
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Maľuje geometrickým jazykom

„Starogympláci“ v rámci Erasmus+ spoznali Kodaň

Čakajú ich skúšky dospelosti

V  galérii Scherfelovho domu vo 
Veľkej otvorili 7. mája 2019 podve-
čer výstavu rodáčky z Veľkej (žijú-
cej v Maďarsku) Zuzany Benkovej. 
Súčasťou výstavy bola aj módna 
prehliadka modelov Suzane.  

Z. Benková sa maľovať naučila sa
moštúdiom.  Okrem neho sa venuje 
šitiu – vyrába originálne kabáty, saká 

(s rôznymi kombináciami farieb a 
strihov). Jej maliarskym štýlom je 
geometrická abstrakcia s  použitím 
akrylu, pigmentov a  spreja za po
moci šablón. „Vo všetkom okolo nás 
je matematika a geometria. Z rovníc 
vzniknú 2D, 3D obrazy, ktoré vidí-
me všade okolo nás. Pomocou čísel 
vyjadríme veci jasne, čisto a presne,“ 

povedala Z. Benková. 
Svet okolo nás je plný inšpirácií. 

Stačí pohľad na dlažbu s  krásnou 
kresbou, západ slnka s rôznymi od
tieňmi a svetlom, na dážď, na dúhu. 
Autorka si niekedy z  týchto úkazov 
„požičia“ len farebnosť. 

Kurátor výstavy Michal Fric uvie
dol: „Diela Z. Benkovej vznikajú cez 
mnohovrstvové procesy premeny ob-
razu, prekrývania a premaľovávania 

až k finálnej podobe. Cez svoje diela 
chce sprostredkovať vnímanie pocitov, 
zážitkov a nálad prostredníctvom ge-
ometrie. Všíma si všetko okolo seba, 
zdanlivo všedné veci, ktoré vie pood-
haliť len skúsené oko.“

Základ obrazov tvorí často  
nájdený predmet, kúsok vianoč
ného obrúska, alebo vec dennej 
potreby. Výstava potrvá do 27. 
júna 2019.   (kpa)

Študenti a  učitelia Gym-
názia na Kukučínovej uli-
ci v  Poprade absolvovali 
v  uplynulých dňoch už 
druhú časť štvordielne-
ho výmenného projektu 
pod názvom Learning and 
Teaching without Limits 
v  rámci programu Era-
smus+. 

Jeho hlavným cieľom je 
výmena skúseností s  využí
vaním tradičných a inovatív
nych metód vo vzdelávaní. 
Po jesennej návšteve litov

ského Kaunasu si to tentoraz 
„starogympláci“ namierili 
do Dánska. V metropole naj
južnejšieho škandinávskeho 
štátu, Kodani, bolo ich cie
ľom miestne Gladsaxe Gym
názium. Spoločne so zástup
cami  ďalších partnerských 
škôl z Litvy a Česka spozná
vali nielen túto severskú kra
jinu, jej históriu, ale  aj dán
sky vzdelávací systém. 

Témou päťdňového poby
tu boli Vikingovia. Študen
ti pracovali v  zmiešaných 

medzinárodných skupinách 
a  pripravovali vyučova
ciu hodinu na danú tému 
pre žiakov základnej školy. 
Dôraz sa kládol na tvorivé 

schopnosti žiakov, ich indi
viduálne predpoklady, ko
munikačné a  prezentačné 
schopnosti. V  rámci prípra
vy navštívili hrad, národné 
múzeum, múzeum Vikingov 
a  zbierali materiál potrebný 
na  vyučovaciu hodinu. Celé 
štyri dni usilovne pracovali, 
aby potom mohli prezento
vať svoje vedomosti mladším 
spolužiakom. Pripravili si 
pre nich rôzne aktivity i pre
zentáciu. Na záver spoločne 
diskutovali v skupinách o ži

vote a  možnostiach štúdia 
mladých ľudí v Litve, Česku, 
Slovensku i v Dánsku.

Popoludnie v  posledný 
deň sa nieslo v  znamení 
stretnutia dánskych rodi
čov a všetkých partnerov 
– učiteľov i žiakov v budove 
Gladsaxe Gymnázia spoje
né s ochutnávkou typických 
dánskych špecialít. 

Najbližšie sa žiaci a učitelia 
všetkých štyroch spomína
ných gymnázií zídu na jeseň 
tohto roka v Prahe.  PP61

Zaujalo nás

Rast slovenskej ekonomiky, ktorý bol 
vlani na úrovni 4,1 % by sa v tomto roku 
mal spomaliť na 3,8 % a v budúcom roku 
na 3,4 %. Vyplýva to z jarnej prognózy 
Európskej komisie (EK), ktorú zverejnila 
minulý týždeň. Očakáva sa, že sloven
ský export v prvom polroku 2019 pocíti 
vplyv zmenšenia zahraničného dopytu, 
ale potom sa pravdepodobne postup
ne oživí a za celý rok 2019 vzrastie o 
zhruba šesť %. To odzrkadľuje pozitívny 
vplyv nedávnych investícií v slovenskom 
spracovateľskom priemysle, osobitne do 
výstavby novej automobilky. Inflácia na 
Slovensku podľa predikcie EK zostane na 
mierne zvýšenej úrovni, a to vo výške 2,4 
% v roku 2019 a 2,3 % v roku 2020. Slo
venská miera nezamestnanosti podľa EK 
v tomto roku klesne z vlaňajších 6,5 % na 
5,9 % a v budúcom roku sa opäť zníži, a 
to na 5,6 %.  (ppš)

Maturanti z oktávy so svojím tablom. FOTO – Marta Marová

Stredoškolské roky patria medzi 
najkrajšie. Maturitou sa uzavrie 
nezabudnuteľná kapitola života 
mladých ľudí, na ktorú im zostanú 
doživotné spomienky. Aj matu
ranti z dvoch tried štvorročného 
gymnázia a oktávy osemročného 
gymnázia zo Spojenej školy Do
minika Tatarku sa minulý piatok 
lúčili so svojimi učiteľmi a spo
lužiakmi. Odchádzali na akade
mický týždeň, aby si ešte v po
sledné dni pred zložením skúšky 
dospelosti oživili nadobudnuté 
vedomosti. Na slávnostnej roz
lúčke s viac ako 90 tohtoročnými 
budúcimi abiturientmi riaditeľ SŠ 
D. Tatarku Dušan Nebus nešetril 
slovami spomienok i povzbude
nia. Povedal nám: „Čaká ich aka-
demický týždeň. Verím, že sa budú 

poctivo učiť na maturitné skúšky a 
určite ich zvládnu, lebo na to majú 
všetky predpoklady.“ Tiež prezra
dil, že úspešnosť prijatia absol
ventov ich školy na vysokoškol
ské štúdium dosahuje každý rok 
takmer absolútne čísla a aj toho 
roku chcú dosiahnuť magických 

sto percent. Podľa skúseností z 
minulosti sa približne 30 percent 
absolventov gymnázia zo SŠ D. 
Tatarku hlási na štúdium prírod
ných a technických vied a ostatné 
percentá sa delia medzi rozmani
té vysokoškolské študijné odbory 
rôzneho zamerania.  (mar)

FOTO – Katarína Plavčanová
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Vojna si vyžiadala milióny obetí

Pripomenuli si Deň 
víťazstva nad fašizmom

Týždeň s mestskou políciou

Policajné správy

 MINULÝ týždeň v  utorok 
nadránom preverila hliadka 
MsP Poprad oznam ohľadom 
rušenia nočného pokoja hlas
nou hudbou šíriacou sa z bytu 
na Novomeského ulici. V byte 
sa nachádzali osoby pod vply
vom alkoholu. Hliadka na 
mieste zjednala nápravu.

 ZAKRÁTKO bolo v  tento 
deň na linke 159 oznámené, 
že na Moyzesovej ulici leží 
na chodníku neznáma osoba. 
Išlo o mladú ženu, ktorá bola 
podchladená a nekomuni
kovala. Hliadka jej poskytla 
predlekársku pomoc a  ná
sledne bola sanitkou preve
zená do nemocnice na ošet
renie.

 OPÄŤ v utorok v noci bola 
hliadka vyslaná Na Ul. Dlhé 
hony, kde pred bytovým do
mom dochádzalo k rušeniu 
nočného pokoja. Osoby, ktoré 
sa tam nachádzali, grilovali a 

popritom počúvali hudbu. Po 
upozornení grilovačku ukon
čili a hudbu vypli.

 TAKISTO v  utorok pred 
polnocou bola mestská polí
cia požiadaná o súčinnosť prí
slušníkmi policajného zboru 
na Ulici L. Svobodu, kde došlo 
k fyzickému napadnutiu osôb. 
Podozrivé osoby boli po zadr
žaní prevezené na oddelenie 
štátnej polície.
V  STREDU 8. mája predpo
ludním prijala mestská polícia 
oznam ohľadom neznámej 
osoby ležiacej na Námestí 
svätého Egídia. Išlo o 50roč
ného podchladeného muža. 
Po poskytnutí predlekárskej 
pomoci príslušníkmi mestskej 
polície, bol odvezený do ne
mocnice privolanou sanitkou.

 VO ŠTVRTOK 9. mája po
poludní bola hliadka mestskej 
polície privolaná do prevádz
ky OBI v Poprade, kde boli pri 

krádeži tovaru zadržaní dvaja 
občania Rumunska. Podozriví 
boli hliadkou riešení v zmysle 
zákona o priestupkoch.

 V  PIATOK 10. mája večer 
zasahovala hliadka MsP Po
prad pred NC Forum, kde sa 
mal pohybovať muž s paraly
zérom a ohrozovať okoloidú
cich. Hliadka ho zadržala a 
vec je v ďalšom riešení.

 V  SOBOTU 11. mája po
poludní bola hliadka MsP 
vyslaná na preverenie ozná
menia ohľadom fyzického 
napadnutia oznamovateľa v 
jednej z pohostinských pre
vádzok. Policajti zistili, že 
k žiadnemu fyzickému na
padnutiu nedošlo. Sťažovateľ 
bol vykázaný z prevádzky 
pracovníkom obsluhy, keďže 
bol pod vplyvom alkoholu, 
obsluha ho odmietla obslúžiť 
a začal obťažovať ostatných 
zákazníkov prevádzky. (msp)

 POPRADSKÝ vyšetro
vateľ vedie trestné stíhanie 
vo veci zločinu krádeže, ku 
ktorej došlo v dobe od 3. do 
6. mája v  jednom z rozosta
vaných rodinných domov 
v  Mengusovciach. Neznámy 
páchateľ bez poškodenia 
prekonal oplotenie domu 
a  zo stavby ukradol 30 ku
sov voľne položených kovo
vých trojnožiek debnenia a 
100 kusov kovových stojok 
debnenia. Majiteľovi vznik
la škoda vo výške najmenej 

4  900 eur. Páchateľovi hrozí 
trest odňatia slobody na tri 
až desať rokov.

 MINULÝ týždeň v  pon
delok po polnoci oznámil 
popradskej polícii 70ročný 
muž zo Šváboviec krádež 
prasiatok. Zatiaľ neznámy 
páchateľ cez neuzamknutú 
bránku vošiel na pozemok 
rodinného domu, prešiel 
do hospodárskej budovy a 
odtiaľ ukradol dve ošípané. 
Majiteľ škodu vyčíslil na 320 
eur.  (krp)

FOTO – Marta Marová

FOTO – Marta Marová

Minulú stredu sa pri príležitosti Dňa víťazstva nad fašiz-
mom uskutočnila pietna spomienka aj na veľčianskom cinto-
ríne, kde sa nachádza 53 hrobov padlých sovietskych vojakov. 

Kvety položili a kahance 
zapálili predstavitelia mesta, 
Slovenského zväzu protifašis
tických bojovníkov, občian
skeho združenia Kalinka, OZ 
Rodina, Klubu Arbat Poprad a 
ďalší občania. Členovia OZ Ka
linka rozdávali i čiernooran
žové  georgievské stužky, ktoré 
pochádzajú z čias panovania 
cárovnej Kataríny  II. a sú sym
bolom vojenskej cti. Vicepri
mátor Popradu Ondrej Kavka 
v príhovore uviedol: „Stojíme 
na tomto mieste preto, aby sme 

si uctili pamiatku miliónov obe-
tí vojny, všetkých, ktorí padli za 
našu slobodu. Nechceme, aby sa 
hrôzy vojny opakovali, vážme 
si, že dnes žijeme v mieri, lebo 
nie všade vo svete tomu tak je.“ 
Tajomník Oblastného výboru 
SZPB Ján Pavlovčin pripojil 
slová: „Mier nie je zadarmo, 
stál milióny životov. Večná pa-
miatka tým, ktorí obetovali svoj 
život za našu slobodu.“ 

Dôstojnosť podujatia vy
zdvihlo vystúpenie Podtatran
ských Alexandrovcov.  (mar)

Pred 74. rokmi sa skončila 2. 
svetová vojna, ktorá trvala takmer 
šesť rokov. Odhaduje sa, že v nej 
zahynulo 50 - 80 miliónov ľudí, 
z toho 22  - 26 miliónov občanov 
vtedajšieho Sovietskeho zväzu. 

Tajomník Oblastného výboru 
Slovenského zväzu protifašistic
kých bojovníkov v Poprade Ján 
Pavlovčin na pietnej spomienke 7. 
mája v Parku hrdinov okrem iné
ho povedal: „Druhá svetová vojna 
vtiahla do bojov celkom 61 štátov. 
Sloboda bola vykúpená v kalužiach 
krvi, stála milióny nevinných obetí, 
státisíce rodín prišlo o otcov, deti 

zostali bez rodičov, osudy mnohých 
ľudí boli navždy rozdelené.“ Voj
na na Slovensku sa síce skončila 3. 
mája 1945, kedy boli na našom úze
mí zlikvidované posledné nemecké 
jednotky, ale v Európe sa oficiálne 
zavŕšila kapituláciou Nemecka, ku 
ktorej došlo v noci 8. mája 1945. Ča
sový posun spôsobil, že v Moskve 
bolo už po polnoci 9. mája, preto si 
koniec vojny v Rusku pripomínajú 
v tento deň.

Kvety položili k pamätníku pad
lých za mesto Poprad viceprimátor 
Štefan Pčola, zástupkyňa okresu, 
poslanec NR SR Peter Šuca, pred

stavitelia OV SZPB a ďalších orga
nizácií. Účastníci pietnej spomien
ky si uctili pamiatku padlých aj pri 

pamätníku generála L. Svobodu a 1. 
čs. armádneho zboru, takisto v par
ku pri železničnej stanici.  (mar)

Mesto Poprad,  Prešovský samosprávny kraj,  Banícky cech horného Spiša so sídlom 
v Poprade - Kvetnici,  Mestské lesy  Poprad a Združenie baníckych spolkov a cechov 
Slovenska so sídlom  v Banskej Štiavnici pripravuje 3. a 4. júna v  Kvetnici Prírodoved-
né letné hry pre žiakov základných a stredných škôl mesta Poprad.

Prírodovedné letné hry v Poprade - Kvetnici

Ako nás informoval tajomník Banícke
ho cechu horného Spiša Slavomír Kyseľa, 
cieľom hier je presadzovať kultúrnospolo
čenský význam zachovávania tradícií po
znávania živej a neživej prírody pre ďalšie 
generácie.  Podujatie je plánované predo
všetkým na 3.  júna, ale podľa záujmu škôl, 
ktoré sa už môžu prihlasovať, bude aj 4. 
júna.    Následne bude na hry nadväzovať 
Banská detská a  mládežnícka akadémia 
po banskom náučnom chodníku a starých 
banských dielach v Kvetnici, ktorá sa usku
toční na základe záujmu škôl. Plánované 
termíny sú 5. až 7. jún, 10. až 14. jún a 17. 
až 21. jún.                               

Súťažiť v Prírodovedných letných hrách 
budú 8členné družstvá v  kategórii 5. až 
7. ročník ZŠ, 8. až 9. ročník ZŠ a študen
ti stredných škôl. Pripravených bude 11 
stanovíšť so zameraním na rozpoznáva
nie stromov, orientáciu v  teréne, pozná
vanie húb, ryžovanie zlata, spoločenský 
význam a  chov včiel, históriu baníctva 
a spôsob ťažby nerastných surovín, pozná
vanie liečivých rastlín, zber lesných plo
dov a využívanie darov prírody pre ľudský 
organizmus, poznávanie, chov, ochranu 
a  hniezdenie dravých vtákov, zdravotnú 
gramotnosť detí, streľbu zo vzduchovky na 
terč a zdravú prirodzenú stravu.  (ppm)
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Svetový týždeň 
rešpektu k pôrodu

Prezident navštívil našu župu

Deratizácia verejnej kanalizácie na území mesta

Kultúrny program mesta Poprad
Štvrtok 16. máj o 18. hod./divadelná sála Domu kultúry v Po-
prade XXXXIII. Ročník Popradskej hudobnej jari
MELODY AND HARMONY 
Koncert učiteľov ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade, ktorí sa 
predstavia ako interpreti hudby rôznych žánrov a období, 
ako sólisti, ale aj ako členovia hudobných zoskupení.  Vstup 
voľný

Piatok 17. máj o 19. hod./divadelná sála 
Domu kultúry v Poprade 
PYŽAMO PRE ŠIESTICH/Marc Camoletti
Komédia, v ktorej hrajú: G. Škrabáková/A. Profantová, Da
nica Jurčová, A. Nováková, R. Stanke/P. Sklár, J. Dobrík, M. 
Rovňák. Predpredaj: MIK 052/4361192, DK 052/7722255, 
Ticketportál. Vstupné: 18 €

Sobota 18. máj o 9. hod./Sobotské námestie 
v Poprade – Spišskej Sobote 
SPIŠSKOSOBOTSKÝ KOTLÍK
Kulinárska zábava a Spišskosobotské repete, v ktorom 
sa divákom predstavia: Eva Máziková, Božanka a Martin 
Jakubec, Robo Kazík, Juraj Tomašiak a skupina Star band.

Sobota 18. máj o 10. hod./ Tatranská galéria v Poprade
NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ
www.tatragaleria.sk

Nedeľa  19. máj o 10. hod./divadelná sála 
Domu kultúry v Poprade 
MAŤKO, KUBKO A JEŽIBABA 
Voľné pokračovanie rozprávky v podaní popradských her
cov M. Hana a M. Abrahamovského. Vstupné 1,50 €

PrijmE Do Pracovného PomEru ZamESTnanca na 
obSaDEniE PracovnEj PoZíciE:

SEKrETárKa

mESTo  PoPraD
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
 ukončené úplné stredoškolské vzdelanie,
 bezúhonnosť,
 zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, 
organizačné schopnosti,
 osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verej
nom záujme.
Požadované doklady k prihláške:
 žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu,
 štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického 
kontaktu,
 kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov 
pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o 
ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu. 
Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového kona
nia. Základná zložka mzdy: od 630,- €, v závislosti od dĺžky zapo
čítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 31. mája 2019 o 14.00 hod..
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291 / Pri
hlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s ozna
čením „neotvárať – sekretárka“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, 
alebo ich poslať poštou na adresu: 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky.              PP60

Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Od pondelka 13. do nedele 
19. mája prebieha na Sloven
sku Svetový týždeň rešpektu 
k pôrodu. Tento rok je jeho 
nosnou témou Môj pôrod 
– moja sila. Vo vybraných 
pôrodniciach Slovenska 
budú duly, ako dobrovoľ
níčky podporovať mamičky 
počas pôrodov či na odde
lení šestonedelia. Druhou 
aktivitou bude rozprávanie 
o materstve a zážitkové akti
vity v školách a treťou rôzne 
stretnutia a semináre pre ro
dičov.  (ppp) 

Prezident Andrej Kiska 
pokračuje vo  svojej roz-
lúčkovej ceste po regió-
noch Slovenska. Vo  štvrtok 
9.  mája navštívil Prešovský 
samosprávny kraj a  stretol 
sa s  predsedom Milanom 
Majerským.

„V rámci mojej rozlúčky 
so  Slovenskom som zavítal 
do Prešova. Tým, že som z Pre-
šovského kraja, je mi to o  to 
bližšie a  problematika kraja 
je mi veľmi blízka. Mohli sme 
s  pánom predsedom hovoriť 
detailnejšie o tom, čo skutočne 
Prešovský samosprávny kraj 
trápi,“  povedal po stretnutí 

s  prešovským županom pre
zident Andrej Kiska.

Na pracovnom rokova
ní rezonovali viaceré témy. 
Kľúčovou bola vysoká miera 
nezamestnanosti, regionálne 
rozdiely a  problém vyľudňo
vania sa obcí v  kraji.   Rieše
ním by podľa prezidenta bol 
rozvoj cestnej infraštruktú
ry a  vstup Ukrajiny do  Eu
rópskej únie.  Po stretnutí 
s  predsedom PSK sa prezi
dent stretol aj s osobnosťami 
Prešovského kraja. V  sobotu 
15. júna strieda Andreja Kis
ku v  prezidentskom paláci 
Zuzana Čaputová.  (ppp)

Mesto Poprad oznamuje, že 2. až 4. mája 
2019 bola vykonávaná deratizácia verejnej 
kanalizácie na území mesta. V zmysle uve-
deného mesto upozorňuje právnické osoby 
a fyzické osoby oprávnené na podnikanie 
na ich povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 
355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvo-
ji verejného zdravia a o zmene a doplne-
ní niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, spočívajúcu v zabezpečení za-
medzenia vzniku, šírenia a na obmedzenie 
výskytu prenosných ochorení dezinfekciu 
a reguláciu živočíšnych škodcov. 

K zvýšeniu efektu vykonávaných dera
tizačných opatrení prispieva vykonávanie 
deratizácie pravidelne a v zosúladených 

termínoch.  Na základe uvedeného mesto 
žiada povinné osoby vykonať deratizačné 
opatrenia v objektoch a zariadeniach, ktoré 
majú vo svojom vlastníctve alebo správe, v 
termíne zosúladenom  s vykonávaním de
ratizácie verejnej kanalizácie, aby sa pod
poril efekt vykonaných prác. Mesto Poprad 
zároveň upozorňuje obyvateľov na skutoč
nosť, že k zvýšenému výskytu hlodavcov 
môže prispievať spôsob likvidácie potravín 
a to vylievaním zvyškov jedál do WC, vy
hadzovaním potravín do zberných nádob, 
mimo zberných nádob, kŕmenie domá
cich zvierat na verejných   priestranstvách, 
v okolí bytových domov, pivniciach a sute
rénoch.  (ppp)

Chemik, fyzik, biológ. 
Režisérka, herečka, drama
turgička. Moderátorka, edi
torka, kameraman. Tieto, 
ale aj ďalšie profesie si mohli 
v  praxi vyskúšať študenti 
slovenskonemeckej bilin
gválnej sekcie Gymnázia 
na Ulici Dominika Tatarku 
v Poprade. Samozrejme, nie 
všetky naraz, ale cez projek
tové dni. Druháci v  rámci 
Dňa divadla pracovali na 
zinscenovaní slovenskej kla

siky – Zmierenie alebo Dob
rodružstvo pri obžinkoch od 
Jána Palárika, ktoré v Dome 
kultúry predviedli spolužia
kom i rodičom. Časť druhá
kov a tretiakov pripravila na 
chodbách školy v rámci Dňa 
vedy rôzne experimenty 
a pokusy dokazujúce, že prí
rodovedné predmety môžu 
byť aj zábavné. No a  štvrtá

ci v  rámci Mediálneho dňa 
ukázali, čo všetko zo života 
triedy, školy i  celej spoloč
nosti zachytili v časopisoch, 
rozhlasových a  televíznych 
správach. 

Všetky tri projektové dni 
odhalili doteraz „utajené“ 
talenty a ukázali, že poprad
skí bilingvalisti sú všestran
ní. Viacerým žiakom určite 
pomohli nájsť ich ďalšie štu
dijné zameranie či profesiu, 
ktorá by ich napĺňala.  (zsu)

Dali ste nám 
vedieť

Projektové dni popradských bilingvalistov     

FOTO - archív školy
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„Keby sme mohli navrátiť lásku do rodín, svet by sa 
zmenil na raj.“    MATKA TEREZA 

POVeDALI SLÁVnI

Vo štvrtok 9. mája 2019 
vo Veľkej s 

Martinom Kalafutom,
40ročným

V sobotu 11. mája 2019 
vo Veľkej s 

Jozefom Majerčákom
77ročným

V pondelok 13. mája 2019 
vo Veľkej s 

Jánom Gorelom
90ročným

V pondelok 13. mája 2019 
vo Veľkej so 

Silviou Jančíkovou
62ročnou

V pondelok 13. mája 2019 
vo Veľkej s 

Vladimírom Krojerom
65ročným

V utorok 14. mája 2019 
vo Veľkej s 

JUDr. Jozefom Bednárom
79ročným

V utorok 14. mája 2019 
v Matejovciach s 

Pavlom Tejbusom
73ročným

V utorok 14. mája 2019 
vo Veľkej s 

Pavlom Pokorným
75ročným

V stredu 15. mája 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s 

Máriou Jurčovou,
72ročnou 

V stredu 15. mája 2019 
o 14. hod. v Spišskej Teplici s

Annou Gažiovou,
80ročnou

V piatok 17. mája 2019 
o 13. hod. vo Veľkej s

Oľgou Zelinkovou,
85ročnou

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

nAVŽDY SA rOZLÚčIme

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Všetko, 

čo vás do
teraz ťažilo, pominie. Budete sa 
tešiť najmä v rodine.

Bude to 
taký pekný 

týždeň, ako sa vyskytne má
lokedy. Nájdete pochopenie v 
rodine i medzi priateľmi.

Dávajte 
si pozor na 

prepínanie svojich síl, môžete 
tým ohroziť svoje zdravie.

Doprajte 
si nejaký 

relax. Minimálne choďte do 
prírody alebo aspoň na masáž.

Budete sa 
z niečoho 

veľmi tešiť. Pôjde o pracovné 
záležitosti, ktoré budú koruno
vané úspechom.

Na pra
c o v i s k u, 

v škole aj v rodine bude ruš
no. Ale vy to všetko bravúrne 
zvládnete.

Nebude
te vedieť, 

kam skôr skočiť. Každý od vás 
bude niečo chcieť a vy všetkým 
vyhoviete.

N i e k t o 
vám bude 

závidieť, preto si dajte pozor, 
čo pred kým hovoríte.

B u d e t e 
mať plné 

ruky práce, ale s tým príde aj 
oveľa viac peňazí. V láske bude 
napätie.

N e p ý 
tajte si od 

nikoho radu, ale spoľahnite sa 
len na seba. Vy situáciu najlep
šie poznáte.

Z a ž i j e 
te nejaké 

prekvapenie. Celý týždeň bude 
prinášať rôzne novinky.

Rozlož
te si svoje 

povinnosti rovnomerne, lebo 
sa nečakane vynorí problém a 
dostane vás do časovej tiesne.

V  stredu 15. mája – Victoria, vo štvrtok  16. 
mája – Dr. Max - trhovisko, v piatok 17. 
mája – Corrib, v sobotu 18. mája – Adus, 
v  nedeľu 19. mája – Ekolekáreň – OC 
Forum, v pondelok 20. mája – Dr. Max – 
Kaufland a v  utorok 21. mája – Lekáreň 
Nemocnice Poprad. Victoria: Drevárska ul., 
Dr. Max – trhovisko: Ul. 1. mája, Corrib: Levoč

ská ul., Adus: Mnoheľova ul., Ekolekáreň – OC 
Forum: Nám. sv. Egídia, Dr. Max – Kauf
land: Wolkerova ul., Lekáreň Nemocnice 
Poprad: Banícka ul.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 16. 

hod. do 22.30 hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 7. hod. do 22.30 hod.   

POHOtOVOSť V LekÁrňAcH

Dnes 15. mája má meniny – Žofia, Sofia, vo štvrtok 16. 
mája – Svetozár, v piatok 17. mája – Gizela, v sobotu 18. 
mája – Viola, v nedeľu 19. mája – Gertrúda, v pondelok 
20. mája – Bernard a v utorok 21. mája – Zina. 

BLAHOŽeLÁme k menInÁm

4. mája 2019 – Ing. Zuzana Pavličková a Ing. Martin 
Krawczyk, Mária Maškulková a Ľubomír Hurajt, Veronika 
Kollárová a Peter Mačák, Tatiana Rusnáková a Ján Zakucia, 
Ivana Hamráková a Dušan Čambal, 6. mája 2019 – Patrícia 
Parízeková a František Tököly.  

mAnŽeLStVO uZAVreLI

Spišská Sobota otvára bránu jazykov

Program kina cInemAX Poprad
Od 16. mája do 22. mája

Princ Krasoň: o  13.40 
hod. (hrá sa len cez ví
kend), Pokémon Detektív 
Pikachu 3D: o  15.40 hod., 
John Wick 3: Parabellum: 
o  18. hod. a  o  20.50 hod., 
UglyDolls: o  14. hod. (hrá 
sa len cez víkend) a o 16.10 
hod., Daddy Cool: o  18.20 
hod., Brightburn: o  20.40 
hod., Detské kino – Psie 
veličenstvo 2D:  o  13.20 
hod. (hrá sa len cez víkend), 

Mia a  biely lev: o  15.30 
hod., Pokémon Detektív 
Pikachu 2D: o  17.50 hod. 
(nehrá sa 21.5.), Avengers: 
Endgame 2D: o 20.10 hod. 
(nehrá sa 16.5.), ARTMAX 
BALET – Trojprogram: 
Wheeldon /Sidi Larbi/
Pite: o  20.15 hod. (hrá sa 
len 16.5.), ARTMAX FIL-
MY - Yao: o 17.50 hod. (hrá 
sa len 21.5.). Viac na www.
cinemax.sk.   (ppp)

V čarovnom prostredí niekdajšieho kráľovského mesta Spišská Sobota sa uskutoční 
prvý ročník unikátnej súťaže Rés Cordis – Vec srdca. Talentovaná mládež z celého vý-
chodného Slovenska si v spišskosobotskom historickom divadle bude merať sily v ume-
leckom prednese a dramatizácii cudzích jazykov. Predstaví sa celkom 148 študentov vo 
veku od 5 do 19 rokov v anglickom, nemeckom, ruskom, francúzskom, španielskom aj 
rómskom jazyku.  Súťažiť sa bude 16. mája 2019 od 9. do 15. hod. 

Hlavným kritériom hodnotenia súťažia
cich bude najmä umelecké podanie vybrané
ho textu, ktoré má  zanechať v divákoch čo 
najsilnejší dojem a svojím podaním má znieť 
takmer autenticky. Súťaž Rés cordis sa neria
di striktnými pravidlami formy ani spôsobu 
prednesu. Dovolené sú gestá, mimika, rekvi
zity, pohyb na javisku, kostými či hudba.

„Naše školy sú plné jazykových talentov. Vy-
učovanie cudzích jazykov je žiaľ pre mnohých 
žiakov nezáživné a rigidné! Súťažiť nebudú iba 
žiaci, ktorí majú jazykový talent. Priestor uká-
zať svoje motivačné a interpretačné schopnosti 
budú mať aj mnohí učitelia, ktorých v našej sú-
ťaži veľmi vítame. Čo sa naučíme srdcom, nau-
číme sa navždy. Rovnako to platí aj o učiteľoch. 
Tí, ktorí sú u žiakov obľúbení, majú najväčšiu 
šancu ovplyvniť ich a stať sa   prirodzeným vzo-
rom. Učiteľ, ktorý v srdci žiakov vznieti iskru 
nadšenia, má úspech takmer zaručený a jeho 
žiaci sú vždy naučení,“ hovorí Tatiana Husá
rová, riaditeľka Art academy Poprad. Porotu 
tvorí 8 nezávislých pedagógov cudzích jazy
kov a predsedníčkou je cudzojazyčná akade
mička Eva Reid z Univerzity Konštantína Fi
lozofa v Nitre. Ocenila aktivitu organizátorov 
a účasť v porote prijala s nadšením: „Žasnem 
nad bravúrnym nápadom s organizáciou tejto 
súťaže! Spišská Sobota je magické miesto, bez 
pochýb priláka mládež z celého Slovenska a v 
budúcnosti istotne aj zo zahraničia.“

Ambíciou organizátorov je rozšíriť súťaž o 
študentov a učiteľov z viacerých európskych 
krajín. Mestská časť Popradu, Spišská Sobo
ta je centrom záujmu turistov z celého sveta. 
Unikátny klenot Spiša navštívila aj britská 
kráľovná Alžbeta II.. Oženil sa tu a istý čas 
pôsobil aj prvý kráľ Madagaskaru, dobrodruh 
Móric Beňovský. Zo Spišskej Soboty pochá
dza svetoznámy barokový sochár Ján Brokoff, 
ktorého sochy zdobia aj Karlov most v Prahe. 
Záštitu nad podujatím prevzal veľvyslanec 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Se-
verného Írska, jeho excelencia Andy Garth, 
ktorý bude vo finále súťaže osobne predsedať 
porote v kategórii „anglický jazyk“.

Finále súťaže Rés cordis sa bude konať v 
novembri 2019, kedy si pripomenieme 30. 
výročie Nežnej revolúcie. V slávnostnom 
galaprograme vystúpia tí najlepší recitátori 
a herci a predstavia verejnosti krásu cudzích 
jazykov, ktoré sme sa začali masovo učiť prá
ve od r. 1989. Hovorí sa, že hranice nášho 
jazyka sú hranicami nášho sveta. Spišská So
bota sa už tento štvrtok stane bránou, za kto
rou sa hranice sveta otvárajú mladým ľuďom 
a ich skvelým pedagógom.

Organizátorom súťaže je občianske zdru
ženie Art academy Poprad, ktorá sa vzdelá
vaniu v cudzích jazykoch venuje už 13 rokov 
a za sebou má mnohé pozoruhodné divadel
né projekty pre mládež.  (aap)

SPOLOčenSkÁ krOnIkA
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redakcia nezodpovedá za obsah inzercie.

 Predám kvalitný leštený Tatran
ský smrekový obklad  3 €, perod
rážku, zrubový profil  pologuľatý, 
hranoly a  dlážkovicu na podla
hy. Inf.: č. t. 0908 234  866, www.
drevozrubyobklady.sk 2/19P

 Predám záhradu na Dubine 
400 m2, elektrina, studňa, odpad 
urobené. Cena dohodou. Inf. č. t.: 
0909 174 873.    319P

 Kúpim garáž v Poprade. Plat
ba v  hotovosti. Inf. č. t. 0948 
007 776.   2/19K

 Výkup parožia. Inf. č. t. 0904 
834 937.    3/19R

 Náter striech za 3€/1 m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: č. t. 

InZercIA

 týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad  noviny občanov. 
Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: 

Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. E-mail: noviny-poprad@
pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Novi
ny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma kaž
dá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., 
Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 13392417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

POPrADcenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 
1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných 
rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 34 opakovaniach 8 %, pri 
59 opakovaniach 15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za 
plnofarebnú inzerciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii 
je 0,20 € za slovo a pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať 
slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

Mesto Poprad
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície:

príslušník mestskej polície
Informácie o pracovnom mieste: výkon činností vyplývajú
cich zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v plat
nom znení.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • ukončené úplné 
stredoškolské vzdelanie, • telesná, duševná a odborná spôsobi
losť na plnenie úloh mestskej polície, • bezúhonnosť, • vek nad 
21 rokov, • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce 
vo verejnom záujme, • vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady do výberového konania: • žiadosť o pri
jatie na uvedenú pracovnú pozíciu, • štruktúrovaný životopis, 
• úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom 
vzdelaní, • čestné prehlásenie o bezúhonnosti, • písomný súhlas 
uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výbe
rového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osob
ných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spra
cúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.
Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového 
konania.
Základná zložka mzdy: od 700, €, v závislosti od dĺžky zapo
čítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 31. mája  2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie na www.poprad.sk alebo na: stefan.sipula@
msupoprad.sk, tel.: 052/7160311
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepe
nej obálke s označením „neotvárať  príslušník mestskej polí
cie“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať 
poštou na adresu:
Mesto Poprad, Mestská polícia Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 
2802/3, 058 01 Poprad.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo ne
zaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí ne
spĺňajú požadované podmienky.   PP54

na  PrEDaj  nEhnuTEĽnoSTi
byt č. 54 o podlahovej ploche 39,53 m2 na 11. poschodí bytového 
domu v Poprade na ulici Tajovského súpisné číslo 2609, orien-
tačné číslo 21, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a 
spoločných zariadeniach domu o veľkosti 4049/341861, spolu-
vlastnícky podiel na pozemku parc. č. KN-C 3009/232 o výmere 
382 m², druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, na ktorom 
je dom postavený o veľkosti 4049/341861, t.j. 4,52 m2, k. ú. Po-
prad, obec Poprad, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, 
katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 3853.

Minimálna kúpna cena: vo výške 36 100,00 €

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 31.5.2019 do 12. hod.  

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

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.po
prad.sk. Bližšie informácie: daniela.dluhosova@msupoprad.sk, tel. 
052/716 72 46, 052/716 73 31.    PP53

mESTo  PoPraD
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

na  PrEnájom  nEhnuTEĽnoSTi

na  PrEnájom  nEhnuTEĽnoSTi

mESTo  PoPraD

mESTo  PoPraD

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

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

nebytových priestorov  pod tribúnou B2  v  budove  na Šte-
fánikovej ulici,   súp. č. 890, or. č. 46   v  Poprade  o  celkovej 
výmere 20,40 m2,  zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, ka-
tastrálnom odbore , katastrálne územie Spišská Sobota na liste 
vlastníctva č. 1. Nebytové priestory  sú vo výlučnom vlastníctve 
vyhlasovateľa súťaže.                   

Minimálne ročné nájomné:  820,-- €
Okrem  nájomného  bude   budúci  nájomca   priestoru  platiť  

služby  spojené  s užívaním nebytových priestorov.
Účel  nájmu: prevádzkovanie  bufetu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: 
do 15. mája 2019  do 12,00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návr

hy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uve
rejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : 
www.poprad.sk

Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk 
  tel. 052/7167293, 052/7167297   PP56

nebytových priestorov  pod tribúnou CA a pod tribúnou CB   
v budove  na Štefánikovej ulici,   súp. č. 890, or. č. 46   v Popra-
de  o celkovej výmere spolu  22,20 m2,  zapísanej na Okresnom 
úrade v Poprade, katastrálnom odbore , katastrálne územie 
Spišská Sobota na liste vlastníctva č. 1. Nebytové priestory  sú 
vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.                   

Minimálne ročné nájomné:  890,-- €
Okrem  nájomného  bude   budúci  nájomca   priestoru  platiť  

služby  spojené  s užívaním nebytových priestorov.
Účel  nájmu: prevádzkovanie  bufetu    
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 15. mája 2019  

do 12,00 hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ná

vrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : 
www.poprad.sk

Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk, 
  tel. 052/7167293, 052/7167297  PP55

Kino tAtrAn
16. a 17. mája o  19. hod.  
DADDY COOL 
FR, komédia, 97 min.,dabing, 
MP12
Adriena odkopne manželka, 
pretože sa nespráva ako zrelý 
muž. Ten si zachová chladnú 
hlavu a vymyslí senzačný plán, 
ako ukázať, že je dospelý a zod
povedný. V byte si založí súk
romnú materskú školu.  Vstup-
né: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

18. a 19. mája o  16.30 hod.  
UGLY DOLLS
USA, animovaná rozprávka, 88 
min., dabing, MP
Žijú si svoj bezstarostný život v 
mestečku, kde je vítané všetko 
zvláštne. Moxy nie je spokojná, 
chce hľadať „Veľký svet“, kde má 
každá hračka parťáka  ľudské 
dieťa. Objaví však niečo iné...  
Vstupné: 5 €, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

18. a 19. mája o  19. hod.  
JOHN WICK 3: PARABEL-
LUM
USA, akčný triler, 122 min., ti
tulky, MP15
Na jeho hlavu bola vypísaná 
odmena, čo zmobilizovalo ar
mádu lovcov odmien. Elitní 
zabijaci z celého sveta sledujú 
každý jeho krok a sú pripravení 
okamžite využiť aj to najmenšie 
zaváhanie.   Vstupné: 5 €, Vstup-
né zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 4 €

20. mája o 19. hod.  DO BOJA 
FR, dráma, 113 min., titulky, 
MP12, FK
Automobilová spoločnosť 
podpísala dohodu so svojimi 
zamestnancami  pristúpili na 
platové obmedzenia výmenou 
za pracovné miesto na 5 rokov. 
Napriek tomu vedenie výrobu 
ukončilo. Vstupné: 5 €, Vstupné 
FK, ŤZP: 3 €

0915 423 705.   19/19R
 Prenajmeme kancelárske 

priestory v Poprade, Teplická 34, 
bývalá AB Stavomontáže. Inf.: č. t. 
0905 563  836, email: pabamke@
gmail.com                 21/19R

 Stravovacia prevádzka vo Veľ
kej Lomnici príjme do pracovného 
pomeru kuchára/ku, mzda 650 
eur + osobný príplatok, pomocnú 
silu do kuchyne, mzda 520 eur + 
osobný príplatok a praktickú sestru, 
mzda 600 eur + osobné príplatky.
Inf.: č. t. 0918 476 472, alebo ema
il: jesenzivota@sinet.sk  22/19R

 Prenájom: 40 m2/260 eur/mes., 
90 m2/550 eur/mes., plus energie  
samostatné merače, Košická ul., Po
prad. Inf.: č. t. 0950 401 500. 23/19R

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil 

V  stredu 22. mája sa v  Pod
tatranskej knižnici v  Poprade 
uskutočnia tvorivé dielne s 
Dankou Korvinovou Klus
tovou pod názvom Učíme sa 
tvoriť s paverpolom.  (ppp)

POZVÁnkA
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Noc literatúry s čítaním 
na dvoch stanovištiach 

vrtuľník 
zasahoval 

Konferenciu otvoril or
ganizátor Ján Michlík, kto
rý vyzdvihol, že tohto roku 
program podujatia postavili 
na troch hlavných pilieroch – 
vzdelávaní, sociálnej inklúzii 
a ekológii. No takisto zdôraz
nil aspekt prepojenia s tohto
ročnými Majstrovstvami sve
ta v ľadovom hokeji, ktoré sa 
práve v tomto čase konajú na 
Slovensku. Povedal: „Už dlho 
sme si želali, aby bol hokej 
súčasťou našej konferencie 
a tohto roku sa nám to poda-

rilo. Máme veľa medzinárod-
ných hostí, tak sme si poveda-
li, že im musíme ukázať nielen 
šport, ale aj kultúru a náš fol-
klór. Tip na kultúru sme do-
konca dostali od fínskych štu-
dentov, ktorí nám pomáhali 
pripraviť ekologicko-sociálny 
rozmer konferencie. Navrhli, 
aby sme práve pomocou kul-
túry integrovali do spoločnosti 
marginalizované skupiny." 
Zamerali sa najmä na au
tizmus a  začleňovanie ľudí 
s autizmom do zamestnania. 

J. Michlík však poukázal i na 
smart témy, kybernetickú 
bezpečnosť a  zabezpečenie 
firemných dát, o ktorej budú 
vo štvrtok diskutovať špecia
listi na IT security, dokonca 
príde aj špeciálny agent FBI. 
Organizátori sa piatok roz
hodli spojiť so Združením 
mladých podnikateľov zo 
Slovenska a  prepojiť témy 
podnikanie a  rodina, podni
kanie a  expanzia na zahra
ničné trhy, využívanie tech
nológií v podnikaní, inovácie 
a pod.

Medzi účastníkmi konfe
rencie je veľa fínskych hostí. 
Okrem iného aj fínsky pod
nikateľ, autor celosvetovo 
úspešnej mobilnej hry Peter 
Versterbacka. Podotkol: „Na 
Slovensku som sa stretol s via-
cerými startupmi a  aktivita-
mi a aj konferencia v Poprade 
je toho skvelým príkladom. 
Tiež som veľmi šťastný, že Slo-
vensko a Fínsko spolupracujú, 

pretože máme veľa spoločné-
ho – nielen to, že obe krajiny 
výborne hrajú hokej.“ Ani 
Poprad nezostáva bokom 
a  spolupracuje s  fínskym 
mestom Oulu, najmä so za
meraním na smart city. Táto 
téma bola jedným z  hlav
ných námetov pondelkového 
úvodného dňa. Igor Wzoš, 
predseda predstavenstva 
Združenia Slovak Smart City 
Cluster so sídlom v Poprade 
podčiarkol: „Na konferen-
cii sa zišli odborníci z  celého 
spektra technológií, ktoré sa 
na Slovensku aj vo svete tvo-
ria, ale dnes sa zameriavame 
hlavne na vzdelávanie, sociál-
nu inklúziu a  predovšetkým 
životné prostredie, ktoré pred-
určuje náš osud.“ Vyjadril 
tiež svoje presvedčenie, že 
Poprad bude naďalej v smart 
oblasti napredovať.

Gabriel Galgóci, prezident 
Americkej obchodnej komo
ry v SR sa na konferencii za

meral na potreby trhu práce 
s  dôrazom na zručnosti pre 
21. storočie: „Mladým ľu-
ďom často chýbajú digitálne 
zručnosti, nevedia kriticky 
myslieť, spolupracovať v tíme. 
A  to sú pravdepodobne tie 
najdôležitejšie zručnosti, kto-
ré budeme najviac potrebovať 
v  21. storočí. Komunikatív-
nosť, práca v kolektíve, spolu-
práca s  kolegami, nachádza-
nie rôznych riešení – to budú 
práve tie komponenty, ktoré 
budú mladých ľudí diferen-
covať a budú sa v  spoločnos-
ti čoraz viac využívať.“ Verí, 
že škola vie dať študentom 
dobrý základ v  komunikač
ných a  prezentačných zruč
nostiach a  zamestnávatelia 
sa tiež nezbavujú zodpoved
nosti a sú pripravení nasme
rovať stredné a vysoké školy 
na technologické novinky, 
ktoré tieto nie sú schopné 
pokryť v rámci vyučovacieho 
procesu.  (mar)

Vyše 1 100 účastníkov z 11 krajín sa celkovo očakáva na 
14. ročníku najväčšej telekomunikačnej konferencie na Slo-
vensku Metro ON Line 2019, ktorá trvá od pondelka 13. do 
piatka 17. Mája v Poprade. Schádzajú sa na nej odborníci 
nielen z  oblasti informačných technológií, telekomuniká-
cií, samosprávy, ale aj výroby, podnikateľskej sféry a ďalší. 
Koná sa pod záštitou Úradu podpredsedu vlády pre inová-
cie a informatizáciu a Slovenského zväzu ľadového hokeja.

vysoko odborné témy doplnili aj o hokej, folklór a ekológiu

FOTO – Marta Marová

Popradský literárny 
klub, České centrum a 
Tatranská galéria uspo-
riadajú pre všetkých 
priaznivcov kníh 22. 
mája 2019 o 17.30 hod. 
Noc literatúry. 

Na podujatí budú čí
tať úryvky kníh oceňo
vaných autorov herci 
Slovenského národného 
divadla Ľuboš Kostel
ný a Richard Stanke a 
herci Divadla Comme
dia Dušan Kubáň a Mi
chal Novák. Čítanie sa 
uskutoční paralelne v 
Artklube Tatranskej ga
lérie, kde bude M. Novák 
čítať z knihy Priemerný 
index šťastia od Davida 
Machada a R. Stanke z 

knihy Magor a jeho doba 
od Mareka Švehlu, a v 
kongresovej sále hotela 
Satel, kde bude Ľ. Kostel
ný čítať z knihy Ruzká 
klazika od Daniela Mai
linga a D. Kubáň z knihy 
Program dňa od Erica 
Vuillarda. Po presune 
medzi oboma stanovis
kami sa čítanie obráti a 
začne sa o 18.30 hod.

Programom budú spre
vádzať členovia Poprad
ského literárneho klubu 
a hudobní hostia Lucia 
Barilová a Laura Mária 
Kollegová. 

Vstup na poduja
tie je voľný. Rezervácia 
miest je možná na info@
pplitklub.sk.

V stredu 8. mája bol záchra-
nársky vrtuľník z  Popradu 
požiadaný o súčinnosť pri 
záchrane dvoch horolezcov v 
Batizovskom žľabe.

Jeden z nich si pošmyknutím 
a následným pádom spôsobil 
pravdepodobne zlomeninu 
dolnej končatiny. Zranenému 
37ročnému slovenskému ho
rolezcovi poskytli horskí zá
chranári primárne ošetrenie 
a pripravili ho na evakuáciu z 
terénu. Počas medzipristátia 
ho preložili na palubu a smero
vali do Starého Smokovca, kde 
mu lekár leteckých záchraná
rov poskytol ďalšie ošetrenie. 
S podozrením na zlomeninu 
predkolenia bol horolezec le
tecky prevezený do popradskej 
nemocnice.  (zuh)
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Prvý Slovák, ktorý pískal 
finále mS v hokeji

Tatranský pohár pozná účastníkov

Popradskí hokejisti odštartovali prípravu na suchu
Hokejový ošiaľ na Slo-

vensku stúpa vďaka Maj-
strovstvám sveta v  Ko-
šiciach a  Bratislave, no 
v ligových kluboch čas ne-

zastal. Popradskí kamzíci odštarto-
vali prípravu na novú sezónu v pon-
delok 13. mája v  posilňovni a  na 
zraze sa trénerom hlásilo 28 hráčov.

Hneď v prvý deň prípravy na novú 
tipsportligovú sezónu sa popradskí 
hokejisti poriadne zapotili v  posil
ňovni a  zahrali si aj futbal. Počas 
siedmych týždňov budú naberať 
hlavne silu. „Do prípravy sme vstú-
pili s  hráčmi, ktorí majú už zmluvy 
podpísané, mimo tých zahraničných. 
Zapojili sme aj juniorov. Zameria-
vame sa na zvýšenie sily hráčov, aby 

sme boli dobre pripravení na vstup na 
ľad. Príprava na suchu potrvá sedem 
týždňov s tým, že druhý a šiesty týž-
deň budú vo väčšom objeme. Zname-
ná to, že budeme trénovať dvojfázovo. 
V príprave nebude chýbať napríklad 
aj výbeh na Hrebienok, či turistic-
ká túra. Na spestrenie prípravy sme 
zaradili aj hodinu kickboxu. Mali 
by sme tiež využívať areál v Spišskej 
Sobote na bežecké tréningy,“ zhrnul 
hlavný tréner Atímu HK Poprad 
František Štolc.

Do rodného mesta sa po rokoch 
strávených vo Francúzsku vrátil Do
minik Kramár – starší, ale skúsenejší. 
„Trochu sa to dlhšie naťahovalo, ale 
som rád, že sme sa dohodli. Verím, že 
niečo splatím Popradu za to, že ma vy-

choval. Komunikácia v klube je úplne 
iná, ako to bolo pred tým a ja verím, 
že sa posunieme opäť o krok dopredu,“ 
vyhlásil. So skúsenosťami z Francúz
ska sa vrátil aj mladý Matej Paločko, 
ktorého kmeňový klub v minulej se
zóne poslal na hosťovanie do Nice. 
„Vrátil som sa skúsenejší, pretože som 
vo Francúzsku dostával veľa priesto-
ru na ľade. Dostatočne som sa vyhral 
a tak sa budem snažiť byť oporou pre 
tím aj doma v  Poprade. Bola to pre 
mňa dobrá skúsenosť,“ priznal.

Mnohých fanúšikov potešil po 
roku aj návrat Andreasa Štraucha 
(na foto vľavo), ktorý v  uplynulom 
ligovom ročníku patril medzi opory 
Nových Zámkov. „S pánom Jurinyim 
som bol v kontakte už počas minulej 

sezóny. Mal som viac ponúk, ale roz-
hodlo domáce prostredie a  tiež naše 
klzisko, na ktorom môžem viac ma-
névrovať s  pukom. V  Nových Zám-
koch som patril medzi lídrov a  veľa 
som sa tam naučil,“ povedal.

Medzi nové tváre patrí zo Slová
kov obranca Lukáš Matejka. Rodák 
z  Martina, ktorý odohral minulú 
sezónu v  Žiline sa na popradskú 
výzvu teší. „Oslovil ma tréner Pau-
kovček a  ani som neváhal. Poprad 
je hokejové mesto a má vždy tie naj-
vyššie ciele. Chcel by som byť toho 
súčasťou,“ dodal.

Do konca júna budú popradskí 
kamzíci zaberať na suchu. Na ľad 
by mali vykorčuľovať v  závere 
júla.   (mav)

Uplynulý tenisový týždeň sa 
niesol hlavne v  znamení Letných 
regionálnych majstrovstiev doras-
tencov.

Na kurtoch Tenisovej akadémie 
Prešov sa najviac darilo Samuelovi 
Stolárikovi keď uhral štvrťfinále. Ces
tu do semifinále mu zahatal Tomáš 
Kepič z Košíc po víťazstve 6:2, 6:2. 
Adam Lupták a Denis Gromada vy
padli v 2. kole.

Súťaže družstiev využili štátny 
sviatok 8. mája na odohratie svojich 
zápasov. Muži MŠK PopradTatry B 
zvíťazili na pôde Dranam Košice 4:3, 

keď rozhodli už po dvojhrách. Muži 
z  Ctímu vyhrali nad GSM Prešov 
4:2. K výhre prispeli hlavne Kristián 
Petrík a Denis Gromada, keď vyhrali 
svoje dvojhry a spoločne aj štvorhru, 
vždy 2:0 na sety. Jeden bod pridal aj 
Jozef Galajda vo dvojhre.

Svoj zápas jednoznačne zvládlo 
družstvo žien v 2. lige proti druž
stvu zo Šiah. Všetky hráčky  Paula 
Barillová, Tamara Knapová, Miriam 
Gondorová a Chiara Renáta Supák 
svoje zápasy vyhrali 6:0, 6:0, keď  ne
dovolili súperkám získať ani jeden 
gem.  (jog)

Súčasťou hokejového leta v  Po-
prade bude aj tento rok tradičný 
turnaj o  Tatranský pohár. 72. roč-
ník turnaja sa odohrá počas štyroch 
hracích dní v období od 22. do 25. 
augusta.

Mužstvá budú rozde
lené do dvoch skupín a 
ich víťazi sa pobijú o pu
tovný pohár.

Turnaj bude mať opäť 
prívlastok medzinárodný. Účastník
mi druhého najstaršieho hokejového 

turnaja v Európe budú mužstvá naj
vyšších hokejových súťaží: HK Po
prad (Slovensko – Tipsport Liga), HC 
Košice (Slovensko – Tipsport Liga), 
HC Dukla Ingema Michalovce (Slo

vensko – Tipsport Liga), 
DVTK Jegesmedvék 
Miškovec (Slovensko – 
Tipsport Liga), Comarch 
Cracovia Krakov (Poľsko 
– Poľská hokejová liga) a 

Les Aigles de Nice (Francúzsko – Sy
nerglace Ligue Magnus).  (dal)

Slovensko v týchto dňoch žije hokejom. V tejto súvislosti uplynulo 8. 
mája okrúhlych 25 rokov od pamätného finále svetového šampionátu v 
ľadovom hokeji v talianskych mestách Miláno a Bolzano.

Z kuchyne BAM Poprad
Ml. žiačky: v sobotu 11. mája Poprad – Ružomberok 28:52 a 28:43.
Ml. mini žiačky: v sobotu 11. mája Poprad – St. Ľubovňa 55:50 a 44:35.  (ppv)

Napriek tomu, že v tom roku hrali 
Slováci iba Cskupinu majstrov
stiev sveta, slovenský hokej na vr
cholnom svetovom fóre vynikajúco 
reprezentoval súčasný primátor 
Popradu Anton Danko. V pozícii 
hlavného rozhodcu pískal  drama
tický finálový zápas Kanada – Fín
sko, ktorý rozhodli v prospech kra
jiny javorového listu až samostatné 

nájazdy. Anton Danko bol prvým 
Slovákom v histórii, ktorý pískal fi
nále majstrovstiev sveta a jediným, 
ktorý takýto zápas rozhodoval sám. 
Dvaja hlavní rozhodcovia si totiž 
pomáhajú až od roku 2008. Tieto 
prvenstvá trojnásobného najlepšie
ho rozhodcu v bývalom Českoslo
vensku zostávajú natrvalo súčasťou 
histórie slovenského hokeja.  (hla)

FOTO – zdroj www.poprad.sk

FOTO – Marek Vaščura
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mladí karatisti z celého Slovenska sa zišli v aréne

Krátko zo športu

FK Poprad

   Z V R P S  B

Pohronie 28 16 7 5 41:24 55
FK Poprad 28 17 4 7 51:35 55
Skalica 28 15 4 9 44:30 49
L. Mikuláš 28 13 5 10 49:40 44
Komárno 28 12 7 9 45:33 43
Dubnica n. V. 28 12 6 10 53:40 42
Petržalka  28 11 8 9 38:36 41
B. Bystrica 28 10 10 8 42:34 40
Bardejov 28 10 9 9 40:43 39
Žilina B 28 11 5 12 51:56 38
Šamorín 28 10 7 11 44:42 37
Lokomotíva KE 28 9 8 11 35:38 35
Trebišov 28 8 6 14 22:39 30
Prešov 28 7 6 15 28:35 27
Inter BA 28 7 5 16 34:53 26
Lipany 28 6 3 19 22:61 21

Tabuľka II. ligy

Z kuchyne FK Poprad

Aréna Poprad hostila v  sobo-
tu turnaj Majstrovstiev Sloven-
ska v  karate detí a  mládeže, ktoré 
zorganizoval domáci klub Shihan 
Pop rad. V  konkurencii 55 klubov 
sa Popradčania nestratili.

„Pre nás to bola veľká česť, ale aj zá-
väzok usporiadať takéto veľké podu-
jatie. Súťaže sa zúčastnili stovky detí 
vo veku od päť do dvanásť rokov vo 
viac ako sedemdesiatich kategóriách. 
Účasť si musel každý účastník vybo-
jovať v iných súťažiach. My sme po-
stavili šestnásť pretekárov, z  toho aj 
zopár horúcich želiezok v ohni,“ zhr
nul Ján Glatz z KK Shihan Poprad.

Usporiadateľský klub vybojoval 
spolu 14 medailí, z  toho dve zlaté, 
osem strieborných a  štyri bronzo

vé a  v  celkovom hodnotení klubov 
obsadil deviate miesto. V kategórii 
kata 67 roční chlapci začiatočníci 

získal prvé miesto Marek Hrebenár 
a  v  tej istej kategórii 89 ročných 
žiačok aj Karolína Kiššáková.

Druhý popradský klub Central 
vybojoval v  súčte desať medailí, 
z  toho jednu zlatú, tri striebor
né a  šesť bronzových. Na najvyšší 
stupienok sa postavila Sára Rigo
vá v  kata 67 ročných dievčat za
čiatočníčok. Centralisti skončili 
v  hodnotení klubov na 16. mies
te. Popradský šampionát ovládla 
Športová škola karate Bratislava 
so ziskom sedemnástich medailí 
(7 zlatých, tri strieborné a  sedem 
bronzových).  (mav)

 FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad 
– Stráže v  sobotu 11. mája zvíťazili 
doma v  rámci 21. kola 6. OMV ligy 
nad Spišským Hrhovom 4:2. V tabuľ
ke im patrí štvrtá priečka. Najbližšie sa 
predstavia v nedeľu 19. mája v Štrbe.

 NÁRODNÉ tréningové centrum 
v Poprade bude v pondelok 20. mája 

dejiskom futbalového semifinálového 
turnaja výberov detských domovov 
o Pohár Karola Poláka.

 POPRADČAN Štefan Kopčík sa 
minulý týždeň zúčastnil medzinárod
ných streleckých pretekov zdravotne 
znevýhodnených v  Hannoveri, kde 
plnil kvalifikačné limity na Majstrov
stvá sveta IPC v streľbe do Sydney. V 
pondelok 6. mája sa mu to podarilo 
v ľahu s obrovským náskokom a výko

nom 588,8 sa umiestnil na 12. mieste. 
O  deň neskôr pokoril aj kvalifikačný 
limit v disciplíne vz. p. 10 m na 60 rán 
v  stoji, keď výkonom 493.7 skončil 
desiaty.

 V PRVÝ májový víkend vycestova
li karatisti z klubu Central Poprad do 
Kežmarku na majstrovstvá Tatranskej 
únie v karate detí a žiakov a zároveň 
2. kolo pohára mládeže. Centralisti 
si z  tejto súťaže odniesli 39 medailí, 

z  toho 22 zlatých, osem strieborných 
a deväť bronzových a v celkovom hod
notení klubov skončili na 2. mieste.

 V SOBOTU 18. mája sa na hokejba
lovom ihrisku v Poprade od 8. hodiny 
uskutoční tradičný charitatívny turnaj 
zložiek integrovaného záchranného 
systému v hokejbale. Výťažok z podu
jatia pomôže dvom ťažko chorým de
ťom mamičky povolaním zdravotná 
sestra.  (ppv)

Popradskí futba-
listi vybojovali ďal-
šie dôležité tri body 
na ihrisku súpera 
a  v  sobotu 11. mája 

sa tešili z  víťazstva 1:0 v  Liptov-
skom Mikuláši.

Jediný gól vsietil podobne ako 
v  Trebišove opäť Stanislav Šesták 
a  Popradčania sa bodovo dotiahli 
na lídra z Pohronia, čím reálne os
tali v  hre o  priamy postup medzi 
elitu. Predposledné kolo budú hrať 
zverenci Mareka Petruša v  sobo
tu v  Bardejove a  dlhodobú súťaž 
uzav rú o týždeň neskôr na domácej 
pôde proti Petržalke.

Výsledok: 28. kolo II. ligy v ne
deľu 5. mája MFK Tatran L. Miku-
láš – FK Poprad 0:1 (0:0), gól Po-
pradu: 82. Stanislav Šesták.

Juniori: v nedeľu 12. mája Raslavice 
– Poprad B 2:3.
St. dorast U19: v stredu 8. mája Pop-
rad – D. Streda 2:3 a  v sobotu 11. 
mája Podbrezová - Poprad 4:0.
Ml. dorast U17: v  utorok 7. mája 
Pop rad – Ružomberok 2:3 a v sobo
tu 11. mája D. Streda - Poprad 2:4.
Ml. dorast U16: v  utorok 7. mája 
Pop rad – Ružomberok 1:2 a v sobo
tu 11. mája D. Streda - Poprad 3:2.
St. žiaci U15: v nedeľu 12. mája Pop-
rad – Žilina 1:4.

St. žiaci U14: v nedeľu 12. mája 
Pop rad – Žilina 1:4.
Ml. žiaci U13: v sobotu 11. mája Po-
prad – Vranov n. T. 9:3.
Ml. žiaci U12: v sobotu 11. mája 
Pop rad – Vranov n. T. 26:8.
Ženy: v nedeľu 12. mája Spišská N. 
Ves – Poprad 1:0.
Dorastenky: v  stredu 8. mája Pop-
rad – Michalovce 3:0.
Žiačky: v  stredu 8. mája Poprad – 
Michalovce 11:0.

V apríli sa v Košiciach, pod hla-
vičkou ministerstva školstva ko-
nali Majstrovstvá Slovenskej re-
publiky v športovej streľbe žiakov 
ZŠ a OG.

Okres Poprad a Prešovský kraj 
reprezentoval Radoslav Rác zo ZŠ 
Dolný Smokovec, ktorý si miesten
ku na MSR vystrieľal po úspechu na 
krajskom kole v  Prešove. V  najsil
nejšej konkurencii strelcov z celého 
Slovenska Radko nezaváhal, zúročil 
poctivý tréning a  kvalitnú prípra

vu,  svoj nesporný talent a  vystrie
ľal si zlatú medailu. Na titul musel 
streliť svoj najlepší osobný výkon 
– fantastických 295 bodov (z  300 
možných).

Zaujímavosťou je, že strelec na 2. 
mieste strelil tiež 295 bodov, takže 
o majstrovi rozhodoval počet „cen
trových“ desiatok, ktorých mal náš 
strelec viac. Všetci sa z  tohto cen
ného kovu tešíme a  prajeme ďalšie 
úspechy v budúcnosti. 

 Miloš Strnka – tréner

vieme od vás

majster Sr 
v športovej streľbe

FOTO – archív M. S.

Program: 29. kolo II. ligy v sobo
tu 18. mája o 17. hod. Partizán Bar-
dejov – FK Poprad.  (ppv)
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o voľbách vtipne, ale s plnou vážnosťou

Deti sa už cítia byť euroobčanmi

Študenti zo Strednej odbornej školy v  Matejovciach 
ukázali, že im na Európskej únii záleží. Minulý týždeň 
vo štvrtok sa na pôde ich školy konali oslavy Dňa Európy, 
ktoré zorganizovalo centrum Europe Direct Poprad. Ich 
pútavý program nútil spolužiakov zamyslieť sa nad účas-
ťou vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Slovensko je členom EÚ 
už 15 rokov a v eurozóne sa 
nachádza presne desať rokov. 
Pri tejto príležitosti sa konali 
v  telocvični SOŠ v Matejov
ciach oslavy Dňa Európy, 
ktorých hlavnou témou však 
boli voľby do Európskeho 

parlamentu. „Zmyslom se-
minára bolo pripomenúť mo-
menty z  histórie, ako vlastne 
Európska únia vznikala, no 
poukázali sme predovšetkým 
na dôležitosť zúčastniť sa 
volieb do Európskeho parla-
mentu. Program, ktorí žiaci 

zostavili bol veľmi zaujímavý 
a veľmi ma prekvapil. Bol po-
stavený na študentskej kreati-
vite a žiaci takéto vážne témy 
poňali vtipne s  podporou 
účasti vo voľbách,“ uviedol 
riaditeľ centra Europe Direct 
v Poprade Peter Litavec.

SOŠ v  Matejovciach nebo
la dejiskom osláv náhodou. 
Práve tu sa usilujú o  vytvo
renie ambasádorskej školy, 
ktorá chce šíriť európsku 
osvetu medzi mladými ľuď
mi. „Naša škola sa uchádza 
o  titul ambasádora, ktorý by 
mal byť otvorený problémom 
týkajúcich sa EÚ z  pozície 
študenta. V  tomto školskom 
roku sme sa zamerali na to, 
aby sme oslovili čo najväčšie 
spektrum ľudí smerom k voľ-
bám do Európskeho parla-
mentu. V  tento deň osláv si 
naši študenti pripravili hu-
dobno-dramatické pásmo 

práve na túto tému. Najaktív-
nejší sú u nás v  tomto smere 
druháci,“ vysvetľovala uči
teľka odborných predmetov 
SOŠE v  Matejovciach Iveta 
Garbinská. „V  škole sa do 
projektov zapájam ako sa len 
dá. Aj scenár na toto pásmo 
som vypracoval ja za pomoci 
učiteliek. O  Európsku úniu 
sa zaujímam už dlhšiu dobu 
a  v  škole nás takých nie je 

veľa. Vnímam to ako zodpo-
vednosť, ktorú beriem s plnou 
vážnosťou. Európska únia 
nemá vo svete obdoby. Je to 
príkladná spolupráca krajín, 
ktoré sú rozdielne a  napriek 
tomu dokážu spolupracovať. 
Je to jedna z  mála inštitú-
cií, ktorá dokáže veci reálne 
meniť a  ja sa chcem na tom 
podieľať,“ vyhlásil druhák 
Richard Krkoška.  (mav)FOTO – Marek Vaščura

Do tradičnej výtvarnej súťaže, ktorú už dlhoročne organizuje centrum Europe Di-
rect Poprad v spolupráci s odborom školstva, mládeže a športu MsÚ, sa tohto roku 
zapojil rekordný počet prác. Bolo ich 95 od žiakov z celkovo 15 škôl nielen z mesta 
Poprad, ale aj zo širokého regiónu. Zaujala ich tohtoročná téma - 15 rokov členstva 
Slovenska v EÚ a tiež 10. výročie prijatia spoločnej meny euro. 

Peter Litavec, riaditeľ ED 
Poprad povedal: „Súťažiaci 
dokázali túto tému krásne 
umelecky stvárniť. Podmien-
ky súťaže napokon splnilo 
87 výtvarných prác v troch 
kategóriách – žiaci 5. - 6. roč-
níka ZŠ, 7. - 9. ročníka ZŠ a 
žiaci základných umeleckých 
škôl.“ Zdôraznil, že hlavným 
podtónom súťaže bolo tiež 
budovanie povedomia euro
občianstva už u detí a mlá
deže. Na vyhodnotení súťaže 
minulý piatok žiakom pre
zentoval i informácie o Eu
rópskej únii, ktoré pre nich 
môžu byť užitočné. 

Ocenenia víťazom odo
vzdali viceprimátor Popradu 
Ondrej Kavka, vedúca odbo
ru školstva, mládeže a špor
tu Edita Pilárová a riaditeľ 
ED Poprad. V kategórii 5.  6 
ročník ZŠ porota udelila 1. 
miesto Sáre Štrbianovej, 2. 
Kataríne Zemianekovej a 3. 
Tomášovi Frankovskému, 
všetkým zo ZŠ s MŠ Vago
nárska Poprad. V kategórii 
7.  9. ročník ZŠ získala 1. 
miesto Veronika Lazorová 
zo ZŠ s MŠ Dostojevského 

Poprad, 2. Rose C. Grego
ire a 3. Marko Krempaský, 
obaja zo ZŠ O. Kožucha zo 
Spišskej Novej Vsi. V ka
tegórii ZUŠ 1. miesto ob
sadila Lea Šóšová, 2. Gréta 
Gavalierová, obidve zo ZUŠ 
Štefánikova Poprad a 3. Ka
tarína Adamjaková zo ZUŠ 
A. Cígera Kežmarok. Mimo 
súťaže boli ocenené aj dve 
kolektívne práce tretiakov  
a deviatakov zo ZŠ Jarná v 
Poprade za ich kreativitu a 
nápadité stvárnenie témy v 
jednom prípade v podobe 
plagátu, v druhom zväčšeni
ny detskej hry „nebo, peklo“. 

Vedúca odboru školstva 
podotkla, že do výtvarnej 
súťaže zameranej na EÚ sa 
školy rady zapájajú: „Žiaci 
sa dozvedia informácie, ktoré  
sú dôležité pre ich budúcnosť, 
ich život. Práce boli úžasné. 
Musím oceniť prácu učite-
ľov aj žiakov. Deti sú veľmi 
kreatívne, ale je to aj vizitka 
učiteľa, ako ich vedie.“ Po
ďakovala riaditeľom škôl a 
učiteľom, že okrúhlemu vý
ročiu vstupu Slovenska do 
EÚ venovali v školách veľkú 
pozornosť. 

Téma deti skutočne inšpi
rovala. Jedna z víťaziek – Lea 
Šóšová povedala: „Rozhodla 
som sa nakresliť modré dvere 
ako vlajka EÚ a okolo som 
dala ulicu, lebo po nej môže 
ísť hocikto.“ Ocenená Sára 
Štrbianová vyzdvihla svoje 
rodisko, veď aj ono je sú
časťou EÚ: „Nakreslila som 
Spišskú Sobotu, v ktorej som 
sa narodila.“ 

Vernisáž výtvarných prác 
bude vo štvrtok 16. mája o 
11. hod. vo vestibule MsÚ v 
Poprade. Výstava potrvá do 
konca mája.  (mar)

FOTO – Marta Marová

Noc múzeí a galérií

V sobotu 18. mája sa 
uskutoční podujatie Noc 
múzeí a galérií. V Tatran-
skej galérii v Poprade sa 
program začne o 10. hod. 
keramickým workshopom 
Tvorenie s hlinou, o 12. 
hod. premietnu film Danie-
la Libeskinda – najväčšej 
osobnosti súčasnej svetovej 
architektúry a urbanizmu, 
o 14. hod. sa začne dvoj-
hodinový workshop Dajme 
veciam druhú šancu – re-
cyklovanie textilu. 

Od 16. do 18. hod. si pod 
názvom Ticho v galérii môžu 
návštevníci pozrieť aktuálne 
výstavy, ktoré však budú prí
stupné aj počas celého po
dujatia. Tiež bude prebiehať 
burza katalógov TG. 

O 18. hod. uvedie divadel
ný súbor Trmavrma zo ZUŠ 
pri Spojenej škole Letná v 
Poprade divadelné predsta
venie Razdvatri, dvadva
tri... a o 18.30 hod.  takisto 
Trma – vrma a Tote tam zo 
ZUŠ A. Cígera v Kežmarku 
predstavenie Som. Od 19. 
do 21. hod. sa uskutoční 

koncert skupi
ny Rasdalman. 
Vstupné je 1 
euro.

Noc múzeí a 
galérií bude v 

sobotu prebiehať aj v Podtat
ranskom múzeu v Poprade, 
a to od 17. do 22. hod. V 
areáli múzea bude prezen
tácia textilnej a tokárskej 
remeselníckej dielne, ďalej 
si môžu návštevníci pozrieť 
výstavu Historické remeslo 
od praveku po súčasnosť, 
ktorú pripravilo múzeum 
v spolupráci so SNM – Ar
cheologickým múzeom 
Bratislava a SSUŠ Hodruša 
– Hámre a môžu sa oboz
námiť i s virtuálnymi a inte
raktívnymi prvkami v stálej 
expozícii múzea. Vstupné 
pre dospelých sú 2 eurá, pre 
deti, študentov, seniorov a 
ZŤP 1 euro. 

Otvorenie prezentácie 
textilnej a tokárskej reme
selníckej dielne, výstavy 
Historické remeslo od pra
veku po súčasnosť a sprí
stupnenie interaktívnych a 
virtuálnych prvkov v stálej 
expozícii Podtatranského 
múzea v Poprade sa pre po
zvaných účastníkov bude 
konať už v piatok 17. mája o 
15. hod.  (ppp)


