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Minulý piatok prišla slovenská tenisová legenda Miloš Mečíř 
v sprievode primátora mesta Jozefa Švagerka medzi žiakov Zá-
kladnej školy s  materskou školou vo Veľkej. Na besede školá-
kom známy tenista odpovedal na zvedavé otázky.

Deň predtým sa Miloš Mečíř predstavil verejnosti spoločne 
s ďalším bývalým skvelým tenistom Karolom Kučerom na auto-
gramiáde, ktorá sa konala na Námestí sv. Egídia.  (Viac na 10. str.)

Prevažne zamračená obloha počas víkendu nezabránila fanúšikom 
lietadiel vychutnať si ďalší ročník Aero-Moto víkendu na popradskom 
letisku. Množstvo atrakcií, dobrá nálada a  nebo plné okrídlených 
skvostov, taký bol letecký deň pod Tatrami. Letecký program bol napl-
nený takmer do bodky, preto nechýbal návrat k 2. sv. vojne v podaní 
Retro Sky Teamu, neopakovateľná akrobacia Zola Veresa, či nebeská 
rozprávka Dusty Display Teamu.    FOTO - Marek Vaščura

Minulý týždeň pokračovala 
séria stretnutí občanov s vede-
ním meste pod názvom Hovor s 
mestom. Boli zamerané predo-
všetkým na územný plán a roz-
vojové zámery v Programe hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Poprad na roky 2016-23 s 
výhľadom do roku 2040.

Úvodná časť vždy patrila zá-
kladným informáciám o tých-
to významných dokumentoch 
mesta v podaní primátora Popra-
du Jozefa Švagerka a vicepri-
mátorov Igora Wzoša a Pavla 
Gašpera. Na stretnutiach sa 
zúčastňoval i predseda Rady pre 
priestorové plánovanie mesta 
Poprad Martin Baloga. Príleži-
tosť povedať svoje pripomienky, 
návrhy a podnety mali minulý 
týždeň obyvatelia Stráží, centra 
a sídliska Západ a sídlisk Juh a 
Kvetnice. Hovorili aj o problé-
moch, ktoré ich trápia. Mnohé 
boli v mestských častiach rov-
naké, ale mnohé rozdielne.

Strážania (na foto), ktorých 
prišlo na stretnutie vyše sto, naj-
viac poukazovali na problémy 
so záplavami, ktoré ich postihli 
v máji. Navrhovali riešenia a ro-
zoberali, prečo k takej situácii 
došlo. Druhú veľkú skupinu tvo-
rili problémy so zanedbanými, 
nedokončenými, či chýbajúcimi 
chodníkmi a úsekmi ciest. Oso-
bitne sa rozprúdila debata k do-
prave, najmä riešeniu dopravnej 
situácie na Štefánikovej ul. v krí-
žení s Kukučínovou a Športovou. 

V  lokalite bývalých kasární pri 
Tatravagónke je totiž plánovaná 
výstavba obchodného reťazca 
a takisto 150-200 bytov a doprav-
ná situácia sa môže ešte zhoršiť. 
Vlastník jedného objektu v býva-
lých kasárňach podotkol: „Je to 
problémové miesto z hľadiska do-
pravy. Blízko pri sebe je Aquacity, 
NTC, Tatravagónka, gymnázium, 
škola... Musí sa vyriešiť doprav-
ná situácia, lebo budú vznikať 
zápchy a kolízie.“ Strážania v sú-
vislosti s  dopravou poukazovali 
aj na tzv. panelovú cestu, ktorá by 
pomohla odľahčiť dopravu. Oby-
vatelia tejto mestskej časti tiež nie 
sú spokojní s  frekvenciou liniek 
MHD, kosbou verejnej zelene, 
zaujímalo ich, či sa bude ďalej 
stavať na Štefanskej ulici (územ-
ný plán tam počíta s  výstavbou 
rodinných domov) a ďalšie.

Minulú stredu prišlo na 
stretnutie vyše 30 obyvateľov 
centra mesta a  sídliska Západ. 
Hoci tiež poukazovali na problé-
my s dopravou a hlavne parkova-
ním, ich pripomienky boli často 
aj k hluku, rušeniu nočného po-
koja a bezpečnosti v centre. Ob-
čianka bývajúca na Partizánskej 
ul. sa posťažovala: „Blízko nás 
je asi 6 krčiem a 3 herne. Nemá-
me pokoj, najmä cez víkendy od 
piatka do nedele. Voláme mestskú 
políciu, ale nepomáha to.“ Po-
dobne si poťažkal obyvateľ z Ber-
nolákovej ul., ktorému vandali, 
asi opití tínedžeri, dokopali auto.

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne Popradské letisko zdvojnásobuje počet pasažierov
•	SAMOSPRÁVA mesta Poprad 
v  spolupráci s  kynologickými 
klubmi na území mesta pripra-
vila v  tomto týždni v  šiestich 
základných školách ukážky 
výcviku a  práce so psami. Ide 
o jeden z prvých krokov mesta 
smerujúci k  zlepšeniu spolu-
práce majiteľov psov a  ostatnej 
verejnosti. 

•	V  UTOROK 30. júna sa 
skončí školský rok 2014/15 
a žiakom sa začnú dvojmesačné 
prázdniny. Do školských lavíc 
zasadnú opäť v  stredu 2. sep-
tembra 2015. 

•	ŠPORTOVÝ deň pre senio-
rov z  denných centier mesta 
Poprad sa konal včera v poprad-
skej Aréne.

•	Z DôVODU opravy poruchy 
na podzemnom vedení kanali-
zácie bude v Poprade až do kon-
ca júna uzavretá jednosmerná 
miestna komunikácia Okružná. 
Viac na www.poprad.sk. 

•	V  KINOKLUBE Kinoklub 
Film Europe, ktorý pôsobí pri 
Tatranskej galérii sa bude zajtra 
25. júna o  19. hod. premietať 
nórsky thriller s názvom V hlbi-
nách.  

•	TAKMER štyri stovky mla-
dých dobrovoľníkov sa aktívne 
zapojí do príprav Národného 
stretnutia mládeže P15 v  Po-
prade. Koordinovať ich činnosť 
bude približne 20 vedúcich pra-
covných tímov. 

•	V  PRIESTOROCH Tatran-
skej galérie v Poprade sa v nede-
ľu 28. júna o 16. hod. uskutoční 
zaujímavé divadelné predsta-
venie Kráska a  zviera v  podaní 
Divadla na hojdačke zo Žiliny. 

•	V NEDEĽU 14. júna sme si 
pripomenuli 30. výročie vzniku 
Schengenského priestoru voľné-
ho pohybu. Slovensko sa jeho 
súčasťou stalo v roku 2007. 

•	VIAC ako 125 000 občanov 
a firiem si odložilo podanie da-
ňového priznania na jún tohto 
roka. Posledný deň na podanie 
je pre nich 30. jún 2015. Do toh-
to dátumu je potrebné nielen 
podať daňové priznanie, ale daň 
aj zaplatiť.

•	Združenie cestovného ru-
chu Vysoké Tatry, spoločnosť 
Muraria a horský hotel Sliez-
sky dom v piatok 26. júna o 
10.30 hod. slávnostne „pokrs-
tia“ novú horolezeckú cestu na 
Velický zub.  (ppš)

Kým za rok 2014 vybavili na popradskom le-
tisku necelých 31 700 cestujúcich, od začiatku 
tohto roka do 19. júna to bolo už 33 333. Pa-
sažierom symbolicky pod týmto číslom sa stal 
Andrew Levinston, ktorý priletel minulý pia-
tok z Londýna, ale nezostával v našom regióne 
- pokračoval ďalej.

Vďaka cene, ktorú mu odovzdala Lenka Maťa-
šovská, výkonná riaditeľka Oblastnej organizá-
cie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry, bude 
môcť spoznať aj krásy podtatranského kraja. Po-
vedal: „Bolo to veľké prekvapenie, keď sme vystúpili 
z lietadla. Cestujeme na konferenciu do Košíc a v 
nedeľu sa vraciame späť. Máme ešte v pláne navští-
viť Spišský hrad. Dúfam, že to stihneme.“ 

Riaditeľka Letiska Poprad - Tatry Ivana Herke-
ľová očakáva, že oproti predchádzajúcemu roku 
zdvojnásobia počet cestujúcich. Na náraste sa 
podieľa predovšetkým úspešné znovuzavedenie 
pravidelného leteckého spojenia Poprad - Lon-
dýn štyrikrát týždenne spoločnosťou Wizz Air, 
ale aj lety  leteckého prepravcu Air Baltic, ktorý 
po dobrej minuloročnej sezóne pridáva novú ro-
táciu Poprad - Riga s medzipristátím vo Varšave. 
V súčasnosti prebiehajú aj rokovania o zavedení 
tretej rotácie. K prírastku cestujúcich prispievajú 

tiež charterové lety, v tomto čase do Bulharska a 
Turecka, v zime z Ruska a Ukrajiny. 

Primátor Popradu Jozef Švagerko dodal: „Teší 
ma, že letisko ide dobrým smerom a zdvojnásobu-
je počet cestujúcich. Chceme prispieť ku skvalitne-
niu služieb cestovného ruchu a na letisku, takisto 
aj na železničnej stanici, plánujeme mať službu 
brigádnikov vyškolených Cechom sprievodcov. Po-
môžu a poradia turistom, ktorým smerom sa vy-
brať, čo navštíviť a pod.“   (mar)

Občania tiež žiadali zastreše-
nie kontajnerov, dávali návrhy 
na zlepšenie parkovania napr. na 
Ul. Dominika Tatarku, ochranu 
zelene - radšej by namiesto bu-
dúceho hypermarketu pri Bille 
uvítali zelený parčík a pod. Chce-
li vedieť, čo bude ďalej so stavbou 
Horse, pivovarom, kritizovali 
„zelenú opachu“ na Murgašovej 
ul. Otvorili aj problémy záhrad-
kárskych osád a iné.

Štvrtkový podvečer patril v  je-
dálni Spojenej školy na Letnej 
ulici občanom zo sídlisk Juh, kde 
býva približne 14 tisíc Poprad-
čanov, no prišli aj obyvatelia 
Kvetnice, a tak veľkú časť tvorili 
práve ich pripomienky. Cítia sa 
odstrčení a  na periférii záujmu, 
hoci na tom má samospráva len 
čiastočný podiel. Kvetnica začala 
chátrať po zatvorení voľakedaj-
šieho liečebného ústavu. Teraz 
Kvetničanov trápia hlavne ne-
pokosená tráva, upadajúci areál, 
nedostatočné osvetlenie, v  zime 

čistenie ciest atď. Jozef Komada 
(na foto vpravo) z Kvetnice uvie-
dol: „Žijem v Kvetnici už 40 rokov 
a  bohužiaľ v  posledných ôsmich 
rokoch to ide dole vodou. Čo teda 
mesto plánuje s Kvetnicou? Pôjde 
tu výstavba alebo bude park?“. 
Obyvateľka z  novej časti Kvet-
nice poukázala na nedostatoč-
nú možnosť dopravy do mesta 
a prístupovú cestu. Slavomír Ky-
seľa, ktorý sa ako občiansky akti-
vista venuje záchrane a zveľade-
niu Kvetnice, navrhol množstvo 
vylepšení, ktoré by tejto mestskej 
časti pomohli.

Ďalšia veľká časť otázok sa 
týkala zlepšenia dopravy vráta-
ne parkovania a  cyklodopravy. 
V  tejto súvislosti Martin Balo-
ga, predseda Rady pre priesto-
rové plánovanie mesta Poprad 
uviedol, že popradské mestské 
zastupiteľstvo schválilo finančné 
prostriedky na štúdiu cyklistic-
kej mobility v meste. 

Mladí ľudia, ktorých však na 
stretnutie prišlo málo, by chce-

li využiť areál bývalých Duk-
lianskych kasární na bývanie 
pre mladých. Občania otvorili 
aj ďalšie témy ako problémy 
so psami, riešenie jazdeckého 
areálu, chýbajúci autobusový 
spoj v nedeľu na bohoslužby do 
centra mesta, starosti záhrad-
károv a  ďalšie. Ako konštatoval 
primátor Popradu, diskusie boli 
veľmi prínosné a  žiadna z  pri-
pomienok a podnetov nezostane 
nepovšimnutá. Budú rozdelené 
do oblastí a  postupne riešené. 
Dodal: „Stretnutia boli náročné 
na čas i psychiku, ale mali veľký 
zmysel. Občania si mohli povedať 
svoj názor a  pripomienky. Ľu-
dia boli konštruktívni a dokonca 
nám dávali svoje riešenia. Projekt 
Hovor s  mestom bude pokračo-
vať aj na budúci rok, ale náplň 
bude iná. Už to nebude o zmenu 
územného plánu a Programe hos-
podárskeho a sociálneho rozvoja, 
ale o  víziách mesta, o  riešeniach 
a  problémoch, ktoré majú naši 
obyvatelia.“  (mar)

Mestské časti majú podobné, ale aj ...
(Dokončenie zo str. 1)
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Krátke správy

Poprad odmení darcov krvi

Poslanci aj primátor považovali sumu za prehnanú
Búrlivú diskusiu na júnovom rokovaní poslan-

cov Mestského zastupiteľstva v Poprade vyvolalo 
prerokovanie návrhu na majetkovoprávne vy-
sporiadanie elektronického zariadenia Colosseo 
na Zimnom štadióne v Poprade. Mesto malo 
podľa neho zaplatiť vlastníkovi tohto zariadenia 
- veľkoplošnej obrazovky vyše 239 800 eur. 

Na štadióne zostala ako pozostatok po pôsobe-
ní klubu HC Lev a je momentálne vo vlastníctve 
bratislavskej firmy Trik, ktorá ju nadobudla vo ve-
rejnej obchodnej súťaži na predaj hnuteľného ma-
jetku patriaceho do konkurznej podstaty úpadcu 
HC Lev Poprad v konkurze. Výška náhrady za 
veľkoplošnú obrazovku bola stanovená na základe 
znaleckého posudku.

Poslancom sa nepozdávali viaceré momenty - 
hlavne však vysoká suma, nutnosť obrazovky pre 
popradský hokej či najlepšie právne riešenie tejto 
záležitosti. Po vystúpeniach viacerých poslancov a 

návratom do minulosti, všetkých 19 poslancov hla-
sovalo proti, najmä z toho dôvodu, že cenu považu-
jú za poriadne premrštenú až „vydieračskú“. 

„Znalec pri vyčíslení sumy vychádzal z obstará-
vacej ceny obrazovky, ktorá bola vysoká – vyše 459 
tisíc eur. S návrhom, aby ju mesto majetkovopráv-
ne vysporiadalo za vyše 239 800 tisíc som nebol 
stotožnený. Myslím si, že demokracia je o tom, že 
to bolo potrebné dať do zastupiteľstva, aby to nebo-
lo rozhodnutie jedného človeka,“ uviedol primátor 
Popradu Jozef Švagerko. 

Počas ďalšieho rokovania MsZ schválilo zmenu 
rozpočtu mesta Poprad na rok 2015 a v nej okrem 
iného i sumu 90 tisíc eur na obstaranie technického 
zariadenia časomiery a videorozhodcu pre zimný 
štadión. Bude nasledovať verejné obstarávanie na 
zariadenie, ktoré zabezpečí technické riešenie a za-
bezpečenie regulárnosti priebehu zápasov na zim-
nom štadióne.    (mar)

Darcovia krvi, ktorí sú dr-
žiteľmi diamantovej Janského 
plakety alebo Kňazovického 
medaily a majú trvalý pobyt 
v Poprade, dostanú od samo-
správy zaujímavé benefity. Po-
slanci Mestského zastupiteľ-
stva mesta Poprad rozhodli o 
tom, že držitelia týchto plakiet 
a medailí si budú môcť vybrať 
medzi bezplatným parkova-
ním alebo bezplatnou návšte-
vou kultúrnych podujatí. 

„Cieľom mesta je ponúknuť 
darcom krvi dôstojné a hodnotné 
benefity v rámci portfólia mesta 

-   buď parkovanie na parkovis-
kách bez rampového systému 
v správe SMK alebo bezplatnú 
návštevu 10 kultúrnych podujatí 
organizovaných mestom,“ uvie-
dol prednosta Mestského úradu 
Róbert Bujalka.

Darcovia krvi, ktorí majú 
záujem o bezplatné parkova-
nie na parkoviskách bez ram-
pového systému, môžu o vyda-
nie parkovacej karty požiadať 
priamo v sídle Správy mest-
ských komunikácií Poprad v 
zmysle schváleného VZN.

V prípade záujmu o návštevu 

kultúrnych podujatí organi-
zovaných mestom sa darcovia 
musia zaregistrovať v Mestskej 
informačnej kancelárii Poprad.

V rokoch 1994–2015 bolo v 
Poprade evidovaných 29 dr-
žiteľov diamantovej Janského 
plakety a štyroch držiteľov Kňa-
zovického medaily.

„Je to jeden z najlepších mo-
delov oceňovania darcov krvi v 
rámci slovenských samospráv. 
Je nadštandardný a myslím si, 
že bude aj vzorom pre ďalšie 
mestá,“ povedal viceprimátor 
Igor Wzoš.  (mag)

V minulom roku dosiahli investície 5,7 milióna eur
Najvýznamnejším dokumentom, kto-

rý poslanci Mestského zastupiteľstva v 
Poprade prerokovali na svojom zasadaní 
minulý týždeň, bol Záverečný účet mesta 
Poprad za rok 2014. 

Vedúca ekonomického odboru MsÚ 
Jitka Púčiková zhodnotila: „Rozpočtové 
hospodárenie mesta Poprad za rok 2014 sa 
skončilo schodkom vo výške 2 milióny 565 
tisíc eur, ale tento schodok je len z toho dô-
vodu, že na krytie časti kapitálových investí-
cií sme použili zdroje, ktoré sme si našetrili 
v predchádzajúcich rokoch. Môžem skon-
štatovať, že všetky investície, ktorých v roku 
2014 nebolo málo a dosiahli výšku 5,7 mil. eur, sme 
kryli z vlastných zdrojov. Nezvýšili sme úverové 
zaťaženie mesta. Napriek tomu, že sme schodok 
kapitálového rozpočtu kryli čiastočne vysokým 
prebytkom bežného rozpočtu, čiastočne použitím 
finančných prostriedkov z Rezervného fondu vo 
výške 1 mil. 493 tis. eur a použitím prostriedkov 
z Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 1 mil. 
85 tis. eur, v Rezervnom fonde mesta k 31. decem-
bru 2014 zostávajú finančné prostriedky vo výške 
8,3 mil. eur.“

Hlavná kontrolórka mesta Zita Kozlerová 
konštatovala, že v tomto obsiahlom materiá-

li boli zhrnuté výsledky vo všetkých oblastiach 
(podrobne na www.poprad.sk). „Hodnotím ten-
to dokument dobre a mesto sa týmto materiálom 
symbolicky „vyzlieklo donaha“. Možno niekoho 
mätie, že mesto skončilo minulý rok so schodkom 
a pritom som záverečný účet hodnotila pozitívne, 
ale naozaj došlo k veľkým investíciám, vybudovalo 
sa množstvo parkovísk, detských ihrísk, realizo-
valo veľa rozvojových programov.“ Ďalej zhrnula, 
že mesto Poprad bolo ku koncu uplynulého roka 
vo výbornej finančnej kondícii, čo okrem iné-
ho potvrdzuje i nízka zadlženosť na obyvateľa, 
ktorá predstavovala 97,76 eura.  (mar)

•	LÚKA pri horárni v Bielo-
vodskej doline bude v  piatok, 
26. júna pokosená. V rámci 11. 
ročníka medzinárodnej súťaže 
Tatranská kosba si v tradičnom 
kosení kosou zmerajú sily lesníci 
ŠL TANAP-u s kolegami z Lesov 
SR, B. Bystrica, Mestského pod-
niku Spišská Belá, Pozemkového 
spoločenstva - bývalí urbarialisti 
z Východnej, Vojenských lesov 
a majetkov, OZ Kamenica, Tat-
ranskego parku narodowego a 
Biebrzanskego parku narodowe-
go z  Poľska, ako aj s lesníkmi z 
Ukrajiny. 

•	POMOC Horskej záchran-
nej služby potrebovala minulý 
týždeň v utorok v Mlynickej do-
line poľská turistka. Počas túry 
nad vodopádom Skok si zranila 
nohu. Vzhľadom na poveter-
nostné podmienky nasadenie 
leteckej techniky nebolo možné. 
K poranenej Poľke preto odišli 
6 záchranári HZS zo Starého 
Smokovca. Na mieste jej poskytli 
prvú pomoc, poranenú nohu jej 
zafixovali a  transportovali ju na 
Štrbské Pleso. Sanitka RZP ju 
odtiaľ previezla do nemocnice 
v Poprade.

•	OD pondelka 22. júna je do-
prava obmedzená na diaľnici D1 
Behárovce - Fričovce a to z dôvo-
du opravy vozovky. Oprava bude 
realizovaná postupne na troch 
úsekoch, kedy bude aj čiastočná 
uzávierka daného úseku. Koniec 
opravy posledného úseku je na-
plánovaný na 22.júla t.r. 

•	V LEVOČI minulý týždeň 
slávnostne sprístupnili historic-
kú budovu múzea na Mäsiarskej 
ulici, ktorá patrí Slovenskému 
národnému múzeu. Rekon-
štrukciu za viac ako 1 mil. 8 tisíc  
eur spolufinancovala EÚ 85 % z 
Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja. Zvyšných 15 % získalo 
múzeum zo štátneho rozpočtu.   

•	430 EUR je maximálna 
možná hodnota tovaru, ktorú 
si môžu občania priviezť z  do-
volenky z  krajiny mimo EÚ 
a  neplatiť pritom dane a clo. 
Obmedzené množstvá platia aj 
pre cigarety či alkohol. Z  tre-
tích krajín - Turecko, Tunis či 
Kuba, je možné doviezť letec-
kou dopravou tovar pre osobnú 
spotrebu do hodnoty 430 eur. 
Pokiaľ použijete iný druh do-
pravy - tento limit sa znižuje na 
300 eur. Cestujúci mladší ako 
15 rokov si môžu doviezť tovar 
do 150 eur.  (ppš)
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Študenti v prácach riešili Námestie svätého Egídia

Vojnoví veteráni dostali medaily

Zmena detských
predstavení

Turistickým vláčikom sa môžete previezť za jedno euro
Letná turistická sezóna v Poprade bude 

v znamení viacerých noviniek. “Chceme, 
aby si návštevníci z nášho mesta odniesli 
čo najviac zážitkov a radi sa k nám vraca-
li. Tomu sme sa snažili prispôsobiť aj našu 
tohtoročnú ponuku. Od poskytovania in-
formácií, cez nové atrakcie, až po množstvo 
kultúrno - spoločenských podujatí,“ uvie-
dol primátor Popradu Jozef Švagerko. 

Najvýraznejšiu novinku predstavuje tu-
ristický vláčik. Vláčik bude premávať počas 
letnej turistickej sezóny v pravidelných dvoj-
hodinových intervaloch z Námestia sv. Egídia 
(park pri kine) cez Aquacity do Spišskej Sobo-
ty denne okrem stredy vždy od 10. do 18. hod., 
v prípade veľkého záujmu má k dispozícii ča-
sovú rezervu aj na doplnenie jázd. Už v druhý 
deň prevádzky musel vyhliadkový vláčik z 

dôvodu veľkého záujmu pridať ďalšie jazdy s 
odchodom z centra mesta o 11., 15. a 17.

Cestovné v turistickom vláčiku bolo sta-
novené jednotne na sumu 1 €/osobu. Úvod-
né jazdy absolvoval vláčik v sobotu 13. júna 
2015 aj so zaujímavým výkladom Beáty Ke-
lemenovej z Cechu sprievodcov Tatry - Spiš. 
Počas ďalších dní bude mať vláčik k dispozícii 
audiosprievodcu. Turisti budú môcť spozná-
vať Poprad nielen z vláčika, ale aj z poscho-
dového autobusu - doubledeckera - na linke 
č.8 OBJAV/DISCOVER POPRAD premáva-
júceho medzi autobusovou stanicou, Veľkou, 
Spišskou Sobotu a centrom mesta. S pomocou 
audiosprievodcu v slovenskom a anglickom 
jazyku budú môcť cestujúci lepšie spoznať 
minulosť i súčasnosť Popradu.

Ďalšou novinkou v prichádzajúcej letnej tu-

ristickej sezóne bude propagácia mesta a regió-
nu na nových miestach. „Počas júla a augusta 
budeme návštevníkov nášho mesta informovať 
o jeho zaujímavostiach, ako aj zaujímavostiach 
celého regiónu už na železničnej stanici a prvé 
informácie o Poprade a jeho okolí by mali dostať 
návštevníci mesta vďaka infostánku aj v príle-
tovej hale letiska Poprad -Tatry počas príletov 
linky z Londýna,“ doplnil Jozef Švagerko.

Zážitky čakajú na návštevníkov Popradu 
aj vďaka bohatej ponuke podujatí. Mesto 
Poprad pripravilo v spolupráci s OO CR 
Región Vysoké Tatry už tradičný festival 
divadla, filmu, spevu, hudby a tanca - PO-
PRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2015. Viac 
ako 70 rôznych vystúpení a programov sľu-
buje atraktívne zážitky od polovice júna až 
do začiatku septembra.  (mag)

Honorárny konzul Ruskej fe-
derácie pre Košický a Prešovský 
kraj Ladislav Štefko za účasti 
prednostky Okresného úradu 
v Poprade Mariany Belujskej a 
predstaviteľov Oblastného vý-
boru Slovenského zväzu protifa-
šistických bojovníkov v Poprade  
odovzdal minulý utorok vyzna-
menania desiatim veteránom 2. 
svetovej vojny. 

Medailu pri príležitosti 70. 
výročia Veľkej vlasteneckej voj-
ny im udelil prezident Ruskej 
federácie Vladimír Putin. Boli 

to Viktor Chladoň a Tatiana 
Usová z Popradu, Štefan Kundis 
zo Spišského Bystrého, Štefan 
Fendek z Liptovskej Tepličky, 
Ján Hubaček a Martin Volk zo 
Svitu, Štefan Marczy zo Spiš-
ského Štiavnika a František 
Zmaržlák, Helena Poláková a 
Štefan Líška z Kežmarku. 

Ako na slávnosti povedal Ján 
Pavlovčin z OV SZPB v Popra-
de, na Slovensku bolo 67 tisíc 
priamych účastníkov bojov v 2. 
svetovej vojne, z ktorých dnes 
žije už len niečo nad 1700. Pred-

seda OV Michal Kopko doplnil, 
že v súčasnosti z 526 členov 18 
základných organizácií v ich 
pôsobnosti, tvoria členskú zák-
ladňu už väčšinou pozostalí po 
vojnových veteránoch. Hono-

rárny konzul L. Štefko ocene-
ným zablahoželal a zdôraznil, 
že je potrebné pripomínať si 
dejinné udalosti 2. svetovej voj-
ny a nezabúdať na útrapy a slzy, 
ktoré predstavovala.  (mar)

Na júnové zasadanie volebného obvo-
du č. 2 - sídliská Juh a Kvetnica, ktoré 
viedol predseda Peter Brenišin, prišiel Mi-
lan Zubaj zo združenia záhradkárov - zá-
hradkárskej osady Tajovského. Poslancom 
predložil žiadosť na zmenu územného plá-
nu, aby sa verejná zeleň preklasifikovala na 
záhrady. Pozemky sú vysporiadané. 

Poslanec Bohumil Košický oslovil ostat-
ných poslancov za VO č. 2, aby tento návrh 
podporili. Poslankyňa Alena Madzinová od-
poručila zástupcom záhradkárov, aby prišli 
na stretnutie s vedením mesta, na ktorom sa 

bude hovoriť o územnom pláne. Poslanci VO 
v tejto súvislosti poukázali na to, že stretnutia 
mali byť viac spropagované a občanom vy-
svetlené, aká je dôležitá ich účasť a možnosť 
priamo sa podieľať na tvorbe nového územ-
ného plánu. 

Na zasadaní poslanec B. Košický tiež požia-
dal, aby oddelenie životného prostredia MsÚ 
zmapovalo sídliská Juh a určilo stromy, ktoré 
sú 1 meter od bytovky a zasahujú občanom do 
okien. Nemajú dostatok svetla a znepríjem-

ňujú im život. Treba ich zrezať, lebo ide o 
30-40 ročné tzv. „vyžité“ stromy. Poslan-

kyňa Estera Bohunická však s týmto návrhom 
kategoricky nesúhlasila. Poslanec a zároveň 
viceprimátor Pavol Gašper poukázal na to, 
aký postup sa musí dodržať. A. Madzinová 
dodala, že s výrubom musí súhlasiť nadpo-
lovičná väčšina obyvateľov bytovky. Poslanec 
Slavomír Božoň zdôraznil, že súčasťou územ-
ného plánu bude aj generel zelene. 

P. Brenišin na záver oznámil, že najbliž-
šie zasadnutie VO č. 2 bude v druhom sep-
tembrovom týždni vo štvrtok.       (pbw)

Témou bola najmä zeleň

Počas Popradského kultúrne-
ho leta 2015, ktorého progra-
my sa začali minulý týždeň, je 
miesto a čas detských divadel-
ných predstavení upravený. Pô-
vodne sa konali v Dome kultúry 
v Poprade každú nedeľu o 10. 
hod., cez leto budú v sobotu o 
10. hod. na Námestí sv. Egídia. 

Prvým predstavením pre deti 
bol minulú sobotu Pinokio, 27. 
júna predvedie Divadlo na doske 
z Prievidze rozprávku O fúzatej 
Snehulienke.  (ppp)

V polovici júna sa uskutočni-
lo obhajoby bakalárskych prác 
študentov Fakulty architektúry 
Slovenskej technickej univerzity 
Bratislava zamerané na urbanis-
ticko-architektonické riešenie 
Námestia svätého Egídia.

Na obhajobách sa zúčastnil 
aj viceprimátor Popradu Pavol 
Gašper, ktorý uviedol: „Všet-
ci diplomanti navrhli námestie 
bez budovy ExiSportu v strede a 
priestor namiesto nej by využili 
na „amfiteáter“ s rozoberateľným 
javiskom na severnej strane (pred 
Sport Rysy), alebo na iné verejné 

účely. Za zaujímavé možno po-
važovať aj návrhy, pri ktorých by 
vo východnej časti námestia boli 
terasy na posedenie, prípadne pre-
dajné stánky - predĺženie tržnice a 
na západnej strane od Reduty po 
múzeum by vzniklo priestranstvo 
na hromadné akcie, prípadne na 
oddych vrátane vyžitia detí. To 
by malo vhodnú nadväznosť na 
obchodné centrum Fórum, na 
múzeum a v neposlednom rade aj 
na príchod od železničnej či auto-
busovej stanice. Taktiež sa všetci 
autori zhodli na vylúčení cyklo-
dopravy na námestí.“ P. Gašper 

dodal, že ho tiež zaujala v jed-
nom prípade navrhovaná dlažba, 
ktorá umožňuje vtok dažďovej 
vody pod dlažbu a jej postupné 
vyparovanie. Takýto režim hos-
podárenia s vodou je pomerne 
preferovaný najmä so silnejúcimi 
prejavmi otepľovania. Voda zo-
stáva v teréne, na ktorý spadne a 
z neho sa vyparuje. To spríjem-
ňuje ovzdušie a ochladzuje ho.

Samospráva v spolupráci s Fa-
kultou architektúry STU zvažuje 
prípravu brožúr s návrhmi dip-
lomantov prípadne usporiada-
nie výstavy.  (ppm)
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Minulý týždeň vo štvrtok mohli diváci vidieť v Dome kultúry v Poprade 
divadelné predstavenie v  podaní Popradského mestského divadla ve-
nované životu a dielu významnej osobnosti nášho mesta A. V. Scher-
felovi. V  tomto roku sa pripomíname 180. výročie narodenia a  120. 
výročie jeho úmrtia. Hlavnú úlohu A. V. Scherfela si zahral Matej 
Erby, jeho syna Kristián Orolín a účinkovali aj deti z detského folklór-
neho súboru Venček.                  FOTO - Silvia Šifrová

Oslávili polstoročie priemyslovky

Sprísnili sa podmienky udeľovania dotácií

Tajomstvá vo Veľkej

Vstupenky
do AquaCity

Podtatranské múzeum v Popra-
de v spolupráci s Klubom Veli-
čanom pripravilo v priestoroch 
Scherfelovho domu v Poprade - 
Veľkej výstavu s názvom Secrets - 
Tajomstvá. Vernisáž sa uskutoční 
vo štvrtok 25. júna o 17. hod. a 
výstava potrvá do 31. júla 2015.

Ako uvádza riaditeľka múzea 
Magdaléna Bekessová, výstava 
prezentuje tvorbu výtvarníčky 
Gabriely Mellegovej, ktorá nie 
je popradskej verejnosti celkom 
neznáma. Autorka žijúca v Aus-
trálii pravidelne navštevuje Slo-
vensko. Prvýkrát vystavovala v 
Poprade pred štyrmi rokmi a jej 
práce boli prijaté veľmi pozitívne. 
Nová kolekcia obrazov predsta-
vuje diela vytvorené v ostatnom 

období. Obrazy tejto autorky sú 
plné symboliky, ktorá pramení z 
jej senzitívneho vnímania sveta. 
Pre jej tvorbu je charakteristické 
aj akési „videnie pod povrch“. 

Práve veci, ktoré nie sú navo-
nok viditeľné, znamenajú pre ňu 
tajomstvá, ktoré ju nesmierne 
lákajú a poskytujú priestor jej 
fantázii. Preto má každý obraz 
svoj vlastný príbeh. Pri maľovaní 
využíva rôzne netradičné techni-
ky i materiály. Z farieb v jej tvorbe 
dominuje čierna, červená a zlatá.

G. Mellegová v uplynulých ro-
koch vystavovala na rôznych vý-
tvarných salónoch v Austrálii a 
na Slovensku sa predstaví samo-
statnou výstavou práve v Popra-
de.   (pmp)

Mestské zastupiteľstvo na svojom júnovom za-
sadaní schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
mesta č. 8/2015 o poskytovaní dotácií z mest-
ského rozpočtu. Podľa tohto VZN žiadateľ musí 
okrem čestného prehlásenia, že má vysporiadané 
všetky záväzky voči mestu, jeho organizáciám a 
spoločnostiam, v ktorých je mesto Poprad jedi-
ným spoločníkom, a že nie je v likvidácii alebo 
v konkurznom konaní, čestne prehlásiť, že nie je 
ani v reštrukturalizácii a exekúcii.

Žiadateľ, ktorý žiada o dotáciu vyššiu ako 1 500 
eur, má povinnosť preukázať sa pred podpisom 
zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta 
Poprad, že nie je daňovým dlžníkom, dlžníkom 
poistného na zdravotnom a sociálnom poistení. 

Primátor Popradu Jozef Švagerko povedal: „Pod-
mienky udeľovania dotácií sa sprísnili. Doplnili sme 
predchádzajúce VZN, aby sme predišli otázkam ob-
čanov, ktorí poukazujú, že nejaký klub má exekúcie, 
je v reštrukturalizácii, či vstupuje do likvidácie a my 

mu budeme schvaľovať dotáciu. Dosiahneme tak 
aj čistotu v poskytovaní dotácií.“ Uvedomuje si, že 
mesto neraz pri poskytovaní dotácií supluje úlohu 
štátu. V športe chce samospráva podporovať   deti 
a mládež, ale je vhodné, aby mali aj svoje dospelé 
vzory v hokeji, futbale, basketbale... „Sú to nosné 
športy v Poprade a neviem si celkom predstaviť, že by 
sme ich nejakou formou nepodporovali. Potýkajú sa 
s rôznymi problémami, za ktorými sú financie. Treba 
nám nájsť priority, aby sme vedeli podporiť šport, a 
aby nám  krásne areály, ktoré tu budujeme, nezívali 
prázdnotou,“  dodal primátor.

Ročne mesto poskytuje dotácie rôznym subjek-
tom či už v športe, kultúre alebo iných oblastiach vo 
výške približne 350 tisíc eur, vlani to bolo takmer 
raz toľko. Ako uviedla hlavná kontrolórka mesta 
Zita Kozlerová, dotácie, ktoré mesto poskytuje, nie 
sú nárokovateľnou čiastkou zo zákona. Záleží na fi-
nančných zdrojoch, ktoré mesto v danom roku má, 
čo si môže dovoliť a čo nie.   (mar)

Stredná priemyselná škola 
v Poprade oslávila okrúhle ju-
bileum - 50 rokov. V  priesto-
roch Tatranskej galérie sa 
slávnostná akadémia konala 
v stredu 17. júna.

Za 50 rokov svojej existencie 
prešla SPŠ-ka viacerými zme-

nami. „Vznikla ako strojnícka 
priemyslovka a  vždy v  danom 
období reagovala na potreby roz-
voja regiónu. V roku 1980 pribu-
dol odbor stavebný, v roku 1994 
sa pridal odbor elektrotechika, 
v  roku 2003 odbor mechatroni-
ka a v posledných rokoch máme 
aj dizajnérske smery,“ povedal 
súčasný riaditeľ školy Jaroslav 
Bašista.

Slávnosti sa zúčastnili aj 
bývalí absolventi, riaditelia 
a  učitelia. Mnohí boli ocenení 
ďakovným listom z rúk zástup-
cov zriaďovateľa Prešovského 
samosprávneho kraja. „Prajem 
tejto škole plné triedy žiakov 
a tiež takých kvalitných pedagó-
gov, ako mala doteraz. Želám jej 
tiež dobrého, vnímajúceho, chá-
pajúceho a  štedrého zriaďova-

teľa,“ pousmial sa 
podpredseda PSK 
Štefan Bieľak. „Do 
školy som prišla 
v  roku 1976 a  ria-
diteľkou som sa 
stala v  roku 1991. 
Boli to roky prero-
du spoločnosti a škola sa musela 
novým podmienkam prispôso-
bovať. Hľadali sme cesty ako 
zatraktívniť školu pre žiakov, 
aby našli v  živote uplatnenie,“ 
spomínala bývala riaditeľka SPŠ 
v Poprade Klára Zathurecká (na 
foto vľavo). „V škole som praco-
val štyridsať rokov. Ako učiteľ 
telesnej výchovy som mal od za-
čiatku veľmi ťažké podmienky. 
Nemali sme telocvičňu a najmä 
v zime to bol problém. Po sťaho-
vaní v roku 1980 sa podmienky 

výrazne zlepšili,“ pridal sa býva-
lý učiteľ Eduard Šramko.

V programe akadémie vystú-
pil spevák Zbyňo Džadoň a hu-
dobník Mário Karas. Obaja sú 
takisto absolventmi tejto školy. 
„Škola mi určite nedala odbor-
nosť. Môjmu učiteľovi hlavného 
predmetu som dokonca musel 
sľúbiť, že nikdy nebudem stro-
jár. Povedal mi, že nepotrebu-
jem ovládať matice a  mám si 
ísť svojou cestou,“ vtipkoval 
Z. Džadoň.  (mav)

V mimoriadnom čísle novín 
Poprad, ktoré bolo distribuova-
né do všetkých domových schrá-
nok v Poprade, bola uverejnená 
súťaž o vstupenky do AquaCity. 
Z množstva súťažiacich boli vy-
žrebovaní traja výhercovia, ktorí 
získavajú po jednej celodennej 
vstupenke do AquaCity v Popra-
de. Sú to: Ján Petruščák z Ul. 
kpt. Nálepku vo Svite, Anna Sis-
ková z Budovateľskej ul. v Spiš-
skej Sobote a Marek Dragošek 
z Allendeho ul. v Matejovciach. 

Výhercovia si môžu vstupen-
ky vyzdvihnúť v redakcii novín 
Poprad na sídlisku Západ, Pod-
tatranská ul. 149/7, v pracovné 
dni od 8. do 15. hod.    (ppp)
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Deň životného prostredia v Spišskej SoboteP O Z V Á N K Y

V júni je čas na vykonanie rezu 
na rodivosť a preberanie plodov. 
Približne do týchto dní môžeme 
robiť aj zakrátenie konárov na 
marhuliach a broskyniach - tzv. 
Šitov rez. Ak záhradkári urobili 
dobrý jarný rez, môžu sa okolo 
neho objavovať malé výhonky. 
Tie odstránime vylamovaním, 
pokým je mäkké zelené drevo, ale 
aj odstrihnutím, ak je už tvrdé. 
Zároveň sa už z kvetov vytvára 
malý plod, na konároch ich ne-
chávame cca každých 10 - 15 cm. 
Odstraňujeme ich nie vylamova-
ním, ale odstrihujeme asi v polo-
vici stonky. V súkvetí ponecháme 
iba jeden najkrajší. Vylamovaním 
môžeme viac uškodiť, ako po-
môcť. Tým dodáme možnosť väč-
šej výživy do jednotlivých plodov 
a zároveň zabránime prechodu 
červíkov z napadnutých plodov. 

Ak sa plody nedotýkajú, nemôže 
sa v bodoch styku prenášať hni-
lobná choroba plodov.

Zamerajme sa aj na cesnak. 
Teraz vytvára paličák - výhon, 
ktorý sa skrúca a po vyrovnaní 
oznamuje čas zberu. Na každom, 
okrem dvoch - troch, ktorý bude 
oznamovateľ, odrežte tieto výho-
ny, ale ich nevyhadzujte - pomeľte 
ich, urobte nátierky, polievky či 
omáčky. Využijete tak zdravú ze-
lenú výživu z cesnaku. Zároveň 
pomáhame prírode, výživa počas 
rastu pôjde do strukov a nie do 
listov a palice, ktorú na jeseň už 
nevyužijete.

Pri vychádzke po záhradách sle-
dujeme premnoženie vošiek na stro-
moch a kríkoch, krútia sa lístky na 
končekoch konárov, preto nečakajte 
a postupne odtrhávajte pokrútené 
lístky, ktoré sú na dosah. Môžeme 
odstrihávať aj končeky konárikov s 
napadnutými listami - v tomto ob-

dobí sa už nebudú tvoriť tzv. „vlky“. 
Postrek pri vlhkom období nie je 
účinný, ba môžeme zhodnotiť, že ak 
po postriekaní nebolo teplo a sucho 
aspoň dve hodiny, postrek sme vy-
hodili a môžeme vyčkávať na druhú 
šancu. Jednou z možností je aj sle-
dovanie premnoženia mravcov. Tie 
sú najväčšími rozmnožovateľmi, 
lebo si vynášajú vošky na konce 
konárov a potom ich oberajú o me-
dovicu. Vošky majú niekoľko rodov, 
nie sú prelietavé, tak ich prenos za-
bezpečujú mravce.

Najväčším nepriateľom v záhra-
de je slizniak. Ničí mladé, ale aj 
staršie rastliny a poškodzuje aj plo-
dy. Dozvedeli sme sa, že pochádza 
zo Španielska a u nás nemá priro-
dzených predátorov. Zber je neprí-
jemný, ale ich likvidácia odporná. 
Posolením slizniakov zlikvidujete, 
ale soľ vo väčšom množstve tiež 
nie je prospešná pre plodiny. Od-
porúča sa okolo vysadených plo-

dov vysypávať škrupiny z vajíčok, 
rôzne slamové podstieľky a pasce 
s pivom, či s kávovými zrniečka-
mi. V záhradách rastie i praslička, 
ktorú niektorí likvidujú ako burinu 
a aj tá vraj odpudzuje slizniaky. V 
tlači sme sa stretli i s informáciou, 
že jediný známy predátor sliznia-
kov je indický bežec - druh kačice, 
ale neviem si dobre predstaviť, ako 
by sme ich chovali v záhradkárskej 
osade, kde by mali chlieviky. Hoci 
by to za skúšku stálo. Využitie tých-
to predátorov je vhodné skôr do 
domácich záhrad.

Tento rok je v Slovenskom 
zväze záhradkárov volebný. Kon-
ferencia OV SZZ v Poprade sa 
konala 20. júna, v novembri bude 
X. zjazd v Nitre. Nové päťročné 
povolebné obdobie sa bude niesť 
pod heslom: Pestujme zdravie v 
našich záhradách! 

Jozef Kalakaj,
predseda OV SZZ Poprad

Záhradkár v júni

•	DNI mesta Svit sa budú 
konať 26. a  27. júna. Program 
odštartuje v  piatok slávnost-
ným odovzdávaním Cien mesta 
a Cien primátora mesta. V sobo-
tu bude kultúrny program, ktorý 
začne o 11. hod. na parkovisku 
pre AB Chemosvit. O 19. hod. sa 
uskutoční benefičný koncert, na 
ktorom vystúpi Beáta Dubasová, 
skupina Sexit a Rabky. •	43. Spišské folklórne slávnos-
ti sa uskutočnia 27. a  28. júna 
na Spišskom salaši v  Spišskom 
Podhradí. Súčasťou budú Jánske 
ohne a jarmok remesiel.•	NESTVILL Open Day sa 
uskutoční v Hniezdnom 26. a 27. 
júna. V kultúrnom programe 
vystúpia Kristína, David Koller, 
skupina Horkýže Slíže, Drišľak, 
Kandráčovci a ďalší.  •	PRVÁ prázdninová noc na 
Kežmarskom hrade sa uskutoční 
v utorok 30. júna. •	SIMA Martausová vystúpi na 
hrade Ľubovňa v  stredu 1. júla 
o 19. hod.•	VÝSTAVA s názvom V služ-
be ducha a národa pri príležitosti 
200. výročia narodenia Ľudovíta 
Štúra prebieha vo výstavnej sieni 
Barónka v Kežmarku. Potrvá do 
1. júla.

•	V RÁMCI letného hu-
dobného festivalu HEVHE-
TIA 2015 sa v  piatok 26. júna 
v  Tatranskej galérii v  Poprade 
a v sobotu 27. júna na Spišskom 
hrade predstaví LOTZ trio. 
Koncerty tria basetových rohov 
sa začnú o 19. hod.  (ppš)

Každoročne si 5. júna pripo-
míname Svetový deň životného 
prostredia, ktorý je celosvetovo 
venovaný ochrane životného 
prostredia a šíreniu dôležitosti 
environmentálnych myšlienok 
medzi ľuďmi. 

ZŠ s MŠ Spišská Sobota si 
tento významný environmen-
tálny deň uctila aktivitami tý-
kajúcimi sa tejto problematiky. 
Keďže  máme environmentálnu 
výchovu zahrnutú v  školskom 
vzdelávacom programe ako sa-
mostatný predmet, našim žia-
kom nie je problematika trvalo 
udržateľného rozvoja  neznáma.

Počas tohto dňa sme si vyčisti-
li naše prostredie - školský areál 
od odpadkov, nevynechali sme 
ani naše najbližšie okolie, cinto-
rín a  námestie v  Spišskej Sobo-

te, okolie rybníka 
pod školou a  sa-
mozrejme aj  lesík 
pod našou školou. 
Okrem toho žiaci 
2. stupňa získali 
veľa nových infor-
mácií a poznatkov 
od pracovníčky 
Tanapu Marti-
ny Proháczkovej. 
Šiestaci a siedmaci 
mali veľmi zaují-
mavú besedu s Adriánom Taká-
čom z Hasičského a záchranného 
zboru v Poprade. Žiaci druhého 
stupňa  riešili eko kvízy a rôzne 
ekohry.  Najzaujímavejšia akti-
vita bola Sobotské Hyperikum, 
v ktorej si žiaci zasúťažili a záro-
veň sa venovali environmentál-
nym témam ako odpady, voda, 

biodiverzita, energia, klimatické 
zmeny a urbanizácia. 

Celý deň sa niesol v  duchu 
citátu od anglického filozofa a 
vedca F. Bacona: „Prírodu ne-
ovládneme inak, ako tým, že ju 
poslúchneme.“

ZŠ s MŠ
Poprad - Spišská Sobota

Jún - Mesiac poľovníctva a ochrany prírody
V lese je v tomto období čoraz rušnejšie. Zver 

sa už tak často nezdržiava pri kŕmidlách, ale 
čoraz častejšie ju vidieť popásať sa na zelených 
lúkach. Práve teraz vtáci a zvieratá celkom bez 
pomoci a v tichosti privádzajú na svet svoje po-
tomstvo. 

Kto má rád prírodu, vie, že je to niečo vzácne 
a jedinečné. Zvieracie matky, ktoré na svet pri-
viedli mláďatá, a ktoré kvôli nim neváhajú veľa-
krát obetovať aj vlastný život, musia za krátku 
dobu naučiť svoje potomstvo, ako prežiť vyčíňa-
nie počasia, útoky predátorov a ako sa vyhnúť 
človeku. No nie vždy sa to podarí a nie každé 
mláďa sa dožije dospelosti. Preto je veľmi po-
trebné dbať o to, aby bol človek pre prírodu prí-
nosom. Aby mohli aj naše deti vidieť na lúke pásť 
sa srnu, v zime líšku, ako si spod snehu niečo vy-
hrabáva, či vidieť lietať lastovičku alebo vrabca.

Medzi ľudí, ktorí majú prírodu chrániť a zve-
ľaďovať patria poľovníci. Ochraňujú všetko živé 
a neživé nielen v júni – Mesiaci poľovníctva, ale 
počas celého roka. V tomto čase je však zver naj-
zraniteľnejšia a potrebuje zvýšenú pozornosť a 
pomoc, aby mohla vychovávať svoje potomstvo. 
Aj preto treba upozorňovať nedisciplinovaných 
ľudí, aby nájdenú zver nebrali do rúk a nebrali ju 
domov, v lese voľne nepúšťali psov, nezakladali 
ohne mimo vyznačených miest a nevypaľovali 
trávu. Komunikujme aj s poľnohospodármi, aby 
zbytočne nedochádzalo k usmrteniu zveri, či už 
pri kosbe alebo pri postrekovaní. 

Poľovník zver nielen loví, ale ju aj skutočne 
chráni. K prírode sa správa s úctou a plnou váž-
nosťou. Ak sa budeme správať k prírode zodpo-
vedne, všetkým sa nám za to odvďačí.

Peter Jabrocký
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SpoločenSká kronika

poVeDali SláVni

naVŽDY SMe Sa roZlÚčili

Šťastie je jediná vec, ktorú môžeme  dávať, aj keď ju sami nemáme.
MARK RUTHERFORD

Vo štvrtok 18. júna 2015
v Novej Lesnej s

V sobotu 20. júna 2015
vo Veľkej s

V utorok 23. júna 2015
vo Veľkej s

Jánom Ďuran-Baštákom,
77-ročným

Annou Smižanskou,
83-ročnou

Alžbetou Šimonovou,
102-ročnou

BlaHoŽeláMe k MenináM

ManŽelStVo uZaVreli

Dnes 24. júna má meniny - Ján, zajtra 25. júna - Olívia, Tadeáš, 
v piatok 26. júna - Adriána, v sobotu 27. júna - Ladislav, Ladislava, 
v nedeľu 28. júna - Beáta, v pondelok 29. júna - Peter a Pavol, Petra 
a v utorok 30. júna - Melánia.

12. júna 2015 - Jana Benková a Michal Ivan, 13. júna - Monika Budzá-
ková a Ján Majer, Dušana Zakrevská a Petr Šenkýř.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY
Veľmi šťastné 
obdobie vyu-

žite na priaznivú zmenu zamestna-
nia a utuženie trvalého partnerské-
ho zväzku.

Budete sa za-
mýšľať, ako ďa-

lej, lebo dostanete zaujímavú ponuku. 
Ale za všetko treba niečo obetovať.

Budete vo 
svojom živle, 

lebo každá vec, do ktorej sa pustíte, 
sa podarí.

Pekné rodin-
né vzťahy vás 

budú nabíjať novou energiou.

Mali by ste 
trochu upus-

tiť od svojich aktivít. Sedieť na nie-
koľkých stoličkách sa nevyplatí.

Dajte niečo-
mu čas, ten 

vyrieši všetko. Momentálne si po-
trebujete oddýchnuť.

Niečo nevy-
chádza tak, 

ako ste si predstavovali. Mali by ste 
sa menej miešať iným do života. 

Pekné dni 
využite na 

dovolenku. V tomto období sa 
vám najviac vydarí.

Budete sa cí-
tiť spokojne, 

lebo dostanete veľa pozvaní na 
rôzne stretnutia.

Finančne si 
veľmi polepší-

te vďaka novej ponuke.

Dostane sa 
vám za niečo 

zadosťučinenie. Prijmite ho bez 
zbytočných poznámok. Druhá 
strana to ocení.

Uvedomujete 
si, že život 

nie je len o práci a chce sa vám len 
tak si ho užívať.

poHotoVoSť V lekárňacH
Dnes 24. júna - Limba, zajtra 25. 

júna - Limba, v piatok 26. júna - 
Sunpharma - Kaufland, v sobo-
tu 27. júna -  Altea, v nedeľu 28. 
júna - Dr. Max - Monaco, v pon-
delok 29. júna - Tília a v utorok 30. 
júna - Diecézna lekáreň sv. Lukáša.

Limba: Podtatranská 5, č. t. 772 
26 57, Sunpharma: Moyzesova 3, 

č. t. 788 03 36, Altea: Nám. sv. Egí-
dia 25, č. t. 772 42 22, Dr. Max 
- Monaco: Francisciho ul., Tí-
lia: Banícka 28, Diecézna le-
káreň sv. Lukáša: Alžbetina ul.

Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 18. do 22. hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 8. do 22. hod.

NÁMESTIE SV. EgíDIA
Štvrtok 25. jún o 20. hod.
ŽENSKÝ ZÁKON
DS Prameň Detvianska Huta
Klasická hra J. G. Tajovského v 
podaní ochotníckeho súboru 
Prameň, ktorý sa s ňou umiestnil 
na 3. mieste na festivale Zochova 
divadelná Revúca v roku 2013. 
Réžia: Milan Václavík a kolektív.

Piatok 26. jún o 19. hod.
UKELELE
TROUBLEMAKERS
Česko
Skupina Ukulele Trouble Makers 
má v repertoári hity od AC/DC, 
The Clash, L. Krawitza, Michaela 
Jacksona, Guns n roses, Nirvany, 
Bexonce, Beatles a ďalších.

Sobota 27. jún o 10. hod.
O FÚZATEJ
SNEHULIENKE
Divadlo na doske Prievidza
Rozprávka plná zaujímavých nápa-
dov s pesničkami a živou hudbou.

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2015

V nedeľu 28. júna si pripomenieme
3. výročie od smrti našej drahej manželky, 

mamy, babky a prababky

ZDEŇKY LEŠŤANOVEJ
z Popradu.

Kto ste ju poznali,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Manžel, dcéry a syn s rodinami

SpoMienka

Sobota 27. jún o 21. hod.
FILMY NA PLÁTNE
Blended (USA, 117 min.)

Nedeľa 28. jún o 15. hod.
DYCHOVÁ HUDBA
POPRADČANKA
Promenádny koncert

Sobota 27. jún o 14. hod./areál 
Základnej školy Poprad-Veľká
JUNIÁLES
Mesto Poprad, ZŠ s MŠ Poprad – 
Veľká a Klub Veličanov všetkých 
srdečne pozývajú na program 
plný športu, kultúry a zábavy.

Foyer Domu kultúry
Poprad-veľká
ABSOLVENTI 2015
Výstava žiakov, ktorí v tomto 
školskom roku absolvovali štú-
dium výtvarného odboru ZUŠ na 
Štefánikovej ulici.

* * * * * *

Popradský modelársky deň 2015 zaznamenal tohto roku oveľa 
viac vystavovateľov aj návštevníkov ako vlani. Ako uviedol za 
organizátorov Jozef Anďal, vystavovateľov bolo 230 nielen zo Slo-
venska, ale aj Poľska a Čiech a divákov odhadujú na viac ako 4 
tisíc. Dodal: „Na PMD sme vytvorili aj ustanovujúci slovenský 
rekord, keď sme vytvorili z 34 modelov ťahačov s návesmi koló-
nu dlhú 43,5 metra“. Zakrúžila v popradskej Aréne, kde sa podu-
jatie konalo. (ppm)       FOTO – Silvia Šifrová

61. ročník folklórneho festivalu Východná bude od 2. do 5. júla 
Galaprogram s názvom Bohatstvo krásy začne v nedeľu 5. júla o 
14.30 hod.     (ppp)

Folklórny festival Východná
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M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad-2 kioskov, každý 
o výmere 12 m2 nachádzajúce sa na Halátovej ulici v Poprade, k. ú. Po-
prad, zapísané na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, 
katastrálne územie Poprad na liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory 
sú vo výlučnom vlastníctve  vyhlasovateľa súťaže. 
Predmet nájmu na základe súťaže: 
Prenájom 2 kioskov s podmienkou prevádzkovania verejných sociálnych 
zariadení v kiosku č. 2 v predstaničnom parku:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/6
- kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/7
Nebytové priestory  sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 980,- €     Slovom: Deväťstoosemdesiat eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 26. júna 2015  do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
0910890244      PP-69

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Ul. Ludvíka Svobodu, súp. č. 3783 
v Poprade o celkovej výmere 235,26 m2, katastrálne územie Poprad,  
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na 
liste vlastníctva č. 4330. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve 
vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 4 441,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 26. júna 2015  do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
0910890244      PP-68

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Pop-
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• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám bicykel Scott Con-
tessa, veľkosť S (na výšku 145-
165 cm), vo veľmi dobrom sta-
ve. Cena 199 €. Inf.: č. t. 0948 
007 776.   35/15-P

• Kúpim malý 3-izb. byt, v  za-
teplenej bytovke, s  novými ok-
nami, v lokalite vežiakov Topľa, 
Ondava, Latorica a  pod., príp. 

• Dám do prenájmu 3-izb. 
nezariadený byt na sídlisku 
Juh III v  Poprade. Inf.: č. t. 
0907 924 931.  52/15-R• Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory na Hranič-
nej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  60/15-R

pri hoteli Poprad, 2 až 9 po-
schodie, môže byť aj funkčný 
zachovalý pôvodný stav. Inf.: č. 
t. 0908 070 967.  10/15-K• Kúpim 1 alebo 2-izbový 
byt v Poprade s  balkónom a 
vyhliadkou na Tatry. Inf.č.t.:  
0944 287 670.  11/15-K

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

prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície

odborný/á referent/ka oddelenia územného plánovania

Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa - územné plánovanie, urbanizmus, 
architektúra
- prax v príslušnom odbore min. 3 roky
- znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti
- bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibil-
nosť, kreativita
- práca s počítačom - pokročilý
- vodičský preukaz sk. B výhodou
- odporúčania a pracovné hodnotenia od predchádzajúcich zamest-
návateľov alebo organizácií, s ktorými uchádzač spolupracoval, vý-
hodou

Požadované doklady k prihláške na výberový pohovor:
• písomná prihláška na výberový pohovor,
• profesijný štrukturovaný životopis s uvedením telefonického kontaktu,
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
• výpis z registra trestov alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely 
výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov.

Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: do 8.7.2015
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s 
označením neotvárať „výberové konanie - územné plánovanie“ (poštou 
alebo osobne do podateľne) na adresu:

Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

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

Popis práce:
• zabezpečovanie obstarávania, prerokúvania a schvaľovania územného 
plánu mesta, mestských častí a vybraných priestorov, vrátane územnopláno-
vacích podkladov (urbanistické štúdie, generely a pod.), zmien a doplnkov 
územného plánu v zmysle platných právnych predpisov,
• vydávanie stanovísk ku všetkým druhom dokumentácie, koncepčným 
materiálom a podkladom,
• poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre občanov pri ich 
investičných zámeroch na území mesta,
• usmerňovanie a koordinovanie dobudovania, reaminácie a rozvoja mest-
ských častí, areálov, zón a súboru objektov s cieľom dosiahnutia kvalitného 
urbanisticko-architektonického a funkčného riešenia,
• spracovanie urbanistických a územno-technických zásad a regulatívov 
rozvoja vybraných mestských častí podľa potreby a aktuálnosti,
• spolupráca na zabezpečovaní podkladov a podmienok pre verejné súťaže 
a konkurzy z hľadiska urbanistického a územno-technického  PP-81

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

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

Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej 
inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za 
rámček sa pripláca 3 €.
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M E S T O    P O P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť

v katastrálnom území Poprad - pozemok časť parc.
č. KN-C 2993/782 o výmere 50,4 m², za účelom umiestnenia

a užívania drevenej terasy ku kaviarni Café Story a časť o výmere 133 m²,
za účelom umiestnenia a užívania detského ihriska s oplotením.  

Výška nájmu je minimálne 8,- €/m²/rok za pozemky, ktoré slúžia 
na účely podnikania, alebo s ním súvisia a minimálne 0,12 €/m²/
rok za pozemky za účelom budovania verejnoprospešných stavieb 
napr. parkovísk, ihrísk, oddychových plôch, prístupových komuni-
kácií, chodníkov a pod., ktoré neslúžia na účely podnikania, ani s 
ním nesúvisia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu po-
zemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 
117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ 
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 30. 6. 2015 o 12. hod. 

v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc. č. KN-C 3204/13
o výmere 90 m2 za účelom jeho užívania na včelárenie. 

Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,12 €/m2/rok, za pozemky 
na záhradkárske účely a účely včelárenia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu po-
zemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 
117/2012 zo dňa 06. 06. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majet-
ku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ 
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 30. 6. 2015 o 12. hod.

v katastrálnom území Poprad - pozemok časť parc. č. KN-C 3009/1
o výmere 383 m2 za účelom jeho užívania na záhradkárske účely. 

Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,12 €/m2/rok, za pozemky na 
záhradkárske účely a účely včelárenia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu po-
zemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 
117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ 
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 30. 6. 2015 o 12. hod. 

v katastrálnom území Stráže pod Tatrami, pozemok
parc. č. KN-C 439/1 o výmere 150 m2 za účelom jeho úpravy

a užívania ako pridomovej záhradky. 
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok, za pozem-
ky situované pri rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej 
záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu po-
zemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 
117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ 
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 30. 6. 2015 o 12.  hod. 

M E S T O    P O P R A D
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Poprad - pozemok časť parc. č. KN-C 2485/10

o výmere 3 m2 za účelom vybudovania schodiska pre stavbu
„Nadstavba objektu LIMBA na pozemku parc. č. KN-C 1284/3“ 

Výška nájmu za pozemok je minimálne 19,18 €/rok.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ                      
č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ 
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 30. 6. 2015 o 12. hod. 

v katastrálnom území Poprad - pozemky parc. č. KN-C 9/4 o výmere 
38 m², parc. č. KN-C 9/6 o výmere 16 m², parc. č. KN-C 9/8 o výmere 
16 m² a parc. č. KN-C 9/10 o výmere 16 m² pod prístavbou k budove 

súpisné číslo 43 kino Tatran a súpisné číslo 44 Reduta
na Námestí sv. Egídia. 

Výška nájmu za pozemky, spolu o výmere 86 m² je minimálne 
1228,77 €/rok 
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu po-
zemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ č. 
117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle znaleckého posudku č. 031/2011 
vypracovaného Ing. Brunom Borošom.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ 
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 30. 6. 2015 o 12. hod. 

v katastrálnom území Poprad, pozemok časť parc.
č. KN-E 3594/1 o výmere 809 m2 v podiele 1/2

za účelom jeho užívania ako záhrady za rodinným domom. 
Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok, za pozemky 
situované pri rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej zá-
hradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ                      
č. 117/2012 zo dňa 06. 06. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o ma-
jetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ 
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 30. 6. 2015 o 12. hod. 

v katastrálnom území Poprad - pozemok časť parc. č. KN-C 1735/2
o výmere 9 m2 za účelom parkovania motorového vozidla. 

Výška nájmu za pozemok je minimálne 0,33 €/m2/rok, za pozemky, 
ktoré neslúžia na účely podnikania, ani s ním nesúvisia.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uznesením MsZ                      
č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti, ako aj situačný nákres v katastrálnej 
mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ 
Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 
052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 30. 6. 2015 o 12. hod. 
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Prvý tenisový challenger pod Tatrami pozná víťazov

Krátko zo športu

Prvý ročník tenisového tur-
naja ATP Challenger Tour 
Poprad - Tatry 2015 vyvrcho-
lil v  sobotu 20. júna finálový-
mi zápasmi. Turnaj napokon 
ovládli českí tenisti na čele 
s  Adamom Pavláskom, ktorý 
získal svoj premiérový titul vo 
dvojhre a finálovú účasť si spo-
ločne so Slovákom gombosom 
pripísal aj vo štvorhre.

Český Davis Cup-ový repre-
zentant Adam Pavlásek si vo fi-
nále dvojhry poradil s Čiľanom 
Hansom Podlipnik-Castillom 
2:1 na sety. O hodinu neskôr už 
nastupoval na centrálny kurt 
spoločne so Slovákom Norber-
tom Gombosom, ktorý po ne-
vydarenom semifinále dvojhry 
si chcel napraviť chuť aspoň vo 
štvorhre. Súpermi boli ďalší dva-
ja českí reprezentanti Roman 
Jebavý a  Jan Šátral. Zápas bol 
napokon jednoznačnou záleži-
tosťou v  prospech čisto českej 
dvojice. „Do tretice všetko dobré 
a  konečne mám aj challegerový 
titul. Vo štvorhre už dochádzali 

sily. V Poprade bolo všetko super. 
Verím, že sa objavím na tomto 
turnaji aj o  rok,“ povedal Adam 
Pavlásek, ktorý na prvý ročník 
turnaja pod Tatrami bude spomí-
nať rád. „Bol to pre mňa úspešný 
týždeň, aj keď dvojhra nedopadla 
podľa mojich predstáv. Na to, že 
to bol prvý ročník v Poprade, tak 
organizátori odviedli dobrú prá-
cu. Cítil som sa tu po celý týždeň 
dobre,“ dodal Norbert Gombos.

Svetový tenis má teda za sebou 

premiéru v Poprade a organizátori 
už teraz premýšľajú nad tým, ako 
bude vyzerať ďalší ročník. „Videli 
sme kopec dobrých zápasov a na-
pínavé finále. Škoda, že sme opäť 
nemali slovenského víťaza. Turnaj 
sa osvedčil, bolo tu krásne zázemie. 
Teraz na mňa padá únava, ale sa-
mozrejme, rozprávali sme sa už aj 
o  budúcom ročníku. Začneme ho 
pripravovať čo najskôr, musíme 
však vylepšiť veľa vecí,“ hodnotil 
organizátor Branislav Stankovič.

Počas turnaja sa uskutočnilo 
množstvo sprievodných podu-
jatí, medzi nimi aj charitatívne 
dražby nadácie Daniely Han-
tuchovej. Originálna tenisová 
raketa Sereny Wiliamsovej bola 
vydražená za 6 500 eur a pobyt 
s Danielou Hantuchovou na ľu-
bovoľnom turnaji WTA za 5 170 
eur. Tieto finančné prostriedky 
pomôžu popradským deťom 
s vývinovými poruchami a  tiež 
Nemocnici Poprad.  (mav)

Klub Matejovčanov v spolu-
práci s mestom Poprad po roč-
nej prestávke opäť zorganizo-
val tradičný volejbalový turnaj 
Matejovská antuka o pohár 1. 
viceprimátora mesta Poprad. 
Tento štrnásty ročník bol obo-
hatený o nultý ročník bedmin-
tonového turnaja o  putovný 
pohár Klubu Matejovčanov 
a bohatý kultúrny program.

„Do volejbalového turnaja sa 
prihlásili staré známe družstvá 
i  minulí víťazi, ale pridali sa 
k  nám aj priatelia z  Kežmar-

ku, či z Tatier. Prihlásilo sa šesť 
družstiev. Bedminton sa určite 
stane tradičnou súčasťou tohto 
podujatia. Zapojilo sa viac ako 
tridsať hráčov rozdelených do 
štyroch kategórií,“ hodnotil or-
ganizátor podujatia Peter Jada-
mec.

Matejovskú antuku už po 
druhýkrát po sebe obhájilo 
družstvo Sayonara. V bedmin-
tonovom mixe dominovala 
dvojica Tibor a  Diana Balen-
tovci, kategóriu mužov nad 45 
rokov vyhral Ladislav Vančo, 

medzi mužmi do 45 rokov sa 
z  víťazstva tešil Marek Žemba 
a  kategóriu žien ovládla Lucia 
Majerčáková.  (mav)

K volejbalu pridali bedminton

Finálovými turnajmi Žiac-
kej ligy mesta Poprad v mini-
futbale najmladších a v ma-
lom futbale mladších žiakov v 
polovici júna vyvrcholil seriál 
školských športových súťaží v 
meste Poprad.

Počas celého šk. roka 
2014/2015 sa konalo 34 škol-
ských športových súťaží a 
výsledky 29-tich z nich sa za-
počítavali do súťaže o najšpor-
tovejšiu školu mesta. Tretíkrát 
po sebe s náskokom 52,5 bodu 
zvíťazila ZŠ s MŠ Dostojev-
ského a podľa pravidiel súťaže 

Najšportovejšia škola
v Poprade •	NAJLEPŠí strelec FK Poprad 

z  uplynulej sezóny DOXXbet 
ligy Lukáš Kubus mení svoje 
pôsobisko. 27-ročný odchova-
nec popradského futbalu odohrá 
budúcu sezónu v  poľskej prvej 
lige za Wislu Plock, s  ktorou sa 
dohodol na ročnom kontrakte 
s opciou na ďalší rok.•	V  ŠUŇAVE sa v  sobotu 20. 
júna konala krajská súťaž dobro-
voľných hasičských zborov PSK. 
Medzi ženami bolo najlepšie 
Spišské Bystré z  okresu Poprad, 
medzi mužmi sa z víťazstva tešilo 
družstvo Spišský Štvrtok z okre-
su Levoča. Medzi dorastencami 
zvíťazila Spišská Sobota z okresu 

Poprad a  medzi dorastenkami 
triumfovali Jarovnice z  okresu 
Sabinov. Víťazné tímy postúpili 
na 5. majstrovstvá SR dobrovoľ-
ných hasičov, ktoré sa uskutoč-
nia v  sobotu 11. júla a v nedeľu 
12. júla v  Turanoch v  okrese 
Martin.•	ZDRUŽENIE cestovného 
ruchu Vysoké Tatry v spolupráci 
s miestnymi športovými klubmi 
a  samosprávami odštartovalo 
projekt značenia 109 km trás 
pre bežcov a priaznivcov nordic 
walkingu. V prvej etape pribud-
ne 12 bežeckých tabúľ a 59 sme-
rovníkov, ktoré budú tvoriť hlav-
nú kostru navigácie, a to najmä 
medzi Tatranskou Lomnicou a 
Novou Poliankou.  (ppv)

takto ako prvá škola v histórii 
súťaže získala putovný pohár 
natrvalo.

Poradie na ďalších miestach 
je veľmi tesné. Druhá v poradí 
ZŠ s MŠ Spišská Sobota získala 
len o pol boda viac ako tretia 
ZŠ Komenského a piatu ZŠ 
Francisciho delili od štvrtej ZŠ 
Jarná len dva body.

Poháre a vecné ceny odo-
vzdajú  najlepším školám 
zástupcovia vedenia mes-
ta 2. septembra pri príleži-
tosti otvorenia nového šk. 
roka.   (jop)
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SPOLOČNOSŤ SCHüLE SLOVAKIA PRIJÍMA ZAMESTNANCOV
A CHCE POMôCŤ AJ PREPUSTENÝM ZO SVITSTROJA

V  novembri minulého roku 
spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. 
informovala popradskú verejnosť 
o výstavbe výrobnej haly, v ktorej 
mali byť po  jej ukončení umiest-
nené najmodernejšie plnoauto-
matizované CNC obrábacie stro-
je. Zároveň spoločnosť prisľúbila 
vytvorenie pracovných miest pre 
niekoľko desiatok vysokokvalifi-
kovaných zamestnancov. Napl-
nenie tohto plánu predpokladalo 
zo strany Schüle Slovakia, s.r.o. 
preinvestovanie celkovo 4,5 mi-
lióna eur, pričom 1 milión eur 
mali predstavovať náklady na  vý-
stavbu výrobnej haly a ďalších 3,5 
milióna eur na zakúpenie piatich 
obrábacích liniek.

Spoločnosť Schüle Slovakia, 
s.r.o. môže v týchto dňoch s po-
tešením oznámiť, že sa ambi-
ciózne plány zmenili na skutoč-
nosť. V súvislosti s blížiacim sa 
spustením plnej prevádzky no-
vej výrobnej haly plánuje prijať 
viac ako dvadsať zamestnancov.

Spoločnosť Schüle Slovakia, 
s.r.o. chce vzhľadom na aktuálnu 
situáciu v  popradskom regióne 
hlavne pomôcť prepusteným za-
mestnancom firmy SVITSTROJ, 
a.s., ktorí sa ocitli v  neutešenej 

situácii po tom, čo im nevyplatili 
mzdu za dva mesiace a ponúka im 
perspektívnu prácu vo svojej firme. 
Zameranie firmy SVITSTROJ, a.s., 
na subdodávateľskú činnosť v ob-
lasti strojárenskej a  zámočníckej 
výroby, ktorá je príbuznou výrobe 
v  našej spoločnosti, dáva pred-
poklady pre uplatnenie viacerých 
bývalých pracovníkov firmy SVIT-
STROJ, a.s. v našej spoločnosti. 

Čo ponúkame?
Spoločnosť Schüle Slovakia, 

s.r.o.  podni-
ká v Poprade 
už šestnásty 
rok a okrem 
s t a b i l i t y 
a  dlhodobej 
p r a c o v n e j 
perspektívy, 
prináša za-
mestnancom aj bohatý sociálny 
program. Jednu z poskytovaných 
výhod využívajú zamestnanci 
každodenne ešte pred príchodom 
do práce, kedy majú zabezpečenú 
bezplatnú dopravu až po bránu 
spoločnosti.  Každý výrobný  za-
mestnanec má nárok na komplet-
ný pracovný odev vrátane obuvi, 
v  priebehu pracovnej zmeny je 
zabezpečený bezplatný pitný re-

žim. Pri zabezpečení  stravova-
nia zamestnancov si spoločnosť  
Schüle Slovakia, s.r.o. vybrala síce 
pre seba najnáročnejšiu cestu, no 
vďaka nej je pre pracovníkov za-
bezpečený maximálny komfort 
tým, že je im  v každej pracovnej 
zmene, vrátane nočnej, poskyto-
vaná čerstvá varená  strava.  

V mimopracovnom čase spo-
ločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. 
poskytuje všetkým zamestnan-
com,  ktorí majú záujem tráviť 

aktívne voľný 
čas boha-
tú možnosť 
š p o r t o v ý c h 
aktivít - plá-
vanie, cyk-
listiku, tenis 
a  v  zimných 
mesiacoch aj 

lyžovanie. Podobne každý za-
mestnanec má možnosť celo-
ročne využívať firmou hradené 
relaxačné a liečebné masáže.

Spoločnosť pravidelne organi-
zuje firemné posedenia a stretnu-
tia, na ktoré sa zamestnanci tešia 
už  dlho pred ich uskutočnením. 
Spoločnosť Schüle Slovakia, s.r.o. 
si uvedomuje zodpovednosť nie-
len voči svojim zamestnancom, 

ale aj voči ich rodinám. V priebe-
hu roka organizuje viacero podu-
jatí špeciálne určených pre rodi-
ny zamestnancom - Family day, 
tenisový turnaj, rodinnú lyžovač-
ka alebo Mikulášske posedenie.

Spoločnosť celoročne ponú-
ka svojim zamestnancom aj 
možnosť kultúrneho, spolo-
čenského  a športového vyžitia 
sa, pravidelne im poskytuje 
lístky na koncerty, vystúpenia 
a permanentky na  športové 
podujatia (u  nás v  Poprade sa 
prirodzene najväčšej obľube 
teší  hokej a futbal). Pamätá aj 
na dlhoročných zamestnancov, 
ktorých   za odpracované roky 
a  pri odchode do dôchodku 
odmeňuje vecnými darmi.

Čo treba urobiť, ak chcete 
u nás pracovať?

Spoločnosť Schüle Slovakia, 
s.r.o sa obracia na všetkých 
záujemcov, ktorí majú ukonče-
né stredné odborné vzdelanie 
technického smeru a majú zod-
povedný prístup k  práci, aby 
neváhali a  kontaktovali per-
sonálne oddelenie spoločnosti 
na telefónnom čísle  052/7864 
100 alebo na emailovej adrese 
schuele@schuele.sk.               PP-71

Festival Viva Italia vyvrcholil pravou talianskou disco párty v  sobotu 
20. júna v priestoroch Tatranskej galérie v Poprade. Nechýbala Fashion 
Show s finalistkami Miss Spiša 2015, ako hosť programu sa na červe-
nom koberci predstavila Miss Italia 2011 - Stefania Bivone. V neskorých 
nočných hodinách odpálil tanečnú párty v Art Klube DJ Johnny Parker. w w w. n o v i n y - p o p r a d . s k
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Taliansko ako na dlani

Talianske špeciality, hudba aj temperament

PP-5

Štvrtý ročník Viva Italia poznačilo ne-
priaznivé počasie. Talianski predajcovia 
kvalitných vín, syrov, šunky, kávy či cesto-
vín sa však na zimu nesťažovali. Ako po-
vedal Fabio Bortolini za organizátorov OZ 
Pre mesto, návštevníkov síce kvôli dažďu 
a  chladným dňom prišlo menej, no míňali 
viac. Rozohriali ich nielen lahodné talianske 
gastronomické špeciality (prišiel ich ochut-
nať aj slovenský prezident Andrej Kiska - na 
foto dole), ale aj koncerty talianskych spevá-
kov a skupín. Nesporne najväčší záujem vy-
volalo vystúpenie kapely Zucchero Tribute 
band (na foto vpravo) v Poprade. Talianska 
hudba zaznela aj v  Tatrách spolu s  talian-
skou diskotékou a degustačným večerom.

Tohto roku sa Viva Italia pochválila nie-
koľkými novinkami. Jednak zakomponova-
ním ďalších podujatí, ktoré sa práve v  Po-
prade konali ako Podtatranský modelársky 
deň, Aero Moto víkend či tenisový turnaj 
Tatry Challenger Toru 2015. Jednak tým, 
že organizátori do programu zaradili fórum 

Mier v  Európe s  politológom Grigorijom 
Mesežnikovom a takisto súbor workshopov 
Wigwam World Circuit medziiným na tému 
využitia geotermálnej energie. Fanúšikovia 
filmov talianskeho režiséra Paola Sorren-
tina sa mohli zúčastniť na premietaní jeho 
najlepších filmov v Tatranskej galérii. A rov-
nako v  týchto priestoroch otvorili výstavu 
fotografií Pohľady na Taliansko. 

Vyvrcholením bola VIP disco-party v TG 
za účasti Miss Italia 2011 a finalistiek Miss 
Spiša 2015.

F. Bortolini povedal: „Noviniek bolo veľa, do-
stal som veľmi dobré ohlasy, čo sa týka organizá-
cie, aj od talianskych 
účastníkov. Ale, i keď 
všetko funguje, predsa 
sa môže vyskytnúť pár 
detailov, ktoré nemô-
žete nijako ovplyvniť. 
A  tohto roku to bolo 
počasie. Očakávali 
sme oveľa viac ľudí, 
lenže počasie sa ne-
vydarilo.“ Napriek 
tomu, bol s tohtoroč-
ným festivalom Viva 
Italia spokojný a  už 
uvažuje nad budú-
cim ročníkom. Ten 
chcú organizátori 
v  niečom rozšíriť a 
v  niečom zase zlep-
šiť.  (mar)

V  utorok 16. júna bola ver-
nisážou otvorená výstava foto-
grafií Talianskeho archívu na 
Slovensku v  priestoroch Tat-
ranskej galérie. Výstava bola 
súčasťou festivalu Viva Italia 
a potrvá do 30. júna.

„Touto výstavou sme rozbehli 
spoluprácu s  Talianskym fo-
tografickým archívom. Robia 
krásne aktivity v Taliansku a tak 
je tu možnosť, aby sme aj my 
u  nich prezentovali našich au-
torov. Výstava ponúka pohľady 
na život, históriu, architektúru 
i kultúru v Taliansku. Fotografie 
sú z rôznych období od 2. sv. voj-
ny až dodnes. Expozícia obsahu-
je fotografie asi 15 autorov z rôz-
nych častí Talianska,“ povedal 
predseda organizačného výbo-
ru Viva Italia Fabio Bortolini. 
„Táto výstava je pre našu galériu 

veľmi významná. Páči sa mi, že 
je to výber viacerých autorov, ale 
výstava nepôsobí rozbito. Je to 
výnimočný pohľad na Taliansko 
a život v ňom,“ dodala riaditeľ-
ka Tatranskej galérie Anna On-
drušeková.  (mav)

Mesežnikov debatoval s Popradčanmi
V  rámci festivalu Viva Ita-

lia sa popradskej verejnosti 
v  stredu 17. júna predstavil 
aj známy politický analytik 
grigorij Mesežnikov. V Dome 
kultúry hovoril o  aktuálnych 
témach zasahujúcich Európu.

Beseda sa venovala téme 
Ohrozenie mieru v  Európe. 

„Hovoril som o tom, čo sa odo-
hráva medzi EÚ a  Ruskom 
a o konflikte Ruska s Ukrajinou. 
Hovoril som aj o  vývoji Euró-
py. Často sa hovorí napríklad 
o sankciách voči Rusku bez zna-
lostí faktov a  tak aj toto bolo 
témou,“ zhrnul G. Mesežnikov.

Pozvanie na podujatie Viva 
Italia v  Poprade 
prijal politický 
analytik s  nadše-
ním. „Slovensko 
má s  Talianskom 
mimoriadne roz-
vinuté vzťahy tak 
kultúrne, ako aj 
ekonomické. Ta-
liansko je tu mi-
moriadne popu-
lárne. Som rád, 
že som tu mohol 
byť,“ konštato-
val.  (mav)


