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Poslanci schválili záverečný účet mesta bez výhrad

(Pokračovanie na str. 2)

Verejná obchodná súťaž k bývalým kasárňam je už vyhlásená

V zadných radoch určených pre 
verejnosť na rokovaní štvrtkové-
ho mestského zastupiteľstva sedeli 
basketbalistky a basketbaloví funk-
cionári, čo dávalo tušiť, že poslanci 
budú mať do činenia s problémami 
Basketbalového klubu Poprad. Bez 
finančnej pomoci od mesta by sa 
nemohol prihlásiť do novej sezóny. 
Výsledkom rušnej debaty, ktorá si 
vyžiadala i prestávku na poradu 
poslancov aj s primátorom (na 
foto), bolo okrem iného rozhod-
nutie zadať prieskum renomovanej 
agentúre, či Popradčania chcú ale-
bo nechcú, aby mesto v budúcich 
rokoch dotovalo seniorské športo-
vé kluby. Na presnej otázke sa ešte 
poslanci dohodnú. Podrobne na 
str. 3.

Pri kontrole plnenia uznesení sa 
poslanci dozvedeli, že objekt bývalej 
nemocnice na Kvetnici a priľahlých 
pozemkov, o ktorý prejavilo záujem 
mesto, má už nového súkromného 
majiteľa. Ten uvažuje aj o spolupráci 
so samosprávou. Akej a či, to ukáže 
budúcnosť. Prednostka MsÚ Oľga 
Netočná informovala tiež o pokračo-
vaní projektu Komunitného centra v 

Matejovciach, kde poslanci žiadali, 
aby boli občania podrobne informo-
vaní o účele tohto zariadenia. 

MsZ ďalej schválilo Zásady prenáj-
mu pozemkov vo vlastníctve mesta 
Poprad a tiež úpravu cien nájmu 
bytov vo vlastníctve mesta Poprad, 
k čomu sa ozvala poslankyňa Hele-
na Mezenská. Od obyvateľov Domu 
s opatrovateľskou službou Xenón má 
totiž informácie, že mesto im zvyšu-
je poplatky za úkony opatrovateľskej 
služby. Povedala: „Majú podpísať 
dodatok, na základe ktorého budú 
platiť o 7 až 15 eur mesačne viac za 
služby, ktoré podľa nich ani nepotre-
bujú, napr. nákup v najbližšom ob-
chode, okúpanie, nákup liekov a pod.“

V DOS Xenón je 105 bytov, okrem 
nich vlastní mesto Poprad aj 15 by-
tov na Šoltésovej ul. a Ul. L. Svo-
bodu. Vedúca sociálneho odboru 
MsÚ Petra Závacká odpovedala: 
„V januári až marci naše opatrova-
teľky kompletizovali a pripravovali 
podklady, aké úkony opatrovateľskej 
služby vykonávajú pre klientov DOS. 
Na základe toho, že v zmluve, v čase, 
keď prišli do Xenónu, boli uvedené 
len služby za jedno pranie do 5 kg 

bielizne a dve upratovania  mesačne, 
vyšli ďalšie úkony, ktoré im poskytujú 
vzhľadom na ich zdravotný stav. Ide 
o sprievod na lekárske vyšetrenie, ná-
kupy, donášky obeda atď. V zmluve 
však neboli vyčíslené a my sme uro-
bili len to, že títo ľudia si začali pla-
tiť za úkony opatrovateľskej služby, 
ktoré im boli dlhodobo, niektorým 
až desať rokov, poskytované. Oby-
vatelia Xenónu mohli prísť do tohto 
zariadenia len na základe lekárskej 
správy a rozhodnutí o odkázanos-
ti na opatrovateľskú službu, čo bolo 
podmienkou pre umiestnenie v DOS.“

Za desať rokov sa navyše zmenil aj 
zdravotný stav niektorých klientov 
a potrebujú väčšiu pomoc. Celkovo 
by podľa aktualizovaného stavu mali 
platiť za poskytované opatrovateľské 
služby priemerne 18 eur mesačne. V 
prípade nájomného v spomínaných 
bytoch vo vlastníctve mesta Poprad 
sa s platnosťou od 1. júla 2019  zvyšuje 
na maximálny nájom, ktorý predsta-
vuje mesačne za 35 garsóniek v DOS 
Xenón zvýšenie o 239,05 €, 70 1-iz-
bových bytov v DOS o 678,30 € a 15 
2-izbových bytov na Šoltésovej a Ul. L. 
Svobodu o 163,87 €.    (mar)

Ďalším dôležitým bodom MsZ 
bol návrh na vyhlásenie verej-
nej obchodnej súťaže na predaj 
nehnuteľností – areálu bývalých 
kasární na Ul. 29. augusta v Po-
prade s celkovou výmerou 64 561 
m2, ktorý poslanci schválili. Ob-
sahuje podrobné podmienky za-
radenia ponúk do súťaže.

Územie má byť využité ako zmie-
šané plochy bývania v bytových 
a rodinných domoch, občianskej 
vybavenosti vrátane technického 
a dopravného vybavenia a zelene. 
Milan Baran, predseda komisie na 

prípravu súťažných podmienok a 
vyhodnotenie obchodnej verejnej 
súťaže ku bývalým kasárňam uvie-
dol, že celá komisia jednohlasne 
rozhodla navrhnúť tento areál do 
verejnej súťaže: „Komisia schválila 
aj podmienky predaja. Máme tam 
problém s riešením komunikačných 
napojení na štátnu cestu I/18, uvi-
díme, aké budú návrhy. Riešili sme 
aj spôsoby finančných zabezpečení 
a ďalšie.“ Iveta Borňáková, vedúca 
odboru správy majetku MsÚ kon-
štatovala: 

FOTO – Marta Marová
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 NEPLÁNOVANÉ zasadanie 

Mestského zastupiteľstva v Popra-
de sa uskutoční v stredu 26. júna o 
8. hod. Hlavným bodom progra-
mu bude odpredaj podielu mesta 
Poprad v obchodnej spoločnosti 
Aquapark Poprad.

 MESTSKÁ informačná 
kancelária v Poprade rozširuje 
prehliadky Kostola sv. Egídia s 
možnosťou výstupu na vežu kos-
tola aj o soboty o 17. hod. Doteraz 
realizovala prehliadky v pondelok 
až piatok o 15. hod. V nedeľu pre-
hliadky nebudú vzhľadom na ko-
nanie svätej omše.

 CELOSLOVENSKÁ súťaž 
dobrovoľných záchrancov v po-
skytovaní prvej pomoci Memoriál 
MUDr. Vladimíra Harineka sa 
uskutoční v piatok a v sobotu 21. a 
22. júna od 8. do 18. hod. v centre 
mesta Poprad. Memoriál je veno-
vaný pamiatke obetavého lekára – 
záchranára, ktorý si uvedomoval 
dôležitosť výučby prvej pomoci u 
laickej verejnosti a aktívne spolu-
pracoval s SČK.

 MÚZEUM – Galéria Scherfe-
lov dom vo Veľkej sú otvorené po-
čas pracovných dní nasledovne – 
pondelok, utorok, štvrtok od 8. do 
12. hod a od 13. hod. do 15. hod, 
v stredu od 8. do 12. hod a od 13. 
hod. do 15.30 hod. a v piatok od 8. 
do 12. hod. a od 13. do 14.30 hod.

 OKRESNÉ riaditeľstvo Ha-
sičského a záchranného zboru v 
Poprade vyhlásilo čas zvýšeného 
nebezpečenstva vzniku požiarov 
na lesných pozemkoch, čim žiada 
obyvateľov o zvýšenú pozornosť 
pri manipulácii s ohňom. 

 NEDEĽNÉ tvorivé dielne sa v 
Tatranskej galérii uskutočnia túto 
nedeľu 23. júna od 14. do 16. hod.

 OD nedele 9. júna začal na 
železniciach platiť letný cestovný 
poriadok. Nové vlakové spojenia 
sa priamo dotýkajú aj podtatran-
ského regiónu. Na úseku ozub-
nicovej železnice Štrba – Štrbské 
Pleso je zavedených päť párov vla-
kov. Na úseku trate TEŽ Poprad 
– Štrbské Pleso sú zavedené dva 
páry vlakov a na úseku trate TEŽ 
Starý Smokovec- Tatranská Lom-
nica pribudol jeden nových vlak.

 V sobotu 22. júna od 9. hod. 
začne Mestská informačná kance-
lária na Nám. sv. Egídia v Poprade 
predávať v poradí už druhú nulo-
vú eurobankovku.  

 NA webovej stránke mes-
ta Poprad www.poprad.sk je 
uverejnený presný zoznam od-
berných miest, v ktorých bude 
v týchto dňoch prerušená dis-
tribúcia elektriny z dôvodu plá-
novaných prác na zariadení 
nízkeho napätia. Práce súvisia s 
opravou a pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.   (ppš) 

Zvýši sa počet mestských policajtov v uliciach

Popradčania si budú môcť požičiavať bicykle

Významným dokumentom, kto-
rý poslanci prerokovali, bol Zá-
verečný účet mesta Poprad za rok 
2018 predložený vedúcou ekono-
mického odboru MsÚ Adrianou 
Sedlákovou. Schválili ho bez vý-
hrad. Mesto Poprad vykazuje k 
31. 12. 2018 výbornú finančnú 
kondíciu.

Výsledok hospodárenia za rok 
2018 po zohľadnení úprav je scho-
dok vo výške viac ako 1 026 139 eur. 
Schváleniu predchádzalo stanovis-
ko hlavnej kontrolórky mesta Zity 
Kozlerovej. Dosiahnuté výsledky 
hodnotila ako veľmi dobré. Bežný 
rozpočet bol ku koncu minulého 
roka prebytkový vo výške viac ako 
4,579 mil. eur, kapitálový rozpočet 
schodkový vo výške viac ako 5,218 
mil. eur. Rezervný fond vykazoval 

zostatok viac ako 7,113 mil. eur, po 
schválení záverečného účtu a pre-
vode zostatku finančných operácií 
dosiahne objem vyše 11,345 mil. 
eur. Mestský fond rozvoja bývania 
vykazuje k 31. 12. 2018 zostatok 
viac ako 1,157 mil. eur, po schvá-
lení záverečného účtu bude vyko-
naný prevod v objeme 154 tisíc eur. 

Pri prerokovávaní návrhu na 
zmenu rozpočtu mesta Poprad na 
rok 2019 vystúpil Štefan Marušin, 
vedúci Zimného štadióna v Popra-
de, keďže jednou z navrhovaných 
zmien bola realizácia investičnej 
akcie – modernizácia videoréžie, 
animačného systému, nákup ka-
mier a technického zabezpečenia 
zobrazovacieho zariadenia Colos-
seo vo výške 75 tisíc eur. Avšak via-
cerí poslanci sa priklonili k tomu, 

aby bola jestvujúca veľkoplošná 
obrazovka nahradená novou, s no-
vou kabelážou, strižňou, kamero-
vým systémom pre videorozhodcu 
a ďalšími súvisiacimi zariadeniami, 
čo si však vyžaduje 260 tisíc eur. 
Pozmeňujúci návrh si osvojil po-
slanec Peter Dujava a poslanci túto 
zmenu schválili. 

Náčelník Mestskej polície v Po-
prade Marián Gardoš informoval 
o inovácii organizačného poriad-
ku MsP a činnosti za prvý štvrťrok 
2019. Počet mestských policajtov 
sa plánuje zvýšiť na 50. Hlavná 
kontrolórka Z. Kozlerová informo-
vala o výsledkoch kontrol a pláne 
kontrolnej činnosti na 2. polrok 
2019. 

Pred záverom prednieslo interpe-
lácie sedem poslancov.    (mar)

(Dokončenie zo str. 1)

Poslanci mali v programe aj infor-
matívnu správu o realizácii projektu 
s názvom Požičiavanie bicyklov (bi-
kesharing) na území mesta Poprad. 
Predpokladané spustenie tejto služ-
by má byť od začiatku augusta tohto 
roku. Primátor A. Danko uviedol: 
„O zavedení požičiavania bicyklov 
– bikesharingu sme rokovali so spo-
ločnosťou Antik Telecom Košice. Vy-
skúšame, ako sa osvedčí v Poprade. 
Prvých 68 bicyklov bude rozmiestne-
ných na území mesta napr. pri Foru-
me, akvaparku, Aréne, zimnom šta-
dióne, v mestských častiach... Verím, 
že Popradčania nám neurobia hanbu 
a nebudú poškodzovať bicykle.“ Po-
žičiavanie bicyklov je alternatívny 

druh dopravy ku klasickej verejnej 
resp. individuálnej automobilovej 
doprave v meste. Princíp spočíva v 
tom, že ktokoľvek si môže krátko-
dobo za stanovených podmienok 
požičať bicykel a následne ho vrátiť 
na ktoromkoľvek verejne dostup-
nom priestore. Každý bicykel má 
GPS. Spoločnosť Antik sa zaväzuje 
vykonávať údržbu a opravy bicyklov, 
príslušného softvéru a pod. Mesto 
vyberie lokality a poskytne verejné 
priestory na zaparkovanie bicyklov a 
zabezpečí verejný poriadok v súvis-
losti s prevádzkou bikesharingu. Vi-
ceprimátor Ondrej Kavka podčiar-
kol: „Som presvedčený, že táto služba 
prispeje k väčšej atraktívnosti nášho 

mesta a občania ju budú využívať. 
Som rád, že Antik si ako druhé mesto 
na Slovensku vybral Poprad.“ Vo sve-
te je táto služba populárna. Poslanec 
Marián Barilla vyzdvihol jej prínos 
najmä pre ekológiu a poznamenal: 
„Prvý systém verejných bicyklov po-
chádza už z roku 1965 a bol zave-
dený v Amsterdame. Odvtedy je už 
vo svete v prevádzke približne 1600 
systémov s celkovým počtom viac ako 
18 miliónov zdieľaných bicyklov. Som 
rád, že sa k nim konečne pridá aj Po-
prad. Verím, že tento projekt bude 
úspešný aj v Poprade a občania ho 
ocenia.“ Kredit na zapožičanie verej-
ného bicykla ešte nie je známy. Viac 
v budúcom čísle.     (mar)

„Verejná obchodná súťaž je vyhlá-
sená. Návrhy je možné predkladať až 
do 15. novembra 2019 do 12. hod. 
Po tomto termíne ich komisia začne 
vyhodnocovať. Predpokladám, že do 
konca roka by mohol byť jasný víťaz 
a následne podpísaná zmluva.“

Mesto Poprad po schválení v MsZ 
tiež vyhlásilo verejnú obchodnú sú-
ťaž na prenájom časti pozemkov na 
inštaláciu prístreškov na autobuso-
vých zastávkach a na inštaláciu re-
klamných zariadení – citylightov. V 
súpise zastávok v meste Poprad ich 
figuruje takmer 70. Ďalej poslanci 
absolvovali maratón schvaľovaní 
návrhov na prenájmy, zámeny, zria-
denie vecných bremien a predaje 
nebytových priestorov (podrobne 
na www.poprad.sk). Oboznámili 

sa tiež s informatívnou správou o 
ponuke na odkúpenie rozostavanej 
stavby Active Zone Poprad – špor-
tové centrum (komplex stojaci v 
blízkosti skateparku). K tomu pri-
mátor Popradu Anton Danko po-
dotkol: „Nikdy by som nesúhlasil s 
odkúpením tejto stavby, lebo by do 
nej bolo treba vložiť ďalších niekoľko 
miliónov eur.“

Poslanci tiež schválili Všeobecne 
záväzné nariadenie o určení výš-
ky príspevku na čiastočnú úhradu 
nákladov, výšky príspevku na režij-
né náklady a podmienky úhrady v 
školskej jedálni a vo výdajnej škol-
skej jedálni pri školách v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta Poprad a 
takisto určenie výšky réžie pre do-
spelých a cudzích stravníkov stra-
vujúcich sa v školských jedálňach v 

správe mesta (viac na 4. str.). MsZ 
schválilo i množstvo prenájmov ne-
bytových priestorov v základných 
školách mesta pre rôzne subjekty. 
Takisto aj Program odpadového 
hospodárstva mesta Poprad na roky 
2016 – 2020. Stanovenými cieľmi 
programu pre oblasť komunálne-
ho odpadu je zvýšiť do roku 2020 
prípravu na opätovné použitie a re-
cykláciu odpadu z domácností ako 
papier, kov, plasty a sklo a podľa 
možností z iných zdrojov, najmenej 
na 50 percent podľa hmotnosti. Pre 
splnenie tohto cieľa je nevyhnutné 
zásadné zvýšenie úrovne triedeného 
zberu recyklovateľných zložiek ko-
munálnych odpadov, predovšetkým 
papiera a lepenky, skla, plastov, ko-
vov a biologicky rozložiteľných ko-
munálnych odpadov.    (mar)
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Krátke správy
 UDEĽOVANIE ocenení 

Sophista pro regione a Lux men-
tium 2019 najúspešnejším peda-
gógom a žiakom stredných škôl v 
Prešovskom samosprávnom kraji 
sa uskutoční 20. júna v Prešove.

 V UTOROK 25. júna si pri-
pomenieme smutné 40. výročie 
havárie vrtuľníka v Mlynskej do-
line pri záchrannej akcii horskej 
služby. Program pietnej spomien-
ky začne o 12. hod. na Štrbskom 
Plese pred hotelom FIS. V prípade 
zlého počasia sa pietna spomien-
ka uskutoční na Symbolickom 
cintoríne na Popradskom Plese. 

 MOST na slovensko-poľskom 
hraničnom priechode Lysá Po-
ľana je v zlom technickom stave. 
Slovenská správa ciest plánuje v 
danom úseku rekonštrukciu, kto-
rá počas sezóny obmedzí prejazd 
nákladnej doprave a autobusom. 
Plánovaná obchádzka pre nad-
rozmerné automobily bude pre-
chádzať cez Podpsády.

 V PIATOK 21. júna sa usku-
toční odhalenie pamätnej tabule 
F. A. Hazslinszkemu – botani-
kovi, priekopníkovi mykológie 
a lichenológie. Tabuľa bude od-
halená o 9. hod. na jeho rodnom 
dome na Hlavnom námestí č. 42 
v Kežmarku. 

 EXPEDÍCIA Nanga Parbat 
1969 je názov výstavy unikátnych 
fotografií, ktorú otvoria v piatok 
21. júna o 17. hod. vo Víle Flóra v 
Starom Smokovci. 

 MESTO Svit, spoločnosť 
Chemosvit a Finchem pri príleži-
tosti 85. výročia vzniku pozývajú 
na Dni mesta. Program sa začne 
v piatok 21. júna o 11. hod., vyvr-
cholí večer vystúpením skupiny 
Sokoly či Vidiek. Podujatie bude 
pokračovať aj v sobotu 22. júna 
od 14. hod. bohatým kultúrnym 
programom.

 NA Hlavnom námestí v Kež-
marku pokračujú počas leta s vý-
stavbou fontány za takmer 194-ti-
síc eur. Fontána sa tam vráti po 22 
rokoch, pôvodná bola odstránená 
v roku 1997. Nová fontána s mo-
dernou podobou sa bude nachá-
dzať v tesnej blízkosti radnice. 

 NÁRODNÁ diaľničná spo-
ločnosť naplánovala viaceré 
dopravné obmedzenia na úse-
koch diaľnice D1. V našom re-
gióne úsek D1 Východná - Va-
žec v dĺžke 2,5 km je pre opravu 
dvoch mostov čiastočne uzav-
retý do 15. septembra 2019.

O dotáciách pre kluby rozhodne hlas ľudu
Počas štvrtého plánovaného za-

sadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Poprade navštívili poslancov aj 
zástupcovia BK Poprad, ktorí žia-
dali prehodnotiť filozofiu mesta 
nepodporovať seniorský šport od 
roku 2020. Hrozilo, že neprihlásia 
ženské družstvo do nasledujúcej 
sezóny extraligy.

Športovým klubom pôsobiacim v 
Poprade bolo 12. februára doručené 
stanovisko mesta o zmene dotačnej 
filozofie od roku 2020. „Už pred 
voľbami primátor mesta a viacerí 
poslanci hovorili o tom, že prehod-
notia dotácie pre seniorský šport a že 
sa budeme venovať prioritne dotáci-
ám pre mládež,“ načrtol 1. vicepri-
mátor mesta Poprad Štefan Pčola. 
Všetky kluby by prišli o značný prí-
lev peňazí. Napríklad ženský bas-
ketbal ročne o 41 tisíc eur. „Priame 
dotácie tvoria veľkú časť rozpočtu 
družstva žien na sezónu. Bez nich by 
nám hrozil priamy zánik,“ ozrejmil 
športový riaditeľ BK Poprad Michal 
Weinciller (na foto). Basketbalist-
ky sa obrátili rovnako listom na 

Televízia zmení systém vysielania
Na júnovom rokovaní MsZ vy-

stúpil i konateľ spoločnosti TV 
Poprad Martin Sýkora.

Okrem iného povedal: „TV Po-
prad má schválenú na tento rok 
na svoju bežnú činnosť dotáciu vo 
výške 170 tisíc eur, čo pri jej súčas-
nom fungovaní nepostačuje na po-
krytie všetkých nákladov. Požiadali 
sme preto o zvýšenie dotácie na rok 
2019 o 80 tisíc eur, aby sme predišli 
situácii z predchádzajúcich rokov, 
kedy TV Poprad už dlhodobo vyka-
zuje záporné výsledky hospodáre-
nia.  Na základe tohto negatívneho 
vývoja, ako aj na základe skutoč-
nosti, že náklady na činnosť TV 
Poprad sa zvyšujú a vlastné výnosy 
s reklám klesajú, hľadáme možnosti 
optimálneho fungovania. K tomu 
prispel aj prieskum sledovanosti TV 
Poprad, ktorý v priebehu mája rea-
lizovala vybratá odborná agentúra 
na vzorke viac ako tisíc responden-
tov.“

Podľa neho Popradčania najviac 
sledujú TV Poprad 1 až 2-krát týž-
denne – 27 perc. Minimálne raz 
týždenne sleduje vysielanie tejto 
televízie 46 perc. divákov. TV Po-
prad preto pristúpi od 1. januára 
2020 k viacerým zmenám, ktorými 
reaguje na tieto údaje. Vysielanie 
bude aktualizované v pondelok a 
vo štvrtok, počet stálych zamest-
nancov sa zníži. Televízia ročne 
vyrobí a odvysiela 500 príspevkov. 

Konateľ uviedol, že tieto opatre-
nia ušetria peniaze z mestského 
rozpočtu, zachovajú informačný 
kanál samosprávy smerom k verej-
nosti a dajú TV Poprad šancu na 
novú budúcnosť. Za alfu a omegu 
považuje spravodajstvo.

K TV Poprad diskutovalo viacero 
poslancov a mnohí poukazovali na 
nehospodárne kroky v minulosti, 
ktoré viedli k dnešnej situácii. Po-
slanec M. Baran sa vyjadril: „Za tie 
peniaze, ktorými mesto TV Poprad 
dotuje, chceme kvalitu. Prudký 
nárast financií tomu nezodpove-
dal. Nemôžeme ju dotovať takými 
finančnými prostriedkami. Musí 
nastať zmena.“ Poslankyňa H. Me-
zenská sa zamyslela nad iným fak-
tom: „Robila som v minulosti v tejto 
televízii a vnímam ju ako mocen-
sky ovládanú.“ Poslankyňa Tatiana 

Husárová sa pozastavila nad tým, 
prečo má TV Poprad fungovať v 
redukovanom stave a okrem iné-
ho povedala: „Cena informácií je 
nevyčísliteľná. Mestské televízie nie 
sú ziskové, treba ich dotovať. Máme 
byť na TV pyšní, lebo je to vizuál-
na pamäť mesta. Škrtať z pôvodné-
ho vysielania je nespravodlivé voči 
občanom.“ Poslanca Igora Wzoša 
mrzí, že sa debata o TV zreduko-
vala iba na peniaze: „Som presved-
čený, že kvalita TV Poprad výrazne 
narástla. Treba ju zachovať vo for-
máte, v ktorom funguje, vyrovnať 
staré dlhy a pomôcť im. Ak znížime 
počet redaktorov, kvalita klesne.“

Svoje názory vyjadrili aj ďal-
ší poslanci. Napokon MsZ zvý-
šenie dotácie pre TV Poprad 
schválilo s tým, že dôjde k plá-
novaným zmenám.   (mar)

FOTO – Marta Marová

poslancov a vedenie 
mesta, aby svoj zá-
mer prehodnotili a 
na minulotýždňovom 
zastupiteľstve došlo 
k dohode. „Dali sme 
verejný prísľub, že pre 
rok 2020 budeme ro-
kovať aj o dotáciách 
pre seniorský šport. Či 
to bude v takej výške 
ako doteraz, alebo sa 
dotácia upraví, bude 
predmetom novem-
brového zastupiteľstva,“ vysvetľoval 
Štefan Pčola.

Popradský ženský basketbal mal 
naponáhlo. Ak by nedošlo k doho-
de, nemohol by sa ku koncu júna 
prihlásiť do najvyššej súťaže. Stále 
to však nie je isté, ani za aktuálne-
ho stavu. „My si túto pomoc mesta 
vážime, ale v tejto situácii bude s 
aktuálnym objemom ťažké pokračo-
vať. Budeme o tom ešte rokovať. Na 
základe prísľubu a prípadného na-
výšenia dotácie by sme mohli začať 
sezónu s našimi mladými hráčkami 

a odchovankyňami,“ uviedol M. 
Weinciller.

Týmto sa príbeh okolo prideľo-
vania dotácií pre seniorský šport v 
meste nekončí. Vedenie mesta plá-
nuje zrealizovať prieskum verejnej 
mienky, aby na základe hlasu ľudu 
zvážil možnosti nastavenia dotač-
nej politiky. „Na základe výsledkov 
by sme sa rozhodovali o dotáciách 
až od roku 2021. To znamená, že 
dovtedy ostane prideľovanie dotá-
cií nezmenené,“ uzavrel prvý vice-
primátor Popradu.    (mav)

FOTO – Marek Vaščura
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V školských jedálňach sa menia podmienky pre stravníkov

Pustili sa do čistenia pieskovísk Darovali, aby bol dostatok krvi aj v lete

FOTO – Marek Vaščura

Po daždivých dňoch pri-
stúpilo mesto Poprad k 
pravidelnej údržbe det-
ských ihrísk a pieskovísk. 
Ako prvé prišlo na rad ih-
risko vo Veľkej (na foto) a 
postupne budú ošetrené 
všetky na území mesta.

„Počasie nám neumožňo-
valo zrealizovať čistenie det-
ských ihrísk a pieskovísk už 
skôr. V jarných mesiacoch 
boli vykonané prehliadky 
všetkých ihrísk a postupne sa 

odstraňujú všetky nedostatky 
tak, aby ich bolo možné v lete 
bezpečne využívať. Chceli by 
sme poprosiť rodinky s deťmi, 
aby nám v prípade akýchkoľ-
vek nedostatkov všetko hlásili 
a my ich budeme okamžite 
odstraňovať. Začali sme mi-
nulý týždeň v piatok vo Veľkej 
a od pondelka pokračujeme 
na sídliskách a v ďalších loka-
litách,“ zhrnula vedúca od-
boru výstavby MsÚ Kristína 
Horáková.    (mav)

Popradský poslanci sa na os-
tatnom mestskom zastupiteľstve 
zaoberali aj úpravou Všeobecne 
záväzného nariadenia o urče-
ní výšky príspevku na čiastočnú 
úhradu nákladov, výšky príspevku 
na režijne náklady a podmienky 
úhrady v školskej jedálni a vo vý-
dajnej školskej jedálni pri školách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mes-
ta Poprad.

Udialo sa tak na základe novely 
zákona, ktorou bude štát od nového 
školského roka čiastočne dotovať 
stravovanie v školských jedálňach 
pre predškolákov a školákov. „Štát 
sa rozhodol novelou zákona poskyto-
vať dotáciu na podporu stravovacích 
návykov vo výške 1,20 eur. Minister-
stvo školstva zároveň menilo finanč-
né pásma, ktoré vyjadrujú sumu na 
nákup potravín a to doteraz hradili 
rodičia. Odteraz to sčasti zaplatí štát 
a sčasti rodič. Finančné pásma sú tri 
a my ideme do najnižšieho. To určuje 
hodnoty ceny potravín pre jednotlivé 
kategórie detí od materskej školy až 
po stredné školy, či dospelých. Fi-
nančné pásma majú určitú hodno-
tu a tá je v prípade materských škôl 
vyššia ako dotácia od štátu. Druhou 
vecou sú režijné náklady, na ktoré 
tiež rodičia prispievajú a tie budú 
rodičia hradiť aj naďalej bez ohľa-
du na to, koľko dní sa dieťa bude v 
školskej jedálni stravovať. Iba ak by 
sa nestravovalo celý jeden mesiac, 
tak sa réžia neplatí. Tam, kde je 

Už po desiaty raz sa vo ves-
tibule Mestského úradu v Po-
prade uskutočnila v pondelok 
Primátorská kvapka krvi. 
Koná sa pri príležitosti Sveto-
vého dňa darcov krvi a tradič-
ne ju organizuje pracovisko 
Národnej transfúznej služby 
SR v Poprade v spolupráci s 
mestom Poprad, pod zášti-
tou primátora mesta Antona 
Danka. 

Mobilné odbery krvi sú vša-
de vítané a Primátorská kvapka 
patrí medzi najúspešnejšie vý-
jazdové podujatia NTS. Tohto 
roku sa na nej zúčastnilo až 78 
darcov, veľkú časť tvorili práve 
zamestnanci MsÚ.

„Mám veľkú radosť, že sa táto 
tradícia zachovala, ide o jubilej-
ný ročník a veľmi ma teší, že ve-
rejnosť, ako aj naši zamestnanci 
mestského úradu prejavili veľký 
záujem. Musíme si navzájom 
pomáhať, pretože nikdy nevie-
me, či nebudeme potrebovať 
pomoc. S vedúcim lekárom po-
pradského pracoviska Národnej 
transfúznej služby SR Pavlom 
Repovským sme sa dohodli, že do 

konca tohto roka zorganizujeme 
ešte jednu Kvapku krvi,“ dodal 
primátor mesta Anton Danko 
(na foto s P. Repovským). Jed-
ným z darcov bol i Popradčan, 
ktorý prišiel darovať dokonca 
už 110-krát.

Podujatie každoročne pri-
spieva k tomu, aby bol krvi 
dostatok aj v lete, kedy jej treba 
viac pre zvýšenú návštevnosť re-
giónu a naopak darcovia sú zase 
na dovolenkách. P. Repovský 
podčiarkol: „Primátorská kvap-
ka má stále veľký efekt, prichá-
dza dostatočné množstvo dar-
cov. Sme tomu radi, lebo sa blíži 

Tabuľkové rozdelenia príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa 
alebo žiaka a dospelý stravník vo výške nákladov na nákup potravín podľa 
vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky 
za každý stravovací deň.

leto, prázdniny a môže nastať si-
tuácia, že krvi bude málo. Vďaka 
tomuto podujatiu sme si mohli 
urobiť zásoby.“    (mar)

cena hodnoty finančného pásma na 
výrobu jedla nižšia ako 1,20 eura, 
doplatí rodič iba réžiu. Kde je však 
cena vyššia, bude rodič platiť réžiu aj 
s doplatkom. Najnižšia možná hod-
nota výroby jedla je v prípade ma-
terských škôl stanovená na 1,37 eur a 
ak je dotácia 1,20 eur, tak rodič bude 
musieť doplácať 17 centov na každé 
jedlo, plus réžiu. Zákon hovorí, že na 
dotáciu od štátu má nárok iba zá-
konný zástupca, ktorého dieťa bolo 
vo výchovno-vzdelávacom procese v 
škole alebo v materskej škole. Rodič 
má povinnosť odhlásiť dieťa zo stra-
vy na deň, ktorý v škole nebude a to 
najneskôr deň vopred do 14. hodiny. 

Môže sa stať, že dieťa je v daný deň v 
škole, ale na obed nepôjde z rôznych 
dôvodov. Škola to nemôže vykázať 
štátu a preto aj bez vyzdvihnutia 
obeda musí tú stravu rodič uhradiť. 
Preto sme vo VZN nastavili takzva-
né paušálne platby. Pre materské 
školy budú štyrikrát do roka po 20 
eur, pre základné školy vo výške 30 
eur polročne. Polročné platby sú na-
stavené na august v prvom polroku 
a v januári na druhý polrok. Z tejto 
paušálnej platby budeme odčítavať 
dve eurá na réžiu, doplatok za stra-
vu, ak je vyššia jednotka podľa fi-
nančného pásma a plus obedy, ktoré 
rodič neodhlási a nebudú odobraté,“ 

vysvetľovala vedúca odboru škol-
stva, mládeže a športu MsÚ v Po-
prade Edita Pilárová, ktorá verí, že 
sa nový systém rýchlo uchytí. „Uvi-
díme, čo to urobí v priebehu nové-
ho školského roka, pretože do tohto 
systému ideme po prvýkrát. Chceme 
požiadať rodičov, aby rešpektovali 
platné VZN a interné predpisy škôl. 
Musíme mať zdroje na to, aby sme 
vedeli nakúpiť potraviny, nakoľko 
dotácia od štátu je určená iba na 
to,“ dodala.

Kto teda nárok na dotáciu má? 
„Nárok na dotáciu 1,20 eur bude 
mať len dieťa, ktoré bude vo výchov-
no-vzdelávacom procese, inak obedy 
musí uhradiť rodič. Platiť nebude 
iba v prípade, ak svoje dieťa z obeda 
odhlási. Plnú výšku budú platiť rodi-
čia detí do piateho roku života v ma-
terskej škole, nakoľko na nich sa do-
tácia zo štátu nevzťahuje. Na to má 
nárok v rámci materskej školy len 
dieťa, ktoré je v predškolskom roč-
níku, prípadne pochádza z rodiny 
v hmotnej núdzi. Takže rodičia detí 
do piateho roku života budú platiť 
mesačne dopredu plnú výšku ako 
doteraz. Rozdiel je v tom, že tu sa 
suma zvýšila, pretože nás nepustilo 
finančné pásmo, ktoré určil štát. Prá-
ve kvôli týmto rodičom sme nechceli 
ísť do vyššieho pásma. To najnižšie 
predstavuje 1,37 eura na obed a deň, 
plus dve eurá na réžiu,“ informova-
la E. Pilárová.       (mav)
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Solárium nie je zdravou alternatívou slnečného žiarenia

Balíčky vyhrali Pálčivými témami boli parkovanie, kontajnery, separovanie...

Zaujíma ich aj komplexné riešenie parkov 

Poslanci volebného ob-
vodu č. 2 – sídliská Juh a 
Kvetnica sa stretli na svo-
jom zasadaní 10. júna v 
kancelárii MsÚ v Poprade 
na Dostojevského ul. 25. 
Na stretnutie prišiel aj ob-
čan zo Šrobárovej ul. s via-
cerými podnetmi. 

Žiadal, aby mestskí poli-
cajti častejšie chodili po síd-
lisku Juh. Podľa jeho názoru 
ich tam nie je vidieť, pričom 
by na sídliskách mali stále 
čo riešiť – parkovanie áut 
na tráve, na zákrutách tak, 
že zabraňujú vo výhľade os-
tatným idúcim autám, ďalej 
žiadal komplexne riešiť par-
kovanie áut, lebo v súčasnej 
situácii sa na niektoré miesta 
nedostanú žiadne záchra-
nárske autá. Navrhol tiež 
zabezpečiť kontajnery na 
šatstvo a uzamykať kontaj-
nery na komunálny odpad, 

pretože rómski spoluobča-
nia sa v nich prehrabávajú 
a vyhadzujú odpad mimo 
kontajnera. Občana trápi aj 
to, že okoloidúci ich na to 
neupozornia. Tiež niektorí 
podnikatelia večer vysypáva-
jú odpad do kontajnerov na 
sídlisku. Pokladá takisto za 
potrebné, aby mesto urobilo 
osvetu pre chodcov o správ-
nom prechádzaní po prie-
chodoch cez cestu. Poslanci 
vzali podnety na vedomie a 
posunú ich kompetentným 
na ďalšie vybavenie. 

Poslanec Milan Baran 
predniesol požiadavku ma-
jiteľov garáží na Ul. L. Svo-
bodu, ktorí sa dožadujú vy-
asfaltovania povrchu cesty 
medzi garážami. V súčas-
nosti tam po každom daž-
di stojí voda a sú tam veľké 
prepadliny. Keďže upraviť 
tento priestor je finančne 

veľmi náročné, poslanci od-
porúčajú požiadať SMK, aby 
vhodným spôsobom upra-
vila povrch cesty. Poslanec 
ďalej podotkol, že sa bude 
musieť vyriešiť osvetlenie v 
časti Kvetnice, vzhľadom na 
to, že sa tam na súkromnom 
pozemku zatiaľ nezačalo s 
úpravou parku. 

Poslankyňa Mária Ra-
dačovská povedala, že na 
cintoríne vo Veľkej v novej 
časti je stojatá voda, nieke-
dy sa tadiaľ nedá ani prejsť. 
Tiež navrhla úpravu horné-
ho parkoviska na cintoríne. 
Ďalej žiada opraviť schody 
na Šoltésovej ul, ktoré idú do 
svahu, lebo sa po nich nedá 
chodiť.

Poslanec Jozef Dubašák 
upozornil na to, že za Kauf-
landom sú špinavé kontaj-
nery, ktoré treba dať vyčistiť. 
Takisto treba opraviť dva 

prepadnuté kanály na Tols-
tého ulici pri bloku Pieseň.

Poslanci konštatovali, že aj 
niektoré ďalšie kontajnery sa 
nedajú uzavrieť a sú znečis-
tené. Navrhujú urobiť nápra-
vu tam, kde je to potrebné.

Poslankyňa Alena Madzi-
nová vyjadrila nespokojnosť 
s tým, ako sa v našom meste 
nedarí lepšie separovať ko-
munálny odpad. Myslí si, že 
ľudia ľahostajní k svojmu ži-
votnému prostrediu by mali 
za netriedený odpad viac za-
platiť. Bola by to motivácia a 
tiež odmena pre tých, ktorí 
sa o to snažia.

Poslanci sa venovali aj 
iným aktuálnym témam a 
témam, ktoré boli predme-
tom MsZ 13. júna.

Predseda VO č. 2 Peter 
Brenišin oznámil, že najbliž-
šie zasadnutie bude 2. sep-
tembra o 17. hod.  (jwd)

Tohto roku zorganizovala 
Agentúra Štýl zo Spišskej No-
vej Vsi už 23. ročník súťaže 
krásy Miss Spiša 2019. Mená 
najkrajších Spišiačok sú už 
známe (viac na strene 9). Aj 
čitatelia novín POPRAD mohli 
hlasovaním voliť Miss sympa-
tia. Najviac hlasov poslali čita-
telia Novín Poprad 21-ročnej 
Popradčanke Daniele Bajto-
šovej. Spomedzi tých, ktorí 
sa zapojili boli vyžrebovaní: 
Emília Tomečková, Chalúp-
kova ul., Poprad, Antónia 
Richterová, Tomášikova ul., 
Poprad a Marta Kurilovská, 
Ústecko-Orlická ul., Poprad. 
Výherkyniam blahoželáme. 
Kozmetické balíčky od firmy 
Avon si môžu prevziať v re-
dakcii (Podtatranská 149/7, 
Poprad), v pracovné dni do 
15.30 hod. po predložení preu-
kazu totožnosti.   (ppš)

Poslancov VO č. 1 (centrum, sídlisko 
Západ, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, 
Stráže pod Tatrami) na júnovom stretnu-
tí na základe požiadavky občana infor-
moval poslanec a zároveň viceprimátor 
Popradu Ondrej Kavka o pokračovaní v 
zredukovanej stavbe pôvodného Horse na 
Karpatskej ulici. Viac o zámere sa verej-
nosť dozvie na jeseň tohto roku.

Poslanci tiež prerokovali ďalšie podne-
ty a sťažnosti občanov. Týkali sa oplotenia 
SAD na Drevárskej ulici, ktoré nediscipli-
novaní chodci zvalili a naďalej prekračujú 
pozemok. O nápravu oplotenia sa musí po-
starať SAD. Ďalej občania žiadajú viac in-
formácií o Komunitnom centre Matejovce, 
o jeho poslaní, že je rovnako potrebné pre 
rómskych občanov, ako aj pre ostatných. 
Poslanci sa zaoberali aj nevhodným stavom 
parkov v našom meste, je ich nedostatok a 
mnohé sú zanedbané, dokonca neskolaudo-
vané. Navrhujú komplexné riešenie úpravy 
parkov v meste Poprad a hľadanie možnosti 
nových lokalít pre menšie parky, keďže na 
veľký park v Poprade už miesto nie je. Treba 

aj upraviť park Milana Zvaru, zrevitalizovať 
park, najmä zeleň v parku pri nemocnici na 
Francisciho ulici, preskúmať možnosť vy-
budovania nového parku na Popradskom 
nábreží s malým detským ihriskom.

Poslanci upozornili i na havarijný stav 
starého zábradlia okolo rieky Poprad aj po-
pri novovybudovanom cyklochodníku. Zá-
bradlie je zhrdzavené a kýve sa. Je otázkou 
času, kedy sa môže prevrátiť.

Poslankyňa Anna Schlosserová upozor-
nila na poškodenú mozaiku na Námestí 
sv. Egídia pri Intese. Poslankyňa a súčasne 
predsedníčka VO č. 1 Anna Ondrušeko-
vá informovala, že je potrebné opraviť a 
zreštaurovať viaceré umelecké diela, ktoré 
sú v meste Poprad. Ani po interpelácii sa 
nič nedeje s múrom mozaiky pri okres-
nom úrade, ktorý opadáva. Zistí a preverí 
zoznam všetkých umeleckých diel vo vlast-
níctve mesta Poprad a navrhne riešenie ich 
revitalizácie, obnovy, prípadne vyradenie z 
dôvodu bezpečnosti.

Najbližšie zasadanie poslancov VO č. 1 sa 
bude konať 2. septembra 2019.  (aon)

MESTO  POPRAD
podľa § 9a ods. 9 v spojení s §9a ods. 1) písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov a § 281 a nasl. zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a v súlade s uznesením Mestské-
ho zastupiteľstva mesta Poprad č. 165/2019 zo dňa 13. júna 2019 týmto,

VyhlaSuje OBChODnú Verejnú Súťaž
O najVhODnejší náVrh na 

uzaVretie nájOmnej zmluVy
Požiadavky na predmet zmluvy:
Zmluva na prenájom časti pozemkov na inštaláciu zastáv-

kových prístreškov na autobusových zastávkach a na inštalá-
ciu reklamných zariadení – citylightov. Každý účastník súťa-
že predloží svoj návrh zmluvy, ktorý musí obsahovať všetky 
požiadavky (minimálne aj osobitné) uvedené v  podrobných 
podmienkach súťaže.

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 2. augusta 
2019 do 12.00 hod. 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
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:  majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 
72 92, 052/716 73 31.      PP-84

Ultrafialové žiarenie je na základe aktuálnych ve-
deckých poznatkov klasifikované Medzinárodnou 
agentúrou pre výskum rakoviny (IARC) ako doká-
zaný karcinogén. Rizikovými skupinami sú tehotné 
ženy, ľudia s potlačenou imunitou, ľudia s albiniz-
mom, svetlou pokožkou alebo s väčším počtom ma-
terských znamienok a névov, ako aj osoby mladšie 
ako 18 rokov. Pokožka mladistvých je tenšia, a pre-
to omnoho citlivejšia na účinky UV žiarenia. 

Závery epidemiologických štúdií IARC potvrdili, 
že vystavenie sa UV žiareniu v mladosti najviac pri-
spieva k poškodeniu kože a riziku rozvoja melanómu 

v nasledujúcich rokoch života. V súčasnosti je vo sve-
te zaznamenávaný významný nárast melanómu kože 
najmä medzi mladými ženami do 30 rokov. Svetová 
zdravotnícka organizácia (WHO) a ani Európsky kó-
dex proti rakovine neodporúča používať solárne za-
riadenia na kozmetické účely.

Prevádzkovatelia zariadení starostlivosti o ľudské 
telo mnohokrát v súčasnosti umožňujú opaľovanie 
sa mladistvým v solárnych zariadeniach aj napriek 
odporúčaniu WHO, IARC, orgánov verejného zdra-
votníctva a dermatológov, že návšteve solária by sa 
mali vyhnúť práve osoby mladšie ako 18 rokov. 

Z  uvedených dôvodov Ministerstvo zdravotníctva 
SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva  SR plá-
nujú úpravou legislatívy obmedziť používanie solár-
nych zariadení a zabrániť zvyšovaniu rizika vzniku 
rakoviny kože. Osoby mladšie ako 18 rokov tak budú 
mať na Slovensku zo zákona zákaz návštev komerč-
ných solárií za účelom opaľovania sa umelým zdro-
jom ultrafialového žiarenia rovnako ako v  Rakúsku, 
Nemecku, Belgicku, Taliansku, Švédsku, Nórsku, Ka-
nade a niektorých krajinách USA, kde už platí takýto 
zákaz.  V prípade schválenia novely zákona by zmeny 
mali byť účinné od januára budúceho roka.    (ruvz)
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týždeň s mestskou 
políciou

 MINULÝ týždeň v pondelok v noci 
hliadka MsP počas hliadkovej služby 
našla na Ulici J. Wolkera zranenú oso-
bu ležiacu na chodníku. Mestskí poli-
cajti poskytli tejto osobe predlekársku 
starostlivosť. Privolaná posádka RZP 
ju previezla na ďalšie vyšetrenie do 
nemocnice.

 V TEN istý deň podvečer zasaho-
vala hliadka mestskej polície na Lidic-
kej ulici, kde v prevádzke potravín do-
šlo ku krádeži tovaru. Páchateľmi boli 
dve maloleté osoby. Ich konanie bude 
odstúpené na útvar sociálnej kurately.

 OPÄŤ v pondelok 10. júna večer 
preverovali hliadky MsP oznam na 
Staničnej ulici, kde malo dochádzať k 
fyzickému napádaniu väčšieho počtu 
osôb. Zranenia troch z nich si vyžia-
dali ošetrenie posádkou RZP. Vec je v 
ďalšom riešení.

 V STREDU 12. júna v noci bola 
hliadka MsP pri dopravnej nehode na 
Štefánikovej ulici pri Dome kultúry. 
Išlo o zrážku dvoch vozidiel, ktorá sa 
zaobišla bez zranenia. Mestskí policaj-
ti vykonávali reguláciu dopravy počas 
odstraňovania následkov.

 VO ŠTVRTOK 13. júna večer 
hliadka MsP Poprad obmedzila osob-
nú slobodu trom osobám, ktoré sa do-
pustili krádeže osobných vecí a finanč-
nej hotovosti z predajného stánku na 
Námestí svätého Egídia počas konania 
akcie Viva Italia. Pre dôvodné podo-
zrenie zo spáchania trestného činu bola 
vec odovzdaná OO PZ.   (msp)

Biografický slovník osobností mesta Poprad

zásahy leteckých záchranárov

nová laktačná miestnosť na gynekologicko-pôrodníckom oddelení

V júni si pripomíname:
180 rokov od narodenia podnikate-

ľa Imricha (Emmericha) KROMPE-
CHERA (*14. 3. 1839 Veľká – †1903 
Veľká).

Najstarší syn Michala Krompeche-
ra (*1814 – †6. 2. 1845) a Lujzy, rod. 
Krompecherovej s ktorou sa oženil 23. 
októbra 1836. Mal súrodencov Júliusa 
(*†2. 1. 1838), Ladislava (*12. 9. 1840 
– †24. 7. 1906), Kornela (*27. 5. 1843 
– †3. 3. 1897) a Lujzu Hermínu (*14. 
8. 1845 – †17. 5. 1846). Manželku Vil-
mu, rod. Krompecherovú si zobral 5. 
februára 1865 a mali deti Ilonu (*1866 
– †1869), Eugéniu (*1868), Egona 
(*1870), Júliusa (*1872), Máriu (*1874 
– †1921) a Margitu (*1880 – †1892).  

Po otcovej smrti prevzal obchod. 
Celý podnik odvtedy mal názov E. M. 
Krompecherovi synovia. Mladší bratia 
Ladislav a Kornel prevzali priemyselnú 
výrobu firmy. Bol členom vedenia po-
pradského pivovaru.

110 rokov od narodenia lekárky, sto-
matologičky MUDr. Ruženy NEUMA-
NOVEJ, rod. Kurzmannovej (*14. 6. 

1909 Važec)
Otec úradník Ilja, matka Izabela bola 

poštovou zamestnankyňou. Súrodenci 
– sudca Ondrej Kuzmík, Klára Kotko-
vá a Viola. Manžel lekár MUDr. Jozef 
Neuman, deti Tomáš (*1948) a Helena 
(*1951).

Základnú školu absolvovala vo Važci, 
stredné vzdelanie ukončila v Bratislave 
v roku 1927. Vysokú školu ukončila na 
Lekárskej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave a promovaná bola 
v roku 1934. Absolvovala ročnú prax 
v sanatóriu pre pľúcnu TBC a polroč-
nú prax ako anesteziologička. Od roku 
1935 pôsobila ako odborná zubná le-
kárka. V rokoch 1939 – 1945 emigro-
vala do Anglicka, kde sa zúčastnila aj 
zahraničného odboja. V rokoch 1945 
– 1946 bola lekárkou v Dolnom Smo-
kovci, potom v Štátnom zdravotnom 
ústave (1946 – 1947), v sanatóriu Pro-
sečnice (1947 – 1951) a od 7. februára 
1953 pracovala ako zubná lekárka v 
Kvetnici.

Počas emigrácie v Anglicku sa za-
pojila do zahraničného odboja. Ako 

zubná lekárka sa podieľala na šírení 
zdravotnoosvetovej práce v oblasti sta-
rostlivosti o ústnu dutinu a chrup u detí 
i dospelých.

20 rokov od úmrtia krajčíra, športo-
vého funkcionára a organizátora La-
dislava OLEXU (*21. 9. 1922 Košice 
– †5. 6. 1999 Poprad). 

Bol vyučený krajčír a v remesle pra-
coval v rokoch 1940 – 1951 a v rokoch 
1952 – 1983 ako manipulant v Tatrava-
gónke v Poprade. Aktívne sa zapájal v 
telovýchove a športe, ale aj v spoločen-
ských organizáciách. 25 rokov pôsobil 
ako predseda občianskeho výboru, 8 
rokov v mestskej rade v Poprade, bol 
predsedom závodnej organizácie Čes-
koslovenského Červeného kríža vo Va-
gónke v Poprade. Aktívne sa zapájal do 
značkovania turistických trás, bol jeden 
zo zakladateľov slovenského katolíc-
keho skautu v Poprade v roku 1932 a 
sprostredkovával finančnú podporu pri 
usporadúvaní mládežníckeho turnaja 
starších žiakov o Pohár oslobodenia 
mesta Poprad počas pôsobenia v mest-
skej rade v Poprade.

 MINULÝ týždeň v stredu leteli 
leteckí záchranári z Popradu do Tat-
ranskej Javoriny, kde v lesnom teréne 
nad miestnou časťou Podspády doš-
lo k úrazu pilčíka. Pri manipulácii s 
drevom ho časť odpíleného stromu 
zasiahla do oblasti hrudníka. V teré-
ne mu lekárka poskytla neodkladné 
zdravotné ošetrenie a pripravila ho 

na evakuáciu z miesta. Pacient bol s 
vážnym poranením hrudníka a po-
dozrením aj na vnútorné poranenie v 
stabilizovanom stave transportovaný 
do nemocnice v Poprade.

 V SOBOTU 15. júna bol zá-
chranársky vrtuľník z Popradu na-
sadený do záchrannej akcie českého 
turistu, ktorý sa v Malej Studenej 

doline na Pfinnovej kope pošmykol 
na snehovom poli a následným pá-
dom narazil do skál. 51-ročný muž 
utrpel mnohopočetné odreniny a 
tržné rany na hlave. Lekár ho na 
mieste ošetril a pomocou transport-
nej sedačky bol z miesta v stabili-
zovanom stave evakuovaný do po-
pradskej nemocnice.    (zuh)

Gynekologicko-pôrodnícke odde-
lenie Nemocnice Poprad má novú 
laktačnú miestnosť. Už od mája slúži 
mamičkám po pôrode na oddelení 
šestonedelia, ale aj mamičkám, ktoré 
porodili predčasne a majú bábätká 
hospitalizované na Jednotke resusci-
tačnej starostlivosti o novorodenca s 
JIRS. Pomoc pri rozbehnutí laktácie 
potrebujú najmä mamičky v prípade, 
že dieťa nemôže byť dojčené z prsní-
ka alebo, ak nedokáže účinne sať.

    V odsávacej miestnosti je k dispo-
zícii elektrická odsávačka Symphony 
Plus, ktorej technológie podporujú za-
hájenie laktácie ako aj dvojfázové odsá-
vanie mlieka v dobe, kedy je to najviac 
potrebné. Proces tvorby materského 
mlieka je zložitý a každá jeho časť zá-
visí od predchádzajúcich fáz. Odsávač-
ka kombinuje jedinečné programy na 
podporu matky pri rozbehnutí, budo-
vaní a udržiavaní laktácie. Obsahuje 
program INITIATE (rozbehnutie) a 
MAINTAIN (udržanie). Je navrhnutá 
tak, aby podporovala matky nedonose-
ných i donosených detí pri rozbehnutí, 
budovaní a udržiavaní tvorby mlieka 
a zároveň aj zmierňovala symptómy 
hromadenia mlieka jeho odsatím. 

Na uvedenej odsávačke si môžu od-
sávať mlieko naraz aj dve mamičky a 

FOTO – archív nemocnice

pre samotné odsávanie majú zaruče-
né pohodlie, súkromie a pokoj. Každá 
mamička má svoj vlastný odsávací set, 
ktorý po odchode mamičky domov 
odborný personál sterilizuje na odde-
lení centrálnej sterilizácie. Edukáciu 
mamičiek realizuje laktačná sestra v 
spolupráci s novorodeneckými ses-
trami a pôrodnými asistentkami. Na 
Gynekologicko-pôrodníckom odde-
lení Nemocnice Poprad sa podporuje 
výživa dojčiat založená výlučne na 
materskom mlieku, aby sa vytvorila čo 
najvyššia šanca pre pokračovanie doj-

čenia tak dlho, ako je to možné.
Dôkazom dlhoročnej spolupráce gy-

nekogicko-pôrodníckeho a neonatolo-
gického oddelenia a tiež pokrokovosti 
popradskej nemocnice je okrem iných 
aj MUDr. Josef Čulík, ktorý v nemoc-
nici pôsobil. S kolektívom odborníkov 
ako RNDr. O. Akurátny, MUDr. A. 
Antalíková, MUDr. V. Belák, MUDr. 
V. Čulíková, aplikoval projekt racio-
nálnej výživy novorodencov. Ten už 
v 80-tych rokoch minulého storočia 
spočíval v troch prepojených útvaroch 
a to v banke ženského mlieka, ktorá je 

v popradskej nemocnici od polovice 
sedemdesiatych rokov, následne uvi-
verzálnom rooming-in systéme, ktorý 
podporoval spoločný pobyt rodičky so 
svojim dieťaťom (systém zahrňoval va-
riácie v závislosti od zdravotného stavu 
rodičky a novorodenca), a poradni pre 
výživu novorodencov „Mliečna dráha 
dôvery“.

Táto poradňa bola v čase svojho 
vzniku unikátom v celom Českoslo-
vensku. Jej cieľom bolo urýchliť nástup 
a rozvoj laktácie a vytvoriť podmienky 
k jej dostatočne dlhému trvaniu.

   Minulosť ukazuje, že súčasné tren-
dy a požiadavky mamičiek sú v po-
pradskej nemocnici doma už 40 rokov 
a snahy o čo najlepšie prosperovanie a 
vývin novorodencov sú v tomto zdra-
votníckom zariadení stále na prvom 
mieste.

Nová laktačná miestnosť v poprad-
skej nemocnici bola v uplynulom me-
siaci zriadená aj s pomocou daru od 
vedenia a žiakov ZŠ Komenského v 
Poprade, ktorí výťažok z predaja vlast-
ných výrobkov na vianočných trhoch 
venovali práve gynekologickému odde-
leniu. V mene mamičiek i najmenších 
pacientov Nemocnica Poprad oficiálne 
ďakuje všetkým, ktorí k zriadeniu lak-
tačnej miestnosti prispeli.   (sga)

Z. Kollárová
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„Môže to byť zlé, ak zaspávate sami. No sú ľudia, ktorí zaspá-
vajú vedľa seba a cítia sa dvakrát tak osamelí...“  Li Young

POVeDALI SLÁVnI

V stredu 19. júna 2019 
o 13. hod. vo Veľkej s 

Ing. Dušanom Jurisom,
80-ročným

V sobotu 15.júna 2019 
v Novej Lesnej s

Jolanou Gáborovou,
72-ročnou

V nedeľu 16. júna 2019 
v Tatranskej Lomnici s

Dušanom Krebsom,
55-ročným

V pondelok 17. júna 2019 
vo Veľkej so

Štefanom Lachom,
89-ročným 

V pondelok 17. júna 2019 
vo Veľkej s

Viliamom Slodičákom,
66-ročným

V pondelok 17. júna 2019 
vo Veľkej s

Máriou Fedorekovou,
76-ročnou

V pondelok 17. júna 2019 
vo Veľkej s

Cyrilom Kanarekom,
77-ročným

V utorok 18. júna 2019 
vo Veľkej s

Rudolfom Guľaššim,
63-ročným

V utorok 18. júna 2019 
vo Veľkej s

Ing. Augustinom Frantzom,
78-ročným

V stredu 19. júna 2019 
o 13.30 hod. v Spišskej Teplici s

Helenou Bendíkovou,
91-ročnou

V stredu 19. júna 2019 
o 14.30 hod. vo Veľkej s

Andrejom Rothom,
82-ročným

V stredu 19. júna 2019 
o 14.30 hod. v Strážach s

Jozefom Škirtom,
45-ročným

V piatok 21. júna 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Jánom Petrasom,
71-ročným

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

nAVŽDY SA rOZLÚčIme

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
V e ľ m i 

pekné dni 
budú trvať s malými pre-
stávkami až do konca roka. 
V práci bude rušnejšie.

N e m í -
ňajte viac, 

než je nutné. Neskôr môže-
te zbytočne minuté peniaze 
viac potrebovať.

Už mys-
líte na 

dovolenku, ale ešte vás čaká 
náročná druhá polovica 
júna.

Budete 
sa nútiť 

do práce, ale výsledky budú 
len „vlažné“. Už potrebujete 
oddych.

Rozvrh-
nite si svo-

je pracovné a mimopracovné 
aktivity tak, aby sa neprekrý-
vali. Bude to vo váš prospech.

Radost-
né chvíle v rodine ešte zvýšia 
úspešné dni v zamestnaní a 
v škole.

Než sa 
n a z d á t e 

dôjde k takým nečakaným 
zmenám, že sa až budete di-
viť.

B u d e t e 
sa tešiť zo 

spoločnosti rodiny a pria-
teľov. Radosť vám urobia aj 
mladší rodinní príslušníci.

Z a č í -
nate ba-

novať, že ste si niečo nena-
plánovali až po lete. Ste v 
jednom kole.

D o s t a -
nete veľmi 

dobrú radu, ktorej sa držte. 
Bude pre vás priaznivá.

D o k á -
žete so 

zmyslom pre humor zvlád-
nuť aj nepríjemnú situáciu. 
Vo vnútri vám však do smie-
chu nebude.

Vyrieši-
te nejakú 

finančnú záležitosť. Uľaví sa 
vám a poučíte sa pre budúc-
nosť.

V  stredu 19. júna – Cyprián, vo štvrtok  
20. júna – Včela,  v piatok 21. júna – 
Benu - Kaufland, v sobotu 22. júna – 
Ekolekáreň Forum Poprad, v nedeľu 
23. júna – Adus, v pondelok 24. júna 
– Dr. Max – OC Max a v utorok 25. 
júna – Limba. Cyprián: L. Svobodu, Včela: 
Tatranské nám., Benu – Kaufland: Moyze-

sova ul., Ekolekáreň Forum Poprad: Nám. 
sv. Egídia, Adus: Mnoheľova ul., Dr. 
Max – OC Max: Dlhé hony, Limba: 
Podtatranská ul.

Lekárne s pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka 

od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, ne-
dieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.   

POHOtOVOSť V LekÁrňAcH

Dnes 19. júna má meniny – Alfréd, vo štvrtok 20. júna – 
Valéria, v piatok 21. júna – Alojz, v sobotu 22. júna – Pau-
lína, Paula, Pavla, v nedeľu 23. júna – Sidónia, v pondelok 
24. júna – Ján a v utorok 25. júna – Olívia, Tadeáš.

BLAHOŽeLÁme k menInÁm

Program kina cInemAX Poprad
Od 20. júna do 26. júna

SPOLOčenSkÁ krOnIkA

Kultúrny program mesta Poprad
 Streda 19. jún o 16.30 a 

19.30 hod./divadelná sála 
Domu kultúry v Poprade

ČO SA SNÍVA TRPASLÍ-
KOM? Radošinské naivné 
divadlo  Vstupné: 17 €

 Sobota 22. jún o 10. hod./
futbalové ihrisko v Strážach 
pod Tatrami
STRÁŽSKE HRY S NUL-
TÝM ROČNÍKOM FOL-
KLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
Mesto Poprad a Klub Stráža-
nov srdečne pozývajú všet-

kých na stretnutie poprad-
ských mestských klubov, 
ktoré si vzájomne zmerajú 
sily a spoločne sa zabavia 
počas vstupov folklórnych 
súborov.

Začiatok o 10. hod.  – roz-
právka Rumcajs v podaní 
divadla Cliperton z Ban-
skej Bystrice. Vystúpenia 
folklórnych súborov budú 
popoludní, po nich súťaže 
klubov, večer vystúpi fol-
ková kapela a o 21. hod. sa 
očakáva zapálenie vatry.

Výzva pre vlastníkov rodinných domov
Mesto Poprad vyzýva 

vlastníkov rodinných do-
mov na vyzdvihnutie 240 l 
hnedých zberných nádob 
na bioodpad získaných 
v  rámci projektu „Roz-
šírenie triedeného zberu 
biologicky rozložiteľného 
odpadu v meste Poprad“. 

Za účelom dohodnutia 
si termínu vyzdvihnutia 
zbernej nádoby je potrebné 
kontaktovať Mestský úrad, 
oddelenie životného pros-
tredia v  pracovných dňoch 
v  čase úradných hodín 
(pondelok, utorok, štvrtok 

od 7.30 – 15.30 hod., streda 
od 7.30 – 16. hod., piatok   
od 7.30 – 15. hod.) osobne 
alebo na tel. čísle 052/716 
72 58. Zberné nádoby je po-
trebné vyzdvihnúť do konca 
júna. 

Do zbernej nádoby pat-
ria: zvyšky ovocia a  zeleni-
ny, zbytky jedál rastlinného 
pôvodu napr. zemiaky, ryža, 
posekaná tráva, lístie a zvy-
šky rastlín, čajové vrecúška, 
šupky z  ovocia a  zeleniny, 
štiepka (z dreva, ktoré nebo-
lo chemicky ošetrené), stro-
mová kôra, piliny, konáriky   

zo stromov do priemeru  
1 cm a dĺžky 10 cm.

Do zbernej nádoby nepat-
ria: tekuté zvyšky jedál, ole-
je, mäso, kosti, ryby, mlieč-
ne výrobky, vajcia, uhynuté 
zvieratá, popol z uhlia, ciga-
retové ohorky, iné odpady.

Bezplatný vývoz zberných 
nádob je zabezpečený podľa 
schváleného Harmonogra-
mu vývozu uverejneného 
na webovom sídle mesta 
Poprad. Vyzdvihnutím 
zbernej nádoby a  separá-
ciou odpadu šetríte  životné 
prostredie.  (ppp)

Pozvánky

 INAUGURÁCIA naj-
novšej knihy tatranské-
ho autora Ivana Bohuša 
s  názvom História dopra-
vy vo Vysokých Tatrách sa 
uskutoční v sobotu 22. júna 
o  15.45 hod. na železničnej 
stanici v Starom Smokovci. 

 FESTIVAL Živé so-
chy 2019 sa aj tohto roku 
uskutoční v Spišskej Novej 
Vsi 28. a 29. júna. Okrem 
iných vystúpia aj zrkadloví 
ľudia skupiny Mirror Fa-
mily.  (ppš)

Tajný život maznáčikov 2 
2D – o 15.20 hod. a o 17.30 
hod., Tajný život mazná-
čikov 2 3D - o  13.10 hod. 
(hrá sa len cez víkend), 
Podfukárky – o 18.10 hod. 
a o  19.40 hod., Uzly a  po-
maranče – o  13.50 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Psia 
duša: o  15.50 hod., Muži 
v  čiernom: Globálna hroz-
ba 2D – o 17.50 hod. (nehrá 
sa 25.6. a  26.6.) a o  20.30 
hod. (nehrá sa 26.6.), Pred-

premiéra – Annabelle 3: 
Návrat – o  20.30 hod. (hrá 
sa len 26.6.), Detské kino – 
Hľadá sa Yeti –o 13.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Ted 
Bundy: Diabol s  ľudskou 
tvárou: o  15.30 hod., Art-
max filmy – Šťastný Lazza-
ro – o 17.50 hod. (hrá sa len 
25.6.), X-Men: Dark Phoenix 
2D: o  20.20 hod., Artmax 
opera – Manon - o 19. hod. 
(hrá sa len 26.6.). Viac na 
www.cine-max.sk.   (ppp)



Strana 8 19. 6. 2019

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redak-
cia Poprad - noviny občanov. Šéfredaktor-

ka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: Noviny PO-
PRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefóny: šéfredaktorka a ekonómka 
052/772 10 62, redakcia 788 64 72, fax a záznamník 788 64 71, inzercia 
772 10 62. E-mail: noviny-poprad@pp.sknet.sk, sefredaktor@stonli-
ne.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny 
vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na 
predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. 
Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., Popradskej brigády 749/13, 
Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

POPrAD

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

nebytových priestorov  v budove  na Štefánikovej ulici,   
súp. č. 99, or. č. 72   v Poprade  o celkovej výmere spo-
lu  105,77 m2,  zapísanej na Okresnom úrade v Poprade, 
katastrálnom odbore , katastrálne územie Poprad na lis-
te vlastníctva č. 1. Nebytové priestory  sú vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.                   
Minimálne ročné nájomné:  3 800,-- €
Okrem  nájomného  bude   budúci  nájomca   priestoru  
platiť  služby  spojené  s užívaním nebytových priestorov.
Účel  nájmu: zriadenie  a prevádzkovanie kaviarne, cuk-
rárne, resp. zariadenia podobného typu vhodného do 
Domu kultúry.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 20. júna 
2019  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 informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk , 
tel. 052/7167293, 052/7167297   PP-78

na  PrenájOm  
nehnuteĽnOSti

Minulý piatok 14. júna sa v 
Tatranskom národnom par-
ku skončila sezónna uzávera 
turistických chodníkov, deň 
potom už bolo návštevníkom 
k dispozícii približne 700 
kilometrov značkovaných 
trás. Stále uzavretá ostáva 
Javorová dolina so Zadnými 
Meďodolmi, kde turistický 
chodník vlani v lete poško-
dila povodeň, pre poškodené 
mosty je uzatvorený aj turis-
tický chodník od rázcestia 
Pod Lyscom v smere na Pa-
richvost a Hlbokú dolinu v 
liptovskej časti Západných 
Tatier. V Bielovodskej doline 
začnú Štátne lesy TANAP-u 
v najbližších dňoch odstra-
ňovať suché stromy, ktoré 
ohrozujú bezpečnosť turis-
tov, preto tam tiež nateraz 
treba rátať s uzáverou.

So spiľovaním suchých 
stromov v okolí turistických 
chodníkov sa počíta takisto v 
Javorovej doline, kde Štátne 
lesy TANAP-u stále odstra-
ňujú následky minuloročných 
povodní. Minulý týždeň v 
hornej časti doliny spoločne 
s Horolezeckým klubom Uni-
verzita Košice postavili novú 
lávku cez potok v hornej časti 
doliny. Tú pôvodnú totiž vlani 
strhla voda. „Robíme všetko 
preto, aby táto časť Tatier bola 

PEDIKÚRA RENKA
ul. Ludvíka Svobodu (pri 
kostole) Poprad – Juh Objed-
návka na tel. č. 0903 849 047 
klasická (mokrá), prístrojová 
a kombinovaná pedikúra, ma-
sáž a peeling nôh, lakovanie 
nechtov na nohách lakom  a 
gél-lakom, cena pre dôchod-
cov, darčekové poukážky, ak-
cia pri prvej návšteve.  PP-83

Kino tAtrAn

20. a 21. júna o 19. hod. - 
MUŽI V ČIERNOM: GLO-
BÁLNA HROZBA USA, akčná 
sci-fi komédia, 130 min., titulky, 
MP12

Muži v čiernom od nepa-
mäti chránia našu Zem pred 
vesmírnou háveďou. V novom 
dobrodružstve však stoja proti 
hrozbe, s akou sa ešte nestretli: 
zradcovi v ich vlastných radoch.    

Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

22. a 23. júna o 16.30 hod. 
- TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČI-
KOV 2  USA, animovaný, 95 
min., dabing

V prvej časti sme zistili, čo ro-
bia naši zvierací kamaráti, keď sú 
sami doma. Teraz sa dozvieme, 
čo sa im honí hlavou, keď skon-
čia v rukách veterinára, alebo 
keď sa v ich teritóriu objaví vo-
trelec - malé dieťa.

Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

22. a 23. júna o 19. hod. - 
PODFUKÁRKY USA, komé-
dia, 94 min., titulky, MP15

Okúzľujúcej Angličanke Jose-
phine (A. Hathaway) a neohra-
banej Američanke Penny (R. 
Wilson) nejde o lásku, ale len o 
peniaze...veľa peňazí. 

Vstupné: 5€ / vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4 €

24. júna o 13.30 -  LOVEnie- 
PRE SENIOROV+ TOMBO-
LA /LOVEní/ CZ, komédia/ro-
mantický, 100 min., česká verzia, 
MP12

Eliška má svadbu, ale vytúže-
né „ÁNO“ nakoniec nezaznie. 
Ženích v rozhodujúcej chvíli 
vezme nohy na plecia a utečie 
spred oltára. Zdrvená nevesta 
má našťastie kamarátku, ktorá 
presne vie, čo robiť. Vstupné: 3 €

24. júna o 19. hod. - YAO FR/
SN, dráma/komédia, 103 min., 
titulky, MP12, FK

Yao, 13-ročný chlapec zo Se-
negalu je ochotný urobiť všetko, 
aby sa stretol so svojím hrdinom, 
slávnym francúzskym hercom. 

Vstupné: 5 € / vstupné FK, 
ŤZP: 3 €

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil 

Turisti musia rátať s obmedzeniami

P r i j m e m e 
ČAŠNÍČKU 

s praxou 
na výpomoc 

do Reštaurácie 
SABATO 

v Poprade, 
mzda od 3,- €/hod. 

Inf.: č. t. 
0905 634 727, 

e-mail: 
sabato@sabato.sk     

PP-81

 Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
- 3 €, pero drážku, zrubový 
profil - pologuľatý, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.dre-
vozrubyobklady.sk  2/19-P

 Predám záhradu s murova-
nou dvojpodlažnou chatkou 
16 m2 na Dubine 2. Záhrada 
i chatka sú v osobnom vlast-
níctve na prístupnom mieste, 
záhrada je obrábaná, výmera 
350 m2. Cena dohodou. Inf.: 
č. t. 052/773 05 87.   4/19-P

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

 Náter striech za 3€/1 m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423 705.   19/19-R

 Prenajmeme kancelárske 
priestory v Poprade, Teplic-
ká 34, bývalá AB Stavomon-
táže. Inf.: č. t. 0905 563  836, 
e-mail: pabamke@gmail.com                
 21/19-R

InZercIA

w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k

pre turistov sprístupnená čo 
najskôr, hoci aj s určitými ob-
medzeniami,“ uviedol riaditeľ 
Štátnych lesov TANAP-u Ma-
roš Petrík. 

Suché stromy v okolí turis-
tických chodníkov sa Štátne 
lesy TANAP-u ako správca 
turistických chodníkov na 
území Tatranského a časti 
Pieninského národného par-
ku chystajú odstraňovať aj v 
ďalších lokalitách, preto náv-
števníkov upozorňujú, aby 
si pri plánovaní svojich túr 
overili aj priechodnosť tra-
sy. Informácie o prípadných 
uzáverách či dočasných pre-
smerovaniach turistických 
chodníkov nájdu na www.
lesytanap.sk a takisto aj na fa-
cebookovom profile Štátnych 
lesov TANAP-u. Na obmedze-
nia turistov upozornia tiež in-
formačné tabule osadené pria-
mo v teréne.    (mpe)

Prijme DO PraCOVnéhO POmeru zameStnanCa na 
OBSaDenie PraCOVnej POzíCie:

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

Náplň práce: 
Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy – pô-
sobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona na území 
mesta Poprad.  
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti stavebníctva, 
prípadne práva 
• prax v príslušnom odbore výhodou,
• odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného úradu výhodou, 
• znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti,
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, 
komunikatívnosť, flexibilnosť,
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu, 
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
• 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.  
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.
Ponúkaný plat : od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 27. júna 2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s 
označením neotvárať „výberové konanie – stavebný poriadok“ do po-
dateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:  
Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

ODBOrný referent/Ka 
ODDelenia StaVeBnéhO POriaDKu

Vyhlasovateľ výberového konania 
si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadova-
né podmienky.   PP-82
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Denné centrum Xenón umožňuje seniorom už štyridsať rokov 
aktívne tráviť dôchodkový vek

V kronike majú zapísaný dátum 
9. august 1979. Vtedy vznikol klub 
dôchodcov, dnes Denné centrum 
pri Dome s opatrovateľskou služ-
bou Xenón na sídlisku Juh. Štyrid-
siate výročie oslávili trochu včaššie 
- minulý utorok, pretože v lete sa 
mnoho členov rozpŕchne, či sa po-
starať o vnúčatá alebo cestovať. 

Terajší predseda DC Xenón Ján 
Surmík zaspomínal na časy, kedy 
centrum vzniklo: „Založil ho vtedajší 
mestský národný výbor v priestoroch 
Domu opatrovateľskej služby Xenón, 
kde nepretržite funguje dodnes. Keď 
sa vtedy ešte pod názvom klub dô-
chodcov otváral, členmi boli väčšinou 
obyvatelia Xenónu, ale postupne, ako 
sa Juh rozrastal a obyvateľstvo starlo, 
začali do klubu chodiť aj z iných častí 
sídliska a dnes z našej členskej zák-

ladne je iba 15-20 perc. bývajúcich v 
DOS Xenón. V súčasnosti máme 78 
členov.“ Členovia môžu chodiť na 
stretnutia do DC ako im to vyhovu-
je, nie je ich povinnosťou vždy prísť. 
Predseda zastáva názor, nech prídu 
vždy, keď cítia potrebu stretnúť sa a 
využiť rozmanité aktivity – výlety, 
prednášky, kvízy, besedy, vychádzky, 
účasť na podujatiach, ktoré organi-
zuje mesto pre starších atď. 

„Mesto Poprad prináša maximálne 
výhody dôchodcom. Cestujem ešte po 
Slovensku a keď hovorím, aké aktivity 
pre nás mesto robí, závidia nám. Je 
málo takých miest, s takými benefitmi 
pre seniorov, ako poskytuje mesto Po-
prad,“ konštatoval J. Surmík. 

Vedúca sociálneho odboru MsÚ 
v Poprade Petra Závacká sa pridala 
medzi gratulantov, kde nechýbali 

ani predsedníčky os-
tatných DC mesta Po-
prad. Pochválila DC 
Xenón, pretože patrí 
medzi najaktívnejšie 
a skupina nadšencov 
z tohto centra stále 
prichádza s niečím 
novým. Dokonca boli 
prví, ktorí majú vlast-
nú telocvičňu, kde 
chodievajú najmä člen-
ky cvičiť. Povedala: „Sú 
to ľudia aktívni, ktorí 

každý týždeň zorganizujú 
niečo zaujímavé a snažia 
sa v rámci dobrovoľníc-
kej činnosti pomáhať tiež 
tým, ktorí sú vo svojom 
prirodzenom prostredí a 
nemajú možnosť zájsť do 
DC. Z ich elánu si môžeme 
brať príklad.“ Mesto Po-
prad vytvára podmienky 
pre zmysluplnú  voľnoča-
sovú činnosť seniorov. V 
DC prekonávajú samotu 
a často dostanú pomoc a 
radu pri riešení svojich problémov. 
Sociálny odbor sa neraz prostredníc-
tvom aktívnych členov DC dostáva 
aj k tým občanom, ktorí sú odkázaní 
na sociálnu pomoc, len možno o nej 
nevedia.

Dôchodcov na slávnosti pozdra-
vil i viceprimátor Popradu Ondrej 
Kavka a ubezpečil ich, že popradská 
samospráva im naďalej bude 
nápomocná, aby roky v penzii 
prežívali aktívne a necítili sa v 
dôchodkovom veku opustení, 
ale dostali potrebnú pomoc. 
Mesto Poprad v tomto roku 
dáva na sociálne služby 4 mi-
lióny 190 tisíc eur, čo zahŕňa 
aj chod zariadení pre senio-
rov, opatrovateľskú službu, 
činnosť DC a ďalšie sociálne 
potreby. Predpokladá sa, že 

skupina dôchodcov bude v ďalších 
rokoch rásť a samospráva počíta so 
zvýšenými výdavkami na sociálne 
služby i v budúcnosti. 

Na slávnosti zablahoželali i svo-
jim bývalým predsedníčkam naj-
starším seniorkám a najaktívnejším 
členkám. Do programu prispeli 
žiaci zo ZUŠ Spojenej školy sv. Jána 
Pavla II. v Poprade.      (mar)

Poprad ho očarilNa
okraj

Cestovateľ a žurnalista na voľnej 
nohe Chris Veasey je očarený Popra-
dom. Slovensko a naše mesto navští-
vil už viackrát a iných upozorňuje, 
aby atmosféru Popradu precítili a 
neprechádzali ním bez povšimnu-
tia hneď do Tatier. Poprad má svoju 
atmosféru, svoje zaujímavosti, je v 
ňom čo obdivovať. 

Na Slovensku si všíma veci, ktoré sa 
dajú uplatniť aj vo Veľkej Británii, a z 
ktorých si môžu Angličania brať prí-
klad. Osobitne ho zaujíma doprava. 
„Mimoriadne ma zaujala cyklodopra-
va a riešenie cyklistických trás u vás. 
Takisto sa venujem histórii dopravy a 
nemohol som nájsť dostatočné infor-
mácie ani na internete, ani v knihách. 
Chcel by som napísať materiál takisto 
o minulosti dopravy v tomto regióne,“ 
povedal anglický hosť, ktorý sa rozho-
dol zozbierať potrebné fakty priamo 
na mieste, osobnými návštevami. Člá-
nok plánuje uverejniť v niektorom z 
významných turistických magazínov.  
Slovensko a Poprad sa mu páčia, lebo 
tu tiež stretáva príjemných, priateľ-
ských a pohostinných ľudí. Myslí si, že 

Slovensko to nie je len Bratislava, ale 
aj do Popradu je za čím prísť. Dodal: 

„Máte tu veľa pekných miest, ako je 
napríklad tunajší akvapark, kde sa dá 
relaxovať, zaplávať si, je tu unikátny 
komplex sáun. Minulý rok sa mi v Tat-
rách stal úraz a musím povedať, že sa mi 
dostalo perfektnej zdravotnej starost-
livosti. Preto si cením aj vaše zdravot-
níctvo a chcem sa poďakovať všetkým 
lekárom a zdravotníckemu perso-
nálu, ktorí mi pomohli.“   (mar)

Javisko Spišského divadla v Spiš-
skej Novej Vsi zaplnili v piatok 14. 
júna krásky z rôznych kútov nášho 
regiónu, ktoré bojovali o titul Miss 
Spiša 2019. 23. ročník súťaže hod-
notili porotcovia známych mien 
– spevák Jozef Laufer či Miroslav 
Dvorský, Aleš Mlátilík, Ivan Mikloš 
a ďalší.

Mali neľahkú úlohu vybrať spome-
dzi deviatich finalistiek tú najkrajšiu. 
Večerom už po 20-krát sprevádzal ne-
nahraditeľný šoumen Michal Hudák 

a hudobným hosťom, ktorý hral celý 
večer priamo na scéne, bol orchester 
Fats Jazz Band. Titul Miss Spiša 2019 
napokon získala 18-ročná Romana 
Mihaliková zo Sloviniek, ktorú de-
koroval predseda poroty Miroslav 
Dvorský.

Prvou vicemiss sa stala 21-ročná 
Daniela Bajtošová z Popradu a titul 
druhej vicemiss si odniesla 21-ročná 
Júlia Kubalcová zo Smižian. Titul Miss 
sympatia získala 24-ročná Lenka Ke-
ruľová zo Spišskej Novej Vsi. (ppš)

Titul získala aj Popradčanka

FOTO – Silvia Šifrová

FOTO – Marta Marová

FOTO – Marta Marová
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ihrisko na Komenského ulici je už otvorené

Najšportovejšia škola mesta je známa

Krátko zo športu
 FUTBALISTI ŠK Zemedar Poprad – Strá-

že ukončili sezónu 6. OMV ligy v nedeľu 16. 
júna prehrou 1:2 v poslednom 26. kole na pôde 
Spišského Bystrého a obsadili konečné tretie 
miesto.

 PODTATRANSKÁ olympiáda mladých 
hasičov mala svoje ďalšie pokračovanie v sobo-
tu 15. júna vo Vikartovciach. Medzi mladšími 
dievčatami zvíťazilo Sp. Bystré, medzi staršími 
dievčatami bola prvá Šuňava I, rovnako ako 
medzi staršími chlapcami. U mladších chlap-
cov sa najviac darilo družstvu Šuňava III.

 V NEDEĽU 16. júna sa v Lučivnej usku-
točnil 8. ročník súťaže hasičských družstiev o 

Minulý týždeň v piatok bol 
slávnostne otvorený nový multi-
funkčný športový areál pri ZŠ s 
MŠ na Komenského ulici v Popra-
de, ktorý bude slúžiť nielen školá-
kom, ale aj širokej verejnosti.

Slávnostného prestrihnutia pás-
ky sa za prítomnosti žiakov zúčast-
nil primátor mesta Poprad Anton 
Danko spoločne s vedúcou odboru 
školstva, mládeže a športu Editou 
Pilárovou, vedúcou odboru výstav-
by Kristínou Horákovou, ako aj 
zástupcami školy. „Realizácia tejto 
stavby začala odovzdaním stavenis-
ka 19. júla 2018 a ukončená bola 
v novembri minulého roka. Celko-
vé skutočné náklady boli vo výške 
346 tisíc eur. Nachádza sa tu mul-
tifunkčné ihrisko s umelou trávou 
s mantinelmi, ale aj bez nich, je tu 
basketbalové ihrisko s tartanovým 
povrchom, ako aj možnosť trénovať 
hod guľou, skok do diaľky, či skok do 
výšky a okrem toho sa tu nachádza 

detské ihris-
ko spolu s 
workoutový-
mi prvky na 
p o s i lň ov a -
nie,“ opísala 
K. Horáko-
vá.

Ve d e n i e 
školy na Ko-
m e n s k é h o 
ulici plánuje 
nové ihrisko 
využiť na 
maximum. 
„Nové ihris-
ko je pridanou hodnotou pre našu 
školu, ale aj celé mesto. Dopolud-
nia bude tento areál slúžiť žiakom 
základnej a materskej školy, popo-
ludní od 16. do 19. hodiny aj širokej 
verejnosti. Počas víkendov to bude 
od 9. do 19. hodiny aj počas letných 
prázdnin. Chcela by som vyzvať ši-
rokú verejnosť, ale aj našich žiakov, 

FOTO – Marek Vaščura

Minulý týždeň sa v posledných 
súťažiach tohto školského roka roz-
hodovalo o titule Najšportovejšia 
škola mesta Poprad.

Na programe boli finálové súboje 
Žiackej ligy mesta Poprad v preha-
dzovanej (na foto) a tiež v malom fut-
bale mladších žiakov, či najmladších 
žiakov a žiačok. V telocvičniach Spo-
jenej školy Letná sa minulý týždeň v 
stredu rozhodovalo o víťazovi premiérové-
ho ročníka dlhodobej súťaže v prehadzova-
nej, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Do 
žiackej ligy sa prihlásili všetky školy, ale 
víťaz mohol byť len jeden. Vo finálovej sku-
pine sa najviac darilo ZŠ Francisciho, ktorej 
družstvo zvíťazilo pred ZŠ Komenského a 
domácou SŠ Letná. Štvrté miesto obsadila 
SŠ na Ul. Mládeže.

V hre boli minulý týždeň aj najmenší 
futbalisti a futbalistky. Medzi najmladšími 
žiakmi a žiačkami sa vo finále vo Veľkej 
najviac darilo domácej škole A. V. Scherfe-

Slovenské volejbalové reprezentácie mužov a žien sa v sobo-
tu v Aréne Poprad rozlúčili s tohtoročnou edíciou Zlatej európ-
skej ligy. Oba tímy už nemali šancu na postup do Final Four zo 
skupiny A a vyhli sa aj zostupu, preto chceli divákov potešiť ví-
ťazstvami. Popoludní si zverenkyne talianskeho trénera Marca 
Fenoglia poradili s Ukrajinou 3:1 na sety a rovnakým výsled-
kom sa skončil aj večerný súboj zverencov Andreja Kravárika 
proti Belgicku (na foto). Ženy i muži skončili vo svojej skupine 
na konečnom treťom mieste.   FOTO – Marek Vaščura

Minulý týždeň v piatok a v sobotu sa v telocvičniach Spojenej 
školy Letná a ZŠ s MŠ Jarná v Poprade konalo finále školských 
Majstrovstiev Slovenska v minivolejbale žiakov a žiačok v súťa-
ži Minicoolvolley 2018/2019, žiaľ bez domácej účasti. Z ôsmych 
družstiev dievčat sa najviac darilo ZŠ s MŠ Brusno (na foto v 
bielom), z rovnakého počtu družstiev chlapcov bola najlepšia 
ZŠ Radlinského v Kútoch.    FOTO – Marek Vaščura

la, ktorá vyhrala pred Spišskou Sobotou a 
ZŠ Dostojevského. Medzi mladšími žiakmi 
triumfovala ZŠ Komenského pred Veľkou a 
ZŠ Dostojevského.

Tieto posledné výsledky určili konečné 
poradie aj v súťaži o Najšportovejšiu ško-
lu mesta Poprad, do ktorej sa započítava-
li úspechy zo Žiackej ligy mesta Poprad, 
Športovej olympiády mesta Poprad, ale 
aj zo školských súťaží mimo dlhodobých 
projektov mesta. O úspešnú obhajobu 
prvenstva sa postarali žiaci ZŠ s MŠ Do-
stojevského Poprad.       (mav)

FOTO – Marek Vaščura

aby sme si tento areál chránili čo 
najdlhšie a neničili ho,“ zdôraznila 
riaditeľka ZŠ s MŠ Komenského 
Monika Strnková.

Mestu sa otvorením nového 
športového areálu ponúkajú ďal-
šie možnosti na rozvoj športu v 
popradských školách. „Západu ta-
kéto ihrisko chýbalo. Bolo by fajn, 

ak by sa nám podarilo podobné 
ihrisko zrealizovať aj pri ZŠ Fran-
cisciho, aby bolo tiež v centre. V 
ostatných školách máme malé mul-
tifunkčné ihriská, takže deti majú 
kde športovať. Postavením multi-
funkčného ihriska na Dostojevské-
ho ulici sme rozbehli veľký projekt 
olympiády pre deti prvého stupňa 
ZŠ, ktorá dovtedy nebola. Na Jarnej 
zasa dostala zelenú olympiáda ma-
terských škôl. Ukázalo sa, že školy, 
ktoré majú ihriská takéhoto typu, 
dosahujú v olympiádach lepšie vý-
sledky. Bude zaujímavé sledovať, 
ako v súťaži o najšportovejšiu školu 
mesta zamieša kartami ZŠ Komen-
ského,“ povedala E. Pilárová.

Otvorením areálu sa proces 
jeho zveľaďovania neskončil. 
Mesto chce dobudovať prístupo-
vý bod pre verejnosť, osvetlenie, 
oplotenie, kamerový systém a 
lavičky.        (mav)

Pohár starostky obce, zaradenej do 25. ročníka 
Podtatranskej hasičskej ligy. Medzi mužmi bolo 
najlepšie Sp. Bystré, medzi ženami sa najviac da-
rilo Sp. Sobote. V kategórii dorasteniek sa z ví-
ťazstva tešila opäť Sp. Sobota, u chlapcov patrilo 
prvé miesto Hranovnici.

 V ARÉNE Poprad sa v pondelok 24. júna 
dopoludnia uskutoční Športový deň akadémie 
Mateja Tótha, ktorý je určený pre žiakov I. stup-
ňa základných škôl z Prešovského a Košického 
kraja. Akciu ukončí koncert Dary Rolins.

 OD ŠTVRTKA 20. do soboty 22. júna sa v 
NTC Poprad uskutoční finálový turnaj žiakov 
do 15 rokov o Majstra SR vo futbale za účasti 
tímov MŠK Žilina, AS Trenčín, ŠK Slovan Bra-
tislava futbal a 1. FC Tatran Prešov.    (ppv)
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Juniori FK Poprad oslávili postup do vyššej súťaže

Dobrovoľníci pomáhali aj v Poprade
Pre tenisový klub MŠK 

Poprad - Tatry sa v súťa-
žiach družstiev uplynulý 
týždeň niesol v duchu 
rozhodujúceho zápasu 
družstva žien v 2. lige 
proti Banskej Bystrici 
(na foto).

Súperky začali lepšie, 
keď po dvojhrách si vy-
pracovali náskok 3:1 na 
zápasy. Už víťazstvom v 
prvej štvorhre rozhodli o triumfe v 
súťaži a postupujú do 1. ligy. Pred-
seda klubu Igor Lupták zhodnotil 
sezónu 2019 vo všetkých kategóri-
ách takto: „Najviac potešila kategó-
ria dorasteniek, ktoré bez prehry 
postúpili z 1. miesta na Majstrovstvá 
Slovenska a budú bojovať 25. až 27. 
augusta o najvyššie priečky. Doras-
tenky B tiež vyhrali svoju súťaž bez 
prehry a postupujú do vyššej ligy. 
Dorastenci mali za cieľ udržať naj-
vyššiu súťaž aj pre ďalšiu sezónu a 
po víťazstve nad dorastencami Hu-
menného sa im to aj podarilo. Muži 
A po minuloročnom finále siahali 

Futbalový klub Poprad v nede-
ľu oslavoval na domácej pôde vo 
Veľkej postup juniorského tímu 
do III. ligy Východ. Zverenci Sta-
nislava Kocha rozhodli o prven-
stve v IV. lige Sever už pred týž-
dňom víťazstvom v Zámutove a 
tak mohli v poslednom domácom 
vystúpení sezóny v dobrej nálade 
prebrať trofej.

V poslednom kole tohto roční-
ka zdolali Popradčania v nedeľu 
vo Veľkej Nižný Hrušov 4:1, keď 
sa do streleckej listiny zapísali Sa-
muel Kuba, Jozef Tropp, Michal 
Mičko a Marko Lukáč. Práve prvý 
presný zásah S. Kubu z 38. minúty 
bol historickým zápisom, pretože 
tento mladík sa stal autorom stého 
gólu Popradu v tejto sezóne. „Urči-
te ma to v šatni niečo bude stáť, ale 
som rád, že sme prekonali stogólovú 
métu a postúpili vyššie. Tretia liga 
je kvalitnejšia súťaž a pre nás mla-
dých bude oveľa vhodnejšia, aby sme 
mohli napredovať. Máme svoju kva-
litu na to, aby sme aj v nej mohli byť 
vysoko,“ povedal.

FK Poprad B ukončil víťaznú 
sezónu so ziskom 74 bodov za 24 
víťazstiev, dve remízy a iba štyri 
prehry. Za povšimnutie stojí ko-
nečné skóre 103:23. Najviac gólov 
Popradského B-čka v tejto sezóne 
zaznamenal skúsený Róbert Ujčík, 
ktorý atakoval aj post kráľa strelcov 
celej súťaže, no v nedeľu sa do stre-
leckej listiny nezapísal, a tak ostal 
na druhom mieste s 28 gólmi. „Pre 
mňa je vždy dôležitý úspech mužstva 
a prihrávka má rovnakú váhu ako 

Z kuchyne FK Poprad
St. dorast U19: v stredu 12. júna Prešov 
– Poprad 2:0. Ml. dorast U17: v stredu 
12. júna Poprad – Prešov 2:3. Ml. do-
rast U16: v stredu 12. júna Poprad – Pre-
šov 0:2. Ml. žiaci U13: v nedeľu 16. júna 
Trebišov – Poprad 2:7. Ml. žiaci U12: v 
nedeľu 16. júna Trebišov – Poprad 3:8.

Minulý týždeň od štvrtka do nedele sa v Pezinku ko-
nali medzinárodné voltížne preteky, ktoré boli zároveň 
nominačnými pretekmi na Majstrovstvá sveta do Ho-
landska. V konkurencii pretekárov zo 17 štátov sveta 
sa nestratila Sára Šoltészová z JK Freestyle Poprad na 
koni Leo Da Vinci (na foto s lonžérom Jánom Tribu-
lom), ktorá si v juniorskej kategórii spomedzi 40 súťa-
žiacich nomináciu na svetový šampionát vybojovala. 
Po prvom dni a povinnej zostave bola na 5. mieste, v 
druhý deň sa po voľnej zostave posunula na 2. miesto 
a to si udržala aj striebornou priečkou v druhej voľnej 
zostave o deň neskôr. Popradčanov čakajú ešte jed-
ny nominačné preteky v Česku.  FOTO - archív JK

Celý minulý týždeň pobudli slovenské futbalové reprezentantky pod Tatrami. Svoj 
posledný kemp v tejto sezóne zavŕšili predposledným prípravným zápasom v piatok v 
NTC Poprad proti Poľsku. Zverenkyniam Petra Ko-
púňa sa podarilo takmer po roku konečne zvíťaziť, 
keď o všetkom rozhodol jediný gól Klaudie Fabovej 
z 57. minúty. Po tomto zápase sa Slovenky presunuli 
do Viedne, kde v pondelok 17. júna odohrali zápas 
proti domácemu Rakúsku a so sezónou sa rozlú-
čili remízou 1:1. Už 2. septembra odštartujú naše 
futbalistky kvalifikáciu o postup na Majstrovstvá 
Európy do Anglicka úvodným zápasom skupiny F 
na Islande. V skupine ich ešte čaká Švédsko, Lotyš-
sko i Maďarsko a niektoré z týchto zápasov sa odo-
hrajú aj v Poprade.   FOTO - Marek Vaščura

strelený gól. Tento postup je dôleži-
tý pre mladých hráčov, ktorí budú 
môcť v kvalitnejšej lige napredovať. 
My starší, ktorí sme v Poprade os-
tali, sme chceli tretiu ligu vybojovať 
práve pre nich a nepozerali sme na 
štatistiky,“ ozrejmil.

K vytúženému postupu dovie-
dol popradskú rezervu ostrieľaný 
tréner Stanislav Koch. „Mali sme 
v súťaži najlepší káder a od prvého 
kola sme išli jasne za svojím cieľom. 
Počas sezóny sme sa nevyhli zaváha-
niam, ale najmä po domácej prehre 
s Ľuboticami sme sa zmobilizovali a 
mužstvo urobilo všetko pre postup. 
V Poprade som zažil postup A-tí-
mu zo štvrtej až do druhej ligy a s 
dorastom som bol blízko k postupu 
do 1. ligy. Bol som pri tom, keď B-
-mužstvo postúpilo do štvrtej ligy a 
teraz sa nám podarilo dostať do tre-
tej najvyššej súťaže. Na rade sú ďal-
ší mladí tréneri, ktorí musia dostať 
šancu. Pokiaľ však budem v Poprade 
a bude o moje služby záujem, vždy 
budem pre tento klub rád pracovať,“ 
prezradil.

Prezident FK Poprad Roman 
Dvorčák hovoril o jednej z naj-
úspešnejších sezón, ktorej chýbal 
už len bonus v podobe postupu 
A-tímu medzi elitu. „Mňa stále ne-
prebolelo sklamanie z baráže pro-
ti Trenčínu, ale napriek tomu je to 
historický zápis. Tento klub napre-
duje z roka na rok stále viac. Všetky 
naše mládežnícke výbery hrajú dnes 
najvyššiu súťaž a na druhý pokus 
sa nám podarilo dostať juniorku do 
tretej ligy. Ešte ženy majú pred sebou 
baráž o postup do 1. ligy. Myslím si, 
že ak by sa nám podarilo zavŕšiť se-
zónu postupom A-mužstva do naj-
vyššej súťaže, tak by to bol rok Po-
pradu v slovenskom futbale. Úspechy 
vnímam ako dôsledok poctivej prá-
ce. Pre mňa je najväčšou motiváciou 
zhruba 450 detí v klube, ktoré trénu-
jú na jednom ihrisku vo Veľkej. Som 
nesmierne rád, že sa ukázala kvalita 
práce s mládežou, pretože posled-
né výsledky medzi mužmi v IV. lige 
uhrali hlavne mladí chlapci od 18 
do 20 rokov. Aj v poslednom zápa-
se sezóny sa vystriedalo ďalších päť 

dorastencov a preto sa o budúcnosť 
popradského futbalu nebojím,“ zdô-
raznil. Na adresu trénera Stanislava 
Kocha uviedol: „Stanka vnímam 
ako môjho futbalového tatka a ja si 
neviem predstaviť život v klube bez 
neho. Viem, že naznačil svoju po-
slednú sezónu už skôr, no ja by som 
bol rád, keby si tú tretiu ligu v pozícii 
trénera skúsil. Urobil pre popradský 
futbal veľmi veľa, ale musím rešpek-
tovať aj ďalšie okolnosti.“

Ďalšiu nádej na postup vyššie ži-
via futbalistky ženského tímu FK 
Poprad. Tie rozbehli baráž o 1. ligu 
v trojčlennej skupine, kde sa systé-
mom každý s každým na neutrál-
nom ihrisku stretnú s Trenčínom a 
Novými Zámkami. V úvodnom zá-
pase sa medzi týmito dvoma súper-
mi zrodila v nedeľu v Topoľčanoch 
remíza 1:1, pomocné body z poku-
tových kopov si do tabuľky pripísal 
Trenčín. Ten vyzvú Popradčanky už 
dnes, t. j. v stredu 19. júna o 14. ho-
dine na ihrisku FK Slovan Žabokre-
ky. Posledný zápas je na programe 
v nedeľu 23. júna v Žiari nad Hro-
nom, kde sa zverenkyne Slavomí-
ra Šoltýsa stretnú o 11. hodine s 
Novými Zámkami.    (mav)

FOTO – Marek Vaščura

tohto roku tiež po medaile. V zápase 
o bronz v rozhodujúcej štvorhre pre-
hrali v super-tiebreaku o dve lopty 
a smolne obsadili 4. miesto. Muži B 
nezvládli hneď prvé kolo. Neskôr sa 
ukázalo, že ich zdolali neskorší ví-
ťazi súťaže - Bardejovské Kúpele. Po 
tejto prehre už jasne dominovali, čo 
však stačilo iba na 2. miesto. Muži 
C ukončili svoju súťaž na 3. mieste 
len s dvoma prehrami. Obrovským 
individuálnym úspechom je však 
1. miesto vo dvojhre a 2. miesto vo 
štvorhre mladších dorasteniek, ktoré 
minulý týždeň vybojovala talento-
vaná Sara Suchánková.“   (jog)

FOTO – Marek Vaščura



Strana 12 19. 6. 2019

Viva Italia ako kúsok Sardínie

Evička liečila šaša Tomáša
Po roku sa opäť všetci 

škôlkari z mesta Poprad 
zišli v Materskej škole 
na Okružnej ulici, kde 
sa minulý týždeň v stre-
du konala tradičná súťaž 
Evička nám ochorela.

V tomto roku pomáha-
li malí záchranári nielen 
Evičke, ale spoločne s ňou 
aj šašovi Tomášovi. „Tento 
rok sa do súťaže prihlási-
lo desať materských škôl a deti sa 
venovali téme Evička lieči šaša To-
máša. Mali sme šesť stanovíšť a k 
tomu dve pohybové aktivity. Deti 
museli poskladať časti tela, rozo-
znávať svaly či vnútorné orgány. 
V rámci zdravej výživy museli po-
skladať pyramídu zdravia, roztrie-
diť zdravé a nezdravé potraviny. 
Nechýbali hádanky zamerané na 

ľudské orgány, ale ani praktická 
časť, v ktorej si škôlkari vyskúšali 
poskytovanie prvej pomoci a ošet-
renie drobného poranenia či zlo-
meniny. Museli tiež vedieť zavolať 
záchranku a postupovať správne. 
Venovali sme sa hravou formou aj 
jednotlivým zmyslom,“ ozrejmi-
la zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ 
Francisciho pre MŠ na Okružnej 
ulici Mária Harabinová. Aj tento 

rok sa podujatie konalo 
v spolupráci so Sloven-
ským Červeným krí-
žom, ktorý deti za ich 
snahu odmenil. „Na 
túto súťaž sa každá ma-
terská škola pripravuje 
počas celého roka a toto 
je akýmsi vyvrcholením 
a zopakovaním si vedo-
mostí,“ uzavrela M. Ha-
rabinová.   (mav)

28.JÚN  
19.00 

NÁMESTIE SV. EGÍDIA POPRAD

Legenda známa po celom svete so svojimi megahitmi: Hands Up, Agadou, Zabadak, 

Big Bamboo, Rasta Man, Malaika , s ktorými robí radosť už vyše štyri desiatky rokov. 

Šesťčlenná  zostava z Mníchova prináša svojou hudbou takmer pravú radosť fanúšikom 

po celom svete zásadne v prevedení "live" a tak sa  fanúšikovia  môžu tešiť na skvelú 

náladu, osvedčené hity a poriadnu "tancovačku"  na celom Popradskom námestí.

OTVORENIE POPRADSKÉHO 
KULTÚRNEHO LETA 2019

Zabadak, Big Bamboo, Rasta Man, Agadou, Malaika,... To všetko sú megahity, ktorými už 

vyše štyri desaťročia zabáva skupina svojich fanúšikov po celom svete. Popradský koncert 

nebude výnimkou, a tak sa fanúšikovia môžu tešiť na skvelú náladu, osvedčené hity 

a poriadnu „tancovačku“ na Popradskom námestí.

 V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v ARÉNE Poprad
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Siedmy ročník festivalu Viva Italia, 
ktorý prebiehal od stredy do soboty mi-
nulého týždňa, sa skončil. Hosťovským 
regiónom bol tohto roku ostrov Sardí-
nia s delegáciou približne 60 ľudí vráta-
ne umelcov a podnikateľov. Jedinečnú 
pouličnú taliansku atmosféru vytvori-
lo počas štyroch dní 40 gastrostánkov. 
Návštevníci si mohli na pravidelnom 
popradskom festivale gastronómie a 
kultúry vychutnať výstavu, koncerty aj 
premietanie v kine. Festival Viva Italia 
ponúkol program aj v Levoči a v Kež-
marku.

Podujatie prezentuje vždy iný taliansky 
región. Tentokrát sa na ňom predstavil 
ostrov Sardínia so svojou kultúrou, tra-
díciami aj energiou. Sardínia je známa po 

stránke morskej s vraj najkrajším morom 
v Európe. Jej obyvateľov, ktorí prišli do 
Popradu, zasa oslovili naše hory. 

Primátora sardínskeho mesta Monti 
(2500 obyv.) Emanuele Munzu veľmi 
očarila naša krásna krajina. Uviedol: 
„Chcel som prísť, pretože som bol zvedavý 
na túto časť Slovenska a v Poprade som bol 
srdečne privítaný. Jediným nedostatkom je, 
že medzi Popradom a Sardíniou zatiaľ nie 
je letecké spojenie, ktoré by naši obyvatelia 
práve kvôli Tatrám veľmi privítali.“  Vice-
primátor Popradu Ondrej Kavka (na foto 
vpravo) bol rád, že tentoraz vyšlo počasie, 
čo zvýšilo aj návštevnosť. Povedal: „Pred 
troma týždňami sme boli v Sardínii. Oboz-
námili nás, kto k nám príde, akí vystavova-
telia aj aká kultúra. Aj my sme Talianom 

po každej stránke predstavili Slovensko.“ 
Podľa organizátora festivalu Fabia Bor-

toliniho z OZ Pre mesto (na foto vľavo) 

je toto podujatie zaujímavým nástrojom 
ako predstaviť náš región talianskemu 
regiónu. Takto sa obe strany ešte viac 

otvárajú svetu aj sebe vzájomne. 
F. Bortolini dodal: „Poznávame 
sa, rozprávame o sebe, uvedomuje-
me si rozdiely aj všetko, čo máme 
spoločné. Tak sa vytvoria príjemné 
zážitky, entuziazmus, pomáhame 
si navzájom v cestovnom ruchu.“     

Vzťahy pokračujú. V mes-
te Monti bude o pár dní 36. 
ročník Medzinárodného fol-
klórneho festivalu, na ktorý 
pozvali popradský FS Ven-
ček.         (kpa)


