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Nezabudnuteľné chvíle v letnom tábore

Streda  12. 7. 2017 Číslo 27 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Mesto Poprad pripravilo aj 
v  tomto roku letný tábor pre deti 
zo sociálne slabších rodín. Od so-
boty do soboty prežívalo 40 detí 
nezabudnuteľné chvíle plné hier, 
prekvapení a výletov.

„Boli to deti, ktoré sa nachádzajú 
v hmotnej núdzi, v sociálnej núdzi, 
sú z  neúplných rodín, prípadne sú 
zverené do výchovy starým rodi-
čom. Tento tábor bol výlučne na ná-
klady mesta. Celkové náklady pred-
stavovali sumu 10 tisíc eur. Okrem 
podpory zo strany mesta nemôžeme 
zabudnúť ani na viacerých sponzo-
rov, vďaka ktorým sme mohli tento 
tábor vylepšiť,“ uviedla vedúca so-
ciálneho odboru MsÚ v  Poprade 
Etela Lučivjanská.

Osemdňový prázdninový tábor 
sa konal už po 17.-krát od soboty 
1. júla do soboty 8. júla v  priesto-
roch Súkromnej školy v  prírode 
v Tatranskej Lomnici. Odborní lek-
tori pripravili pestrý a  zaujímavý 
program plný hier, súťaží, športo-
vých aktivít a výletov. Pod dohľa-
dom skúsených lektorov ÚS SČK si 
vo štvrtok deti vyskúšali techniky 
poskytovania prvej pomoci a získa-
li aj množstvo darčekov, či už práve 
od ÚS SČK, alebo v  predposledný 
deň tradične aj od mesta Poprad. 
V balíčkoch si v piatok našli hračky, 
rôzne základné potreby a oblečenie. 
Naopak, deti sa mestu odvďačili na-
písaním ďakovného listu adresova-
ného primátorovi.   (ppv)

V  pondelok ráno sa pre-
miérovo otvorili brány 
Detskej univerzity Poprad 
v  priestoroch mestské-
ho úradu. Je to spoločný 
projekt mesta Poprad, OZ 
Apolon, Univerzity Mateja 
Bela, základných škôl mesta 
Poprad a  súkromnej školy 
Life Academy. Do prvého 

turnusu nastúpilo 53 detí. 
Dostali univerzitné tričká, in-
dexy a naučili sa aj spoločnú 
univerzitnú hymnu. Slávnost-
ne ich privítal primátor mesta 
Poprad Jozef Švagerko, spo-
ločne s prvým viceprimátorom 
Popradu Igorom Wzošom. Ich 
prvé kroky po otvorení viedli 
do štátneho archívu. Medzi 

najzaujímavejšie aktivity, 
okrem poznávacích výle-
tov, v  tomto týždni patrí 
noc na mestskom úrade 
a  hľadanie fantóma usilov-
nosti, zakladanie vlastnej 
cestovnej kancelárie, noč-
ná hra vo zvonici, či an-
keta o  potrebách občanov 
mesta a  príprava reportáží.

Minulý týždeň v  utorok 
zasadli popradskí poslanci 
do poslaneckých lavíc ne-
plánovane. Vedenie mesta 
zvolalo 3. neplánované za-
sadnutie mestského zastu-
piteľstva, ktoré obsahovalo 
tri body.

Hlavnou témou bol návrh 
na schválenie zapojenia sa 
mesta Poprad do medziná-
rodného projektu s názvom 
„Built Heritage, Energy 
and Environmental-Frien-
dly Integrated Tools for the 
Sustainable Management 
of Historic Urban Areas“ 
(acronym: BhENEFIT) v 
rámci programu Interreg 
Stredná Európa 2014 - 2020 
a súhlas so zabezpečením 
spolufinancovania projektu. 
Predkladateľom bol prvý 
viceprimátor Igor Wzoš. 
„Mesto Poprad je v  rám-

ci tohto projektu jediným 
mestom na Slovensku, ktoré 
sa zapojilo. Vážnym dôvo-
dom, prečo sme boli oslovení 
je, že sme pripravení na ta-
kýto typ projektu. Výsledkom 
bude platforma, na základe 
ktorej vieme sledovať toky 
energií, vysledovať úspory, 
pričom pôjde hlavne o histo-
rické budovy mesta. Projekty 
tohto typu sú koncipované 
voľne a až v  ich priebehu sa 
tvoria nejaké hodnoty. Takto 
môžeme čerpať personálne 
náklady, ktoré budú refun-
dované, či zakúpiť potrebnú 
techniku. Môžeme si zaplatiť 
kvalitných expertov, ktorí ve-
dia poradiť, a tiež refundovať 
mzdy vlastných ľudí, ktorí na 
mestskom úrade už pracujú 
v takejto oblasti,“ vysvetľoval 
I. Wzoš a dodal:

Neplánované zastupiteľstvo
s troma bodmi

(Pokračovanie na str. 2)
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Stručne

Najúspešnejší stredoškolskí pedagógovia z Popradu

• PACIENTI, sprevádzajúce osoby a 
návštevy od 1. júla parkujú pred vy-
branými zdravotníckymi zariadenia-
mi bezplatne. Rezort zdravotníctva 
pristúpil k uvedenému kroku, pretože 
parkoviská majú podľa neho slúžiť 
predovšetkým pacientom, nemá to 
byť zdroj príjmu, ale služba nemocni-
ce. Bezplatné parkovanie na štyri ho-
diny platí od začiatku tohto mesiaca aj 
v popradskej nemocnici. 

• OZ PRE MESTO pripravuje opäť 
festival všetkého slovenského Made 
in Slovakia. Plánujú ho v čase od 2. do 
5. augusta. Medzi účinkujúcimi budú 
Majk Spirit, Le Payaco, B. Dubasová a 
ďalší. 

• PRVÁ letná čitáreň v  tejto sezó-
ne sa uskutoční dnes 12. júla od 17. 
do 20. hod. v  Podtatranskom múzeu 
v Spišskej Sobote. Prednášať bude Jana 
Kušniráková na tému Botanické diela 
16. až 19. storočia. Návštevníci budú 
mať k dispozícii aj najnovšie čísla od-
borných a regionálnych periodík.

• ZAJTRA 13. júla o 17. hod. sprí-
stupni Tatranská galéria v  Poprade 
novú výstavu s názvom Od genetiky 
po epigenetiku - Otcovia a  synovia 
Hommage á Jozef Jankovič. Obsaho-
vať bude diela umelcov z  troch kra-
jín, aby ukázala v čo najväčšej miere 
širokú škálu nápadov a  prostriedkov 
artikulácie. Vystavovať budú Jozef 
Jankovič a Patrik Kovačovský (SR), 
Jan Berdyszak a  Marcin Berdyszak 
(Poľsko), Veso Sovilj a Mladen Milja-
novič (Bosna a Hercegovina). 

• KLUB Sobotčanov organizu-
je kotlíkový guľáš pre členov klu-
bu v  priestoroch hasičského dvora 
v Spišskej Sobote v sobotu 15. júla od 
15. hod. Po ňom bude o 17. hod. na-
sledovať kultúrne podujatie Čaj o pia-
tej so živou hudbou.

• NOČNÉ divadelné prestavenie 
v podaní popradského Divadla Com-
media, ktoré sa predstaví divákom 
s hrou Don Quichot a Sancho Panza, 
sa uskutoční v sobotu 15. júla o 21.15 
hod. v mestskom parku v Tatranskej 
Lomnici.

• Od 22. - 26. augusta Rímskokato-
lícka farnosť Poprad organizuje letný 
detský tábor v Liptovskej Štiavnici. 
Tábor je určený pre deti od 8 do 12 
rokov. Prihlásiť sa dá prostredníc-
tvom webovej stránky farnosti alebo 
priamo v kostoloch do konca júla.

• NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený pres-
ný zoznam odberných miest, v  kto-
rých bude v  týchto dňoch prerušená 
distribúcia elektriny z  dôvodu plá-
novaných prác na zariadení nízke-
ho napätia.   (ppš)

Centrum Kežmarku sa minulý týždeň zme-
nilo na trh remesiel. Do nedele 9. júla sa tam 
uskutočnil už 27. ročník festivalu Európske 
ľudové remeslo, ktorý bol venovaný tkáčske-
mu cechu. Bohatý program odštartoval v pia-
tok popoludní sprievodom mestom na čele s 
trhovým richtárom a mešťanostami a doby-
tím brány mesta a hradieb areálu remesiel. 
Návštevníkom sa predviedlo 200 remeselní-
kov v 90 stánkoch. Príjemným spestrením 
podujatia bol aj pestrý kultúrny program. 
EĽRO navštívilo tohto roku viac ako 60 000 
divákov. Návštevníci si aj tento rok zvolili 
svojho kráľa, presnejšie kráľovnú, stala sa 
ňou tkáčka Mária Tomisová z Kostolian nad 
Hornádom.    FOTO - Silvia Šifrová

Najúspešnejších pedagógov stred-
ných škôl 2017 v pôsobnosti Pre-
šovského samosprávneho kraja z 
Popradu prijal minulý piatok 1. 
viceprimátor Popradu Igor Wzoš a 
zablahoželal im k oceneniu Sophis-
ta pro regione, ktoré si prevzali kon-
com júna v Prešove. 

Z Popradu túto plaketu získali 
Anna Lorencovičová (na foto prvá 
zľava), riaditeľka Strednej odbornej 
školy elektrotechnickej v Poprade-
-Matejovciach, ktorá pod jej vede-
ním prešla výraznou inováciou a 
modernizáciou. Škola je Centrom 
odborného vzdelávania a prípravy 
v elektrotechnike. Ocenená bola i 
Valéria Brenišinová (na foto druhá 
sprava), učiteľka odborných eko-
nomických predmetov v Obchod-
nej akadémii v Poprade. Žiaci pod 
jej vedením dosahujú popredné 
umiestnenia na celoštátnej i medzi-

národnej úrovni vo wor-
dprocessingu - profesionál-
nom spracovaní textu na 
počítači. Ocenenie dostala 
aj Mária Flussová (na foto 
prvá sprava), ktorá pracu-
je ako učiteľka odborných 
stavebných predmetov a 
angličtiny v Strednej prie-
myselnej škole v Poprade. 
Aktívne sa podieľala na 
projektovej činnosti školy 
v projektoch Comenius, 
Leonardo a Erasmus. Je 
iniciátorkou a autorkou 
Európskej charty mobility. 
K oceneným pedagógom 
z Popradu patrí aj Moni-
ka Bendíková, ktorá učí 
v Strednej zdravotníckej 
škole v Poprade predmet zdravie 
a klinika chorôb, zahŕňajúci via-
ceré medicínske odbory. Jej ruka-

mi prešli stovky žiakov, ktorí našli 
uplatnenie v nemocniciach na Slo-
vensku aj v zahraničí.  (ppp)

„Výmena skúseností sa javí ako kľú-
čový faktor rozvoja v rámci Európy. Ak 
je už niečo niekde vymyslené, jednodu-
cho neurobíte chybu, ak hotové riešenie 
prevezmete od partnerov projektu.“

Program Interreg Stredná Európa 
2014 -2020 je nadnárodný program, 
ktorý financuje projekty európskej 
územnej spolupráce pre posilnenie 
regionálnej inovácie, podporu níz-
kouhlíkových stratégií, ochranu a 
valorizáciu prírodných a kultúrnych 
zdrojov a zlepšenie dopravných pre-
pojení v členských štátoch EÚ: Ra-
kúsko, Česká republika, Maďarsko, 
Poľsko, Slovenská republika, Slovin-
sko, južná a východná časť Nemecka, 
severná časť Talianska a Chorvátsko. 
Niektorí poslanci boli zvedaví na prí-
nos tohto projektu pre mesto, ale na-
koniec jednohlasne a bez problémov 
návrh odsúhlasili.

Rovnako hladký priebeh mal aj ná-
vrh na zmenu Uznesenia č. 143/2017 

z  22. júna 2017, kedy poslanci 
schválili zmenu vecnej náplne kapi-
tálových výdavkov pri vybudovaní 
bezbariérového prístupu do budovy 
presťahovaného sociálneho odbo-
ru MsÚ na ulici J. Curie. Pôvodná 
formulácia prijatého uznesenia totiž 
neumožňovala úhradu projektovej 
dokumentácie na realizáciu stavby.

Poslanci tiež odklepli návrh na 

zmenu rozpočtu Mesta Poprad na 
rok 2017 z  dôvodu nových skutoč-
ností, ktoré si vyžadujú zmenu roz-
počtu príjmov a výdavkov, ako aj ich 
presunu v programovom rozpočte 
na rok 2017 na úseku Interné služby. 
Predkladateľ navrhol bežné príjmy 
zvýšiť o 3 520 eur z dôvodu vyššieho 
plnenia dividend a tým riešiť zvýšenie 
rozpočtu bežných výdavkov.  (ppv)

Neplánované zastupiteľstvo s troma bodmi
(Dokončenie zo str. 1)



Strana 312. 7. 2017

Krátke správy
• PREdSEdA Národnej rady Slo-
venskej republiky vyhlásil  voľby do 
orgánov samosprávnych krajov a ur-
čil deň ich konania na sobotu 4. no-
vembra 2017. Vo voľbách si ľudia 
vyberú predsedov samosprávnych 
krajov, ako aj poslancov na nasledu-
júce štyri roky.• TATRANSKÉ letné kino pokra-
čuje aj v  piatok 14. júla o  21. hod. 
v mestskom parku v Tatranskej Lom-
nici. Premietať sa bude animovaný 
film Mimoni. • dEŇ otvorených dverí v Obser-
vatóriu Lomnický štít bude v sobotu 
15. júla a 22. júla od 9.30 do 16. hod. 
V rámci prehliadky pod vedením 
vedeckých pracovníkov návštevníci 
uvidia moderné prístroje na výskum 
Slnka a  detektor častíc kozmického 
žiarenia.• KONCERT country speváka Ro-
mana Vitkovského s kapelou si môžu 
záujemcovia vypočuť v  sobotu 15. 
júla o 19. hod. v areáli kúpeľov v No-
vom Smokovci.• VČERA 11. júla sa konalo roko-
vanie poslancov Prešovského samo-
správneho kraja. Určili volebné ob-
vody, počty poslancov v nich a sídla 
volebných komisií pre voľby do orgá-
nov PSK v roku 2017.• TATRANSKÁ historická električ-
ka Kométa vyrazí z Popradu na ďalšiu 
letnú jazdu v nedeľu 16. júla o 10.38 
hod. Pokračovať bude do Starého 
Smokovca a Tatranskej Lomnice.• VO výstavnej sieni Barónka v Kež-
marku je inštalovaná výstava s  ná-
zvom Príbeh spracovania ľanu, ktorá 
je inštalovaná pri príležitosti EĽRA, 
ktoré bolo tohto roku venované tkáč-
skemu cechu. Záujemcovia si výstavu 
môžu pozrieť do 31. júla. • V SOBOTU 1. júla sa začalo pred-
sedníctvo Estónska v Rade Európskej 
únie. Kolégium komisárov na čele 
s predsedom EK Jean-Claude Juncke-
rom pri tejto príležitosti  pricestovalo 
do Tallinnu na úvodnú návštevu, aby 
prediskutovali s estónskou vládou vý-
zvy a priority EÚ na nadchádzajúcich 
šesť mesiacov.• dAŇOVÝM subjektom registro-
vaným do osobitnej úpravy Mini One 
Stop Shop (MOSS) sa blíži lehota na 
podanie daňových priznaní (DP) za 
druhý štvrťrok roka 2017. Povinnosť 
podať DP je do 20 dní po skončení 
kalendárneho štvrťroka, ktorý končí 
30. júna. V  lehote do 20. júla sú teda 
subjekty povinné podať DP aj daň 
zaplatiť. Nakoľko v máji došlo v nie-
ktorých prípadoch k zmenám v elek-
tronickom podpisovaní dokumentov, 
daňovníci registrovaní do MOSS by 
túto povinnosť nemali odkladať na 
poslednú chvíľu.   (ppš)

Umelci v  podchode domaľovali, 
výsledok si v  pondelok prišli po-
zrieť zástupcovia mesta, Správy 
mestských komunikácií, ako aj 
Nadácie VÚB, ktorá tento projekt 
finančne podporila.

Víťazný návrh pretavili umel-
ci Viktor Fehér a  Samuel Velebný 
v  priebehu jedného týždňa do ko-
nečnej podoby. Podchod spájajúci 
centrum mesta so sídliskom Juh do-
stal po rokoch novú tvár. „Celé desať-
ročia si pamätáme tento podchod ako 
zanedbaný a  špinavý priestor, kde 
občas stúpla spodná voda, nesvietili 
svetlá a ľudia sa tu necítili bezpečne. 
V  prvej fáze išlo o  odstránenie tejto 
bariéry a zároveň sme ho chceli skráš-
liť. Podarilo sa, je to teraz taká malá 
mestská galéria,“ uviedol pri pondel-
ňajšej návšteve vynoveného podcho-
du prvý viceprimátor mesta Poprad 
Igor Wzoš (na foto vľavo), ktorý do-
dal, že so zástupcami Nadácie VÚB 
už prebehli rozhovory ohľadom re-
novácie ďalších popradských pod-
chodov. „Zvolené miesto je pre takýto 
druh projektu výnimočné, ale keďže 
skupina VÚB zamestnáva v Poprade 
zhruba 500 zamestnancov, je to pre 
nich o to emotívnejšie. Môžu sa reál-
ne stretnúť s tým, na čo prispela naša 

spoločná nadácia,“ povedal zástupca 
nadácie Ján Hollý (na foto vpravo). 
„Som milo prekvapená výsledkom, 
pretože oproti pôvodnému návrhu je 
tu trochu zmenená farebnosť. Je to 
však veľmi kultivované a osvedčilo sa, 
že takéto miestne aktivity treba zve-
riť profesionálnym umelcom,“ zdô-
raznila riaditeľka Tatranskej galérie 
a poslankyňa MsZ v Poprade Anna 
Ondrušeková, ktorá bola členkou 
výberovej komisie v súťaži návrhov.

Podchod nie je len pekne vymaľo-
vaný. Predchádzal tomu rad úkonov, 

ktoré bolo potrebné urobiť, aby tento 
priestor plnil svoj účel. „Naša práca 
spočívala hlavne vo výmene strop-
ných podhľadov, ktoré boli vo veľmi 
zlom stave a  tiež osvetlení celého 
podchodu. Vymenili sa madlá okolo 
stien a  nábehy na kočiare, ktoré sú 
flexibilnejšie. Najviac nám dalo za-
brať odstraňovanie grafitov a starých 
plagátov. Pri rekonštrukcii podhľadov 
sa tiež osadili chráničky, do ktorých je 
možné vtiahnuť elektroinštaláciu pre 
budúci kamerový systém,“ ozrejmil 
riaditeľ SMK Peter Fabian.  (mav)

Projekt sa vydaril, na rade sú ďalšie podchody

Autá minulého storočia sa pred-
viedli v  sobotu 8. júla na podujatí 
Tatranský Oldtimer 2017. Výstavu 
historických vozidiel v štýle „Pr-
vorepublikovej elegancie” mohli 
Popradčania vidieť v  sobotu aj na 
námestí v  našom meste. Obdivo-
vať mohli nielen štvorkolesových 
„tátošov“, ale aj krásne ženy a ele-
gantných pánov. Druhý ročník 
zrazu historických vozidiel  Tat-
ranský oldtimer 2017 sa konal pod 
záštitou primátora mesta Poprad 
Jozefa Švagerka. Cenu primátora 
mesta získal Petr Čechovský z Ho-
donína s autom Packard z  roku 
1929. Pohár odovzdal majiteľovi 
viceprimátor Popradu Igor Wzoš.
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Múzeum získalo
finančnú podporu

Dali veciam druhú šancu

Bedeker novinkou letnej turistickej sezóny v Poprade
Návštevníci Popradu majú počas 

letnej turistickej sezóny k dispo-
zícii premiérovo Bedeker mesta 
Poprad. Podrobný 68 stranový 
sprievodca mestom, ktorý vydala 
Mestská informačná kancelária 
(MIK) Poprad, ponúka návštev-
níkom nielen tie najdôležitejšie 
údaje o Poprade, kalendár najzau-
jímavejších podujatí, ale aj tipy na 
výlety či dôležité kontakty.

„Bedeker sme vydali v náklade 20 
tisíc kusov. Sprievodca má na úvod 
dve jazykové mutácie - v slovenskom 
a v anglickom jazyku, postupne bude-
me chcieť pridávať aj ďalšie jazyky,“ 
uviedla riaditeľka MIK Lucia Pito-
ňáková.

Zaujímavou novinkou z dielne 
MIK sú aj špeciálne zľavové kupóny. 
„Návštevníci ich môžu získať v infor-

mačných centrách a od zmluvných 
partnerov projektu. Dvanásť kupó-
nov ponúka zľavy na rôzne služby v 
rámci oddychu a objavovania nášho 
mesta,“ doplnila riaditeľka.

Ďalšou novinkou, ktorá poteší naj-
mä milovníkov prírody, je podrobná 
mapa Kvetnice. Tá prehľadným spô-
sobom približuje jednotlivé náučné 
chodníky a zaujímavosti tejto nád-
hernej časti mesta. Mapu vydala 
MIK v spolupráci s Mestskými lesmi 
Poprad pri príležitosti 20. výročia 
založenia tejto organizácie. „Každý 
rok sa snažíme pre návštevníkov mes-
ta pripraviť rôzne novinky. Veríme, že 
aj vďaka nim bude tohtoročná letná 
turistická sezóna úspešná,“ uviedol 
primátor Popradu Jozef Švagerko.

MIK Poprad už tradične ponúka 
turistom okrem poskytovania in-

formácií aj predaj doplnkového to-
varu v podobe suvenírov - vrátane 
vlastnej produktovej rady Made in 
Poprad. Medzi obľúbené a vyhľadá-
vané služby patria tiež prehliadky 
popradských kostolov so sprievod-
com, požičiavanie šliapacích autíčok 
či najnovšie aj detských odrážadiel 
pre najmenších.

Mestská informačná kancelária 
(MIK) mesta Poprad , ktorá má svoje 
sídlo na Námestí sv. Egídia, aj tento 
rok predlžuje v letnej turistickej se-
zóne otváracie hodiny. V pondelok 
- piatok bude otvorená od 8. do 20. 
hod. a cez víkendy od 15. do 19.30 
hod. Vysunuté pracovisko MIK - tzv. 
infopoint - je otvorené v priestoroch 

zákazníckeho centra na železničnej 
stanici Poprad- Tatry, kde pred touto 
sezónou pribudol nový elektronický 
informačný panel ponúkajúci pre-
hľadný sumár informácií o meste, 
jeho zaujímavostiach i podujatiach. 
Ďalšie sezónne vysunuté pracovisko 
je zriadené priamo v Spišskej Sobote v 
pokladni Podtatranského múzea. Oba 
infopointy sú otvorené 7 dní v týždni.

Osvedčený turistický vláčik bude 
premávať počas letnej turistickej se-
zóny na trase Námestie sv. Egídia 
> Aquacity > Spišská Sobota a späť. 
Novinkou je, že vláčik bude zachá-
dzať k Tatranskej galérii. Vláčik bude 
premávať v hodinových intervaloch 
denne okrem stredy v čase od 10. do 
13. hod. a od 15. do 18. hod. Vláčik 
nebude premávať 7.- 9. júla a 28. au-
gusta.

Turisti budú môcť spoznávať 
Poprad nielen z  vláčika, ale aj z 
poschodového autobusu - doub-
ledeckera - na linke č. 8 OBJAV/
DISCOVER POPRAD premávajú-
ceho 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. Au-
tobus premáva počas sezóny (do 
31.8.) v pondelok, v stredu a v piatok 
o 10. a o 16. hod., v sobotu a v nedeľu 
o 14. hod.   (mag)

Podtatranské múzeum 
v  Poprade sa každoročne 
zapája do výziev Fondu na 
podporu umenia a  vypra-
cováva projekty súvisiace 
s  ochranou kultúrneho 
dedičstva, akvizičnou, vý-
stavnou i publikačnou čin-
nosťou.

V roku 2017 zaznamenalo 
mimoriadny úspech nakoľ-
ko zo 6 žiadostí bolo pod-
porených 5, čo je doteraz 
najvyššia úspešnosť a okrem 
iného svedčí aj o  kvalite 
vypracovaných projektov. 
Takto získalo finančné pro-
striedky v celkovej výške 67 
tisíc eur.

Sumou 20 tisíc eur bude 
podporená prvá etapa vy-
bavenia objektov remesel-
níckych dielní ako súčasti 
expozície Kniežacej hrobky 

z Popradu - Matejoviec s dô-
razom na prezentáciu a edu-
káciu tradičného spôsobu 
výroby a „živej histórie“, 25 
tisíc eur pôjde na ochranu 
zbierkových predmetov v 
expozícii Kniežacej hrob-
ky z Popradu - Matejoviec, 
na reštaurovanie portrétov 
rodiny Cziserovcov, majite-
ľov popradskej papierne, zo 
zbierok Podtatranského mú-
zea v Poprade pôjde 15 tisíc 
eur, reštaurovanie drevených 
skulptúr a reliéfu zo zbierko-
vého fondu Podtatranského 
múzea v Poprade si vyžaduje 
podporu vo výške päť tisíc eur 
a dve tisícky budú použité na 
reštaurovanie vzácnych tlačí 
17 st. vyhlásených MK SR 
za historický knižničný fond 
z knižnice Podtatranského 
múzea v Poprade.  (ppp)

Koncom júna sa v Poprade 
skončilo sochárske sympó-
zium s  názvom Recycleart 
(dajme veciam druhú šan-
cu), ktoré zorganizovala 
Tatranská galéria.

Sochári formou recyklácie 
a  umeleckého opracovania 
objektov,  s  použitím želez-
ného odpadu, vytvorili dva 
objekty. Igor Mosný zaují-
mavo premenil výmenníko-
vú nádrž z roku 1913, ktorú 
galérii venovala spoločnosť 
Tatrakon. Dielo je osadené 
v  parku pri Tatranskej ga-
lérii. „Svojou hmotnosťou aj 

tvarom oživuje tento priestor 
a určite sa stane zaujímavou 
umeleckou dominantou Po-
pradu. Objekt bude v  noci 
osvetlený zvnútra a bude vy-
žarovať zaujímavý svetelný 
efekt“, uviedla Anna Ondru-
šeková, riaditeľka Tatranskej 
galérie a  zároveň kurátorka 
sympózia. Druhé dielo vy-
tvorila poľská autorka Anna 
Szprynger a  je umiestnené 
na nádvorí galérie.

Sympózia sa zúčastnili 
okrem umelcov a  kurátorky 
aj hostia Tadeáš Goryczka za 
Kabinet architektúry v Ostra-

ve, Dalibor Mouka, místosta-
rosta Úřadu městského 
obvodu Moravská Ostrava 
a Přívoz, ktorý sa venoval ob-
dobným sympóziam v Ostra-
ve Vitkoviciach, Jaroslaw 
Denisiuk, riaditeľ Galérie 
v poľskom meste Elblag, kto-
ré má taktiež dlhoročnú tra-
díciu v organizovaní sympó-
zií. „Založiť sme novú tradíciu 
spoločných stretnutí, ktoré sa 
budú venovať záchrane už 
vytvorených diel, ale aj vzniku 
nových. Štartujúcim mestom 
je Poprad, čo má veľmi teší, ale 
aj zaväzuje“, doplnila A.On-
drušeková. V piatok 30. júna 
títo účastníci podpísali aj spo-
ločné memorandum. Za naše 
mesto ho podpísal primátor 
Jozef Švagerko.  (ppš)

www.noviny-poprad.sk
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V Popradskom okrese bola mzda
vyššia ako krajský priemer

V našom svete vládne túžba po moci a sláve

Z interpelácií poslancovNa ostatnom júnovom riadnom 
Mestskom zastupiteľstve v Poprade 
vystúpili viacerí poslanci s interpe-
láciami.

Poslanec MsZ Ondrej Kavka 
predniesol interpeláciu obyvateľov 
Ul. Levočskej a Okružnej, ktorí po-
ukazovali na nepriaznivú situáciu 
s  dopravou a  parkovaním. Žiadajú 
zmenu organizácie dopravy na kri-
žovatke oboch ulíc. Podľa interpe-
lácie O. Kavku, obyvatelia Levočskej 
ulice sa tiež sťažujú na neúnosný 
stav s  prevádzkou blízkej herne na 
Francisciho ulici.

Poslankyňa MsZ v  Poprade Anna 
Schlosserová poukázala na to, že cel-
ková výška nedoplatkov voči mestu 
je príliš vysoká a  v  prílohe navrhla 
možnosti a spôsob, ako umožniť naj-
mä neplatičom zo skupín v hmotnej 
núdzi a  dlhodobo nezamestnaným 
znížiť tento dlh odpracovaním na 
príklade skúseností z  Liptovského 
Mikuláša. Opakovane tiež upozorni-
la na podnet občanov z Matejoviec vo 
veci kontroly nelegálnych, nepovole-
ných stavieb na území tejto mestskej 

časti. A. Schlosserová tiež požiadala 
vedenie mesta o  doručenie odpove-
de s  doložením kópií objednávok, 
faktúr a  iných dokladov, ktorými by 
bolo možné preukázať nevyhnutnosť 
prekročenia schváleného rozpočtu 
na rok 2016 o 11 tisíc eur pre odde-
lenie strategického a  rozvojového 
manažmentu v programe propagácia 
a prezentácia obce. Ďalej sa na vede-
nie mesta obrátila v mene obyvateľov 
mesta, ktorým prekáža reklamný 
megaboard pri autobusovej zastávke 
na hlavnej ceste pri OC Max. Žiada 
prehodnotenie jeho osadenia na po-
zemku mesta, prípadne návrhu na 
odstránenie stavby. Poslankyňa inter-
pelovala aj požiadavku obyvateľov by-
tového domu na Ul. D. Tatarku, ktorí 
by chceli dosiahnuť premiestnenie 
kontajnerového státia umiestneného 
pod oknami bytov tak, aby v  danej 
lokalite mali obyvatelia zabezpečené 
nerušené užívanie a vetranie bytov.

Poslanec MsZ v Poprade Vladimír 
Lajčák prostredníctvom interpelácií 

požiadal primátora mesta Poprad, 
aby inicioval zvolanie Správnej rady 
FK Poprad, nakoľko sa nezasada-
la od decembra 2016, čím ostali 
poslanci odrezaní od informácií 
o správe, chode a ekonomike klubu.

Poslanca Milana Barana oslovi-
li členovia Klubu Popradčanov vo 
veci stavu cestnej komunikácie I/66, 
ktorá je vo veľmi zlom technickom 
stave. Upozornil tiež, že požiadavky 
na zabezpečenie dostatku parkova-
cích miest najmä na sídlisku Juh sa 
neustále zvyšujú a  napokon žiadal 
o informáciu, v akom stave je prípra-
va investičnej výstavby skateparku.

Poslanec Štefan Pčola smeroval 
svoju prvú interpeláciu na právne 
oddelenie, od ktorého žiadal infor-
máciu, v  akom stave je súdny spor 
vo veci mesto Poprad vs. Miroslav 
Franický. V  druhej interpelácii po-
ukázal na poškodenie dlažby na Ul. 
1. mája pred bývalou Slovenskou 
reštauráciou, kde pri stavebných 
prácach realizátor neprekryl pod-

klad a tým dlažbu znehodnotil.
Poslanec MsZ Slavomír Božoň 

odovzdal štyri interpelácie. V  prvej 
upozornili obyvatelia Spišskej So-
boty na to, že pri jarnom upratovaní 
dochádzalo k vyhadzovaniu nadroz-
merného odpadu do kontajnerov, 
pričom sa domnievajú, že pochádzal 
od podnikateľských subjektov. Žia-
dajú v  období jarného, či jesenného 
upratovania zvýšený pohyb hliadok 
mestskej polície. S. Božoň tiež opä-
tovne poukázal na to, že k bytovému 
domu Stroncium neexistuje chodník 
pre peších a  že obyvatelia bytové-
ho domu Erbium majú dlhotrvajúci 
problém s parkovaním. Poslanec žia-
dal aj revitalizáciu športového ihriska 
medzi blokom Erbium a Luníkom.

Poslanec Miroslav Glevaňák sa na 
mesto obrátil so žiadosťou obyva-
teľov vnútrobloku na Ul. Uherovej, 
ktorí poukázali na to, že namaľované 
vodorovné dopravné značenie zákaz 
státia zo Záborského ulice je po na-
padnutí snehu v zimných mesiacoch 
neviditeľné. Žiadajú osadenie zvislé-
ho dopravného značenia.  (ppp)

Priemerná mesačná 
mzda v podnikoch s 20 a 
viac zamestnancami v Pre-
šovskom kraji dosiahla 
v roku 2016 sumu 817 EUR, 
čo bolo o 221 EUR menej 
ako celoslovenský priemer 
a zároveň najmenej v rám-
ci krajov v SR. Medziročne 
bol zaznamenaný nárast 
priemernej mesačnej mzdy 
o 4,8 %. 

Priemerná mesačná mzda 
vzrástla v roku 2016 vo všet-
kých okresoch Prešovského 
kraja s výnimkou okresu 
Svidník, kde priemerná 
mzda klesla o  0,7 percenta. 
Najvýraznejší nárast bol za-
znamenaný v okresoch Bar-
dejov (o 8,8 %) a Vranov nad 
Topľou (8,7 %).

Vyššie priemerné mesač-
né mzdy ako bol celokrajský 
priemer, boli iba v okresoch 
Poprad (907 EUR) a Prešov 
(876 EUR). Pod priemerom 
kraja sa pohybovala mzda 
v  okresoch Kežmarok (795 
EUR), Vranov nad Topľou 
(780 EUR), Humenné a Le-
voča (po 780 EUR), Sabinov 
(774 EUR), Stará Ľubovňa 
(748 EUR), Stropkov (707 
EUR), Bardejov (695 EUR), 
Medzilaborce a  Snina (po 
693 EUR). Najnižšia mzda 
bola v  okrese Svidník (677 

EUR). 
Z pohľadu odvetví medzi-

ročne mzdy vzrástli od 2,6 
percent v  činnostiach pri 
dodávke elektriny, plynu a 
pary po 68,4 % v činnostiach 
v oblasti nehnuteľnosti, nao-
pak klesli v  informáciách 
a  komunikáciách o  28,2  % 
a  v  administratívnych služ-
bách o 6,5 %. 

Najvyššie mzdy v pod-
nikoch s 20 a viac zamest-
nancami boli v Prešovskom 
kraji v minulom roku v od-
borných, vedeckých a  tech-
nických činnostiach (1  186 
EUR), činnostiach v  oblasti 
nehnuteľností (1  146 EUR), 
dodávke elektriny, plynu a 
pary (1  124 EUR), finanč-
ných a  poisťovníckych čin-
nostiach (1  112  EUR) a vo 
verejnej správe a  sociálnom 
zabezpečení (1  039 EUR). 
Najnižšie boli zamestnanci 
odmeňovaní v administra-
tívnych službách (509 EUR) 
a  v  ostatných činnostiach 
(579 EUR).  

Z pohľadu vlastníctva bola 
vo verejnom sektore prie-
merná mesačná mzda 872 
EUR, o  89 EUR vyššia ako 
v sektore súkromnom.

Mária Trybulová,
Štatistický úrad SR

Pracovisko v Prešove

Mystička a  vi-
zionárka Myrna 
Maria Nazzour 
(na foto vľavo) 
zo Sýrie prešla 
veľa krajín, ale na 
Slovensku zažila 
a  videla vieru ako 
málokde na sve-
te. Prirovnáva sa 
k  poštárovi, ktorý 
nesie dobré zvesti 
a  duchovné ta-
jomstvá. Podľa nej 
totiž prežívame 
časy, keď sa mno-
hí vzďaľujeme od 
Boha a od dobra. 

Myrna býva 
s  manželom v  štvrti Sufani, 
v  hlavnom meste Sýrie na 
Strednom Východe, v  Da-
masku. Z  jej rúk tečie olivo-
vý olej. Začalo sa to počas 
modlitby za jej chorú sestru. 
„Rozchýrilo sa to, ani neviem 
ako, vedela to len jedna suse-
da, ktorá sľúbila, že to nikomu 
nepovie. Do pol hodiny to ve-
deli všetci susedia.“ Ich dom 
sa stal pútnickým miestom. 
Bez ich dovolenia. Myrna sa 
musela podrobiť vedeckému 
skúmaniu, bez konkrétneho 
výsledku.

Jednej tmavej noci sa 
Myrne zjavilo jasné svetlo a 
v  ňom videla ženskú posta-
vu. Veľmi sa zľakla a  ušla. 

Miestny kňaz ju povzbudzo-
val, aby sa modlila za silu 
prijať a  nájsť odvahu vidieť 
Pannu Máriu. O 3 dni sa to 
zopakovalo, aj keď bolo pri 
nej veľa ľudí. Počula a vide-
la ju len Myrna. Stalo sa to 
päťkrát. Po období zjavení 
prišlo obdobie extáz - z  rúk 
jej tiekol olej, strácala rovno-
váhu, zrak, vedomie na 1-2 
hodiny. Videla pri tom Pan-
nu Máriu, Ježiša len počula. 
Extázy zažila 37-krát. Napo-
sledy v Zelený štvrtok 2014. 

Pred 2 rokmi nadobudla 
veľmi bolestivé stigmy na 
rukách, nohách a  na boku. 
Trvalo to 1 deň, keď vznikli 
- aj zmizli po niekoľkých ho-

dinách. Zopakovalo sa to ešte 
párkrát. Lekári a novinári jej 
to veľmi sťažovali. Cítila však 
pomoc od Panny Márie, dá-
vala jej trpezlivosť a silu. 

Keď pri zjaveniach stratila 
zrak, jej zreničky boli veľmi 
úzke, bolo jasné, že na ne pô-
sobí veľmi jasné svetlo. „Pan-
na Mária je nesmierne krásna, 
má tmavé vlasy a  tmavé oči. 
Na pravej ruke má ruženec, 
akoby mi ho podávala. Chce, 
aby sme sa navzájom rešpek-
tovali a  mali sa radi. Nie je 
dôležité, aby nám doma viseli 
kríže a sväté obrázky, ale aby 
sme jeden v  druhom videli 
Boží obraz a vždy pozerali na 
seba s úctou.“  (kpa)
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Napísali ste nám Úspech vždy potešíTýždeň
s mestskou

políciou
• MINULÝ týždeň v  pon-
delok večer odchytila hliadka 
MsP voľne pusteného psa na 
ulici Svätoplukovej pri Sintre. 
Mestskí policajti ho umiestnili 
v útulku. V noci sa na telefón-
nom čísle 159 ozvala majiteľka 
tohto psíka. Následne jej bol 
odovzdaný, avšak aj s uloženou 
blokovou pokutou, keďže neza-
bránila jeho voľnému pohybu.• MESTSKÍ policajti boli mi-
nulý týždeň v  stredu podvečer 
privolaní do prevádzky kaviar-
ne v NC Billa v Poprade, kde sa 
mala nachádzať neznáma žena, 
ktorá si ľahla na zem a odmietala 
odísť. 49-ročná žena z obce Hor-
ná Mariková bola dezorientova-
ná a myslela si, že sa nachádza v 
Liptovskom Mikuláši. Mestským 
policajtom prezradila, že by mala 
užívať antidepresíva, ktoré však 
už niekoľko dní nebrala, keďže 
jej došli. Na miesto bola privola-
ná sanitka, ktorá ženu previezla 
do nemocnice.• VO ŠTVRTOK 6. júna ráno 
prijala MsP Poprad oznam 
ohľadom ženy, s ktorou sa jej 
kolegovia z práce nevedia už 
dva dni skontaktovať. Mali oba-
vu o jej zdravie a život, keďže 
išlo o ženu vo veku 66 rokov, 
ktorá žila sama a podľa ich 
vyjadrenia mala aj zdravotné 
problémy. Cez okno jej domu 
hliadka MsP Poprad videla, že 
v domčeku sa nachádzal mobil-
ný telefón, ktorý patril žene a 
pri prezváňaní zvonil. Z dôvo-
du podozrenia, že by sa mohla 
nachádzať v miestnosti WC 
sa mestskí policajti rozhodli 
otvoriť dom v zmysle zákona a 
skontrolovať, či sa v ňom žena 
nenachádza. K otvoreniu však 
napokon nepristúpili, keďže 
66-ročná žena sa vrátila domov 
živá a zdravá. Bola len na náku-
pe a zabudla si doma mobilný 
telefón.• V  SOBOTU večer prijala 
MsP oznam, že na Ul. Parti-
zánskej neznámy muž rozbil 
na vchode bytového domu 
sklenenú výplň a z miesta odi-
šiel smerom do centra mes-
ta. 25 ročný muž z Popradu 
bol vypátraný na tej istej uli-
ci a následne predvedený za 
účelom zistenia totožnosti a 
podrobený dychovej skúške 
s  pozitívnym výsledkom. Vec 
poškodenia sklenenej výplne 
rieši MsP Poprad.  (msp)

Na Ministerstve zahraničných vecí 
a  európskych záležitostí v  Bratislave 
sa 23. júna uskutočnilo slávnostné vy-
hodnotenie XII. ročníka súťaže z no-
vodobej histórie pre študentov stred-
ných škôl - EUSTORY.

Zuzana Jezerská, koordinátorka 
programu a výkonná riaditeľka Sloven-
ského centra pre komunikáciu a rozvoj, 
n. o., konštatovala, že súťaž bola ná-
ročná a  odborná porota hodnotila 35 
prác. Michal Mlynár, generálny riaditeľ 
medzinárodnej organizácie, rozvojovej 
a humanitárnej pomoci MZV a EZ SR 

a Katja Fausser, Director EUSTORY, 
Hamburg, vyzdvihli skutočnosť, že 
na Slovensku sú mladí ľudia, kto-
rým záleží na budúcnosti krajiny a 
príbehmi o kultúrnych, prírodných, 
technických pamiatkach odhaľujú 
krásu dedičstva našich predkov.

Adam Benko, žiak Obchodnej 
akadémie v Poprade, súťažil s témou 
Modrotlačiarska dielňa Elemíra 
Montšeka v Hranovnici a umiestnil 
sa na 3. mieste.

Lýdia Budzáková
učiteľka OA Poprad

Tatranské radôstky
deň plný slnka a spoločnej radosti 

zažili účastníci na rodinnom juniálese 
v sobotu 24. júna na salaši vo Veľkom 
Slavkove, ktorý sa niesol pod názvom 
Tatranské radôstky.

Organizátori - Klub Marína, popradská 
Matica slovenská a súkromná materská 
škola Trojruža v Poprade pripravili na 
pohostinnom salaši vo Veľkom Slavko-
ve bohatý program plný súťaží, detských 
hier, ľudových piesní a tancov  folklórne-
ho súboru Podtatranček z Veľkej Lom-
nice. Pripravili aj divadielko, výtvarné 
dielne a stánok plný drevených hračiek 
a slovenských rozprávok, ktoré ponúkal 
Marek Duda a zároveň si zahral aj vo 
svojom pojazdnom divadielku.

Na našom júnovom Jánskom dni sme 
privítali aj hostí, ktorí nás poctili svojou 
pomocou a priazňou. Naším príjemným 
hosťom bola Eva Milučká, predsedníčka 

Maríny z Bratislavy, krajská predsedníč-
ka Maríny z Prešova Iveta Kožuchová 
a predsedníčka Maríny z Košíc Marika 
Tomová. Rovnako činne s nami spolu-
pracoval aj krajský predseda SNS Edu-
ard Markovič, ktorý je ctiteľom a or-
ganizátorom rely Tatry a prišiel aj jeho 
kolega  Patrik Františka. O pohodu, po-

hostinstvo a zábavu sa starali matiačiar-
ky z Popradu: Beáta Kalinová, Ľubo-
slava Harabinová, Carolyne Goliášová, 
ktorá vytvorila krásne pamfletky a spolu 
s priateľmi atrapu slovanského hromo-
vládcu Perúna, do ktorého triafali deti 
loptičky. Sponzorov a podporovateľov 
podujatia oslovila Miroslava Krišáková, 
predsedníčka klubu Marína v Poprade.

Ľudmila Hrehorčáková

Ako dlhoročný muzikant, podotýkam 
stále aktívny, v  tomto meste, som bol 
veľmi milo prekvapený akciou konanou 
v  piatok 30. júna v  priestore medzikos-
tolia a  organizovanou mestom Poprad, 
pod názvom Festival popradských hu-
dobných skupín, spojených s  oslavou 
30-ročnej existencie skupiny Tatranka.

Áno, uznávam, že pre ľudí a občanov 
orientujúcich sa v  inej oblasti, ako je 
kultúra a  konkrétne rocková hudba, je 
to niečo čo ich neoslovilo, ale..!

Každá z týchto skupín sa skladá z ľudí ži-
júcich v tomto meste a počas svojej činnosti 
má aj svojich priaznivcov v tomto meste, no 

a neprišlo ich zase málo podporiť svo-
jich priateľov. Preto, hneď na začiatku, 
veľká vďaka mestu a odboru kultúry za 
tento počin v  očakávaní, že to nebolo 
poslednýkrát. Odsedel a  odsledoval 
som poctivo celý tento program. Kaž-
dá z  účinkujúcich skupín mala svoju 
tvár a  zodpovedala si za svoj výkon. 
Čo však bolo pre mňa sklamaním, bola 
práca údajne profesionálneho zvukára, 
ktorý, bohužiaľ, svojou absolútnou ne-
profesionalitou zničil všetko a to úplne. 
Snahu mesta Poprad dať priestor tým-
to skupinám, snahu o najlepšie výkony 
účinkujúcich a v poslednom rade celko-

vý dojem divákov. Vopred sa ospravedl-
ňujem za výraz, ktorý teraz použijem, 
ale jeho zbytočné pobehovanie aj s asis-
tentom, to bolo predstavenie neznalosti 
a  chaosu, ktorý vyústil do absolútne 
nepočúvateľného prejavu kapiel. Ako 
som už uviedol zničil všetko, čo sa dalo. 
Bohužial, hudba je dnes o zvuku a tzv. 
zvukár zničí za pár minút to, čo kapely 
nacvičujú napr. rok. A to je škoda.

Napriek tomu, aj v závere vďaka za 
túto akciu. Podporujte prosím všet-
kých z mesta Poprad a tohto regiónu.

Držím Vám palce.
Juraj Tomašiak

Popradské kultúrne letoPostreh čitateľa

dvanásť všeobecne známych budov v Poprade bolo 
vybraných a zaradených do zoznamu projektu Micro 
panoráma Poprad, ktorý je sprievodným programom 
výstavy „Legovanie v múzeu. Tá sa nachádza v Podtat-
ranskom múzeu v Poprade - pobočka Spišská Sobota.

Hlasovanie prebieha do 17. augusta 2017, 18. augusta sa 
očakáva vyhlásenie výsledkov. K 18. júlu zverejní múzeum 
na svojej webovej stránke ďalšie priebežné výsledky. 

O tom, ktoré architektonické dominanty mesta Poprad 

sa zrealizujú z Lega, majú možnosť rozhodnúť návštevní-
ci múzea. Ku vstupenke do pobočky múzea na námestí v 
Spišskej Sobote získajú žetón, ktorým dajú svoj hlas danej 
stavbe. Zrealizované budú štyri dominanty s najvyšším 
počtom hlasov. Výsledný panoramatický model Popradu, 
ktorý zachytí architektonickú podstatu stavieb v mikro 
mierke, bude vystavený na výstave posledné dva týždne 
pred jej ukončením. 

Legovanie v múzeu potrvá do 31. októbra 2017.  (ppb)

Projekt Micro panoráma Poprad
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Prezidentskému páru
sa narodil syn

V stredu 12. júl - Zlatý had, vo štvrtok 13. júla 
- Benu - Tesco, v piatok 14. júla - Ekolekáreň 
- OC Forum, v sobotu 15. júla - Zlatý had, 
v nedeľu 16. júla - Benu - Tesco, v ponde-
lok 17. júla - Corrib a  v  utorok 18. júla 
- Adus.
Zlatý had: Novomeského ul., Benu - Tesco: 

Teplická cesta, Ekolekáreň - OC Forum: Nám. 
sv. Egídia, Corrib: Levočská ul., Adus: Mnohe-

ľova 2. 
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-
rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 

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

Zmeňte svoj 
životný štýl, 

lebo sa v poslednom čase nezdravo 
stravujete, čo môže mať následky.

Držte sa 
svojho ná-

zoru a neustúpte iným. Urobíte 
najlepšie, čo ste mohli.

Celé leto 
bude pre 

vás ideálne. Nevyskytnú sa žiad-
ne nepredvídané udalosti a bude 
vládnuť pokoj.

Zlepší sa 
vám zdra-

vie, ale aj tak sa viac starajte o 
seba a nielen o druhých.

Neplánujte 
si veľa vecí 

naraz. Potom nestihnete všetko a 
budete sa na seba hnevať.

Všetko vám 
pôjde ako 

po masle, hoci budete musieť po-
čas dovolenky niekoho zastupovať.

Môžu sa ob-
javiť zdra-

votné problémy spôsobené vaším 
prepínaním síl. Oddýchnite si.

Niečo vás 
veľmi po-

teší. Vôbec celý týždeň bude ra-
dostný a naplnený pohodou.

Nedajte sa 
strhnúť k 

nerozvážnym činom, mohli by 
ste mať z toho nepríjemnosti.

Dávajte si 
pozor na 

svoje zdravie. V zahraničí vám 
hrozia úrazy a kolapsy z horúčavy.

Tešte sa z 
peknej do-

volenky. Ak na nej ešte nie ste, 
čaká vás. V práci nastane pokoj.

Nep at r í te 
k ľuďom, 

ktorí by si dávali servítku pred 
ústa. Preto si urobíte ďalšieho ne-
priateľa.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2017
Letný festival hudby, filmu a divadla

SpoločenSká kronika

V pondelok 10. júla 2017
vo Veľkej s

Tiborom Alexym,
79-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Tolerancia nie je ľahostajnosť, ale múdra viera, že i ten druhý 
môže mať pravdu.“        Jiří Menzel

povedali Slávni

Dnes 12. júla má meniny Nina, zajtra 13. júla Margita, v piatok 14. 
júla Kamil, v sobotu 15. júla Henrich, v nedeľu 16. júla drahomír, 
Rút, v pondelok 17. júla Bohuslav a v utorok 18. júla Kamila.

BlaHoŽeláme k meninám

program kina cinemaX poprad

V stredu 12. júla 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 12. júla 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Margitou Balážovou,
92-ročnou

Ruženou Klockovou,
90-ročnou

navŽdy Sa roZlÚčime

Od 13. júla do 19. júla

13. júl o 20. hod.
Námestie sv. Egídia
dIVAdLO COMMEdIA /
dON QUICHOT
A SANCHO PANZA
Divadlo COMMEDIA Poprad 
predstaví hru autora M. de 
Cervantesa y Saavedra ako sa-
tiru na rytierske romány, kde 
sa ustavičný boj s veternými 
mlynmi pretavil do inscenač-
nej podoby. Účinkujú: V. Vaľ-
ko, M. Novák, V. Benko, D. 
Kubaň, M. Piekelnicka. Réžia 
V. Benko.

14. júl o 19. hod.
Námestie sv. Egídia
SHOCK BANd / KONCERT
Hudobná skupina Shock 
band prezentuje najväčšie 
svetové hity 70-tych, 80-tych 
a  90-tych rokov popovej 
a  rockovej scény od inter-
pretov ako ABBA, QUEEN, 
PINK FLOYD, TOTO, BON 
JOVI, DEEP PURPLE, TINA 
TURNER, JAMES BROWN, 

GARY MOORE, JOE COC-
KER a ďalší. 

15. júl o 10. hod.
Námestie sv. Egídia
ČERT A KÁČA / dREVENÉ
dIVAdLO BRATISLAVA
Ide o unikátnu „repliku histo-
rickej divadelnej maringotky  
(mobilnej marionetovej/báb-
kovej scény) s konským zá-
prahom.“ Pre deti sa predstaví 
klasické marionetové divadlo, 
ktoré sa hrávalo pred viac ako 
200 rokmi.

15. júl o 17. hod. - hasičský 
dvor v Spišskej  Sobote
ČAJ O PIATEJ S HUdBOU
V  prípade nepriaznivého po-
časia sa akcia uskutoční v di-
vadelnej sále v Spišskej Sobote.

15. júl o 21. hod.
Námestie sv. Egídia
PAULETTE / HAŠIŠBABA
FILMY NA PLÁTNE/83´/Ko-
média/Francúzsko/2012

Paulette je zatrpknutá stará 
pani, ktorá žije sama v pane-
láku na predmestí Paríža. Dô-
chodok má veľmi malý a sypú 
sa na ňu samé exekúcie za ne-
uhradené platby. 

16. júl o 15. hod.
Námestie sv. Egídia
ORCHESTER BERKYHO
MRENICU S JANOU
ORLICKOU A ERVINOM
SCHÖNHAUSEROM
/ KONCERT
Orchester je zoskupenie hu-
dobníkov, ktorí sú absolvent-
mi hudobných akadémií. Od 
roku 1997 orchester funguje 
pod umeleckým vedením 
Jána Berkyho-Mrenicu ml., 
ktorý pokračuje v umelec-
kých úspechoch svojho otca. 
Vďaka unikátnym hudob-
ným, ale i dramaturgicky 
neobyčajným prvkom, sú 
vystúpenia vždy príjemným 
prekvapením pre široké spek-
trum publika a kritikov.

24. júna 2017 - Yveta Angerová a Miroslav Zapala, Dominika Ba-
burová a Martin Depta, Nikola Kaproncayová a Tomáš Fedor.

manŽelStvo uZavreli

Bol som jedným z tých, ktorí sa zúčastnili koncertu na zimnom štadióne v Poprade venova-
nému Jánovi Pavlovi II. Bol to krásny a nezabudnuteľný umelecký zážitok, ktorý si uchovám 
v pamäti na celý život, veď s Jánom Pavlom II. som sa osobne pri odlete z Popradu stretol. 
Od tých čias uplynulo mnoho rokov, no jeho odkaz „Nebojte sa“ ostal medzi nami stále živý.

Ďakujem všetkým, ktorí tento nevšedný program pripravili.
Vďačný Marián z Popradu.

Úprimné poďakovanieNapísali ste nám

Ja zloduch 3 3d: o 13. hod. 
(hrá sa len cez víkend), 
Ja zloduch 3 2d: o  15.20 
hod. a o  16. hod., Vojna 
o planétu opíc 3d: o 17.30 
hod., Vojna o planétu opíc 
2d: o  20.50 hod. (nehrá 
sa 19.7.), Predpremiéra: 
dunkirk: o 20.30 hod. (hrá 
sa len 19.7.), Spider-man: 

Návrat domov 2d: o 13.10 
hod. (hrá sa len cez víkend) 
a o 18. hod., Láska stojí za 
všetko: o  18.20 hod., Ako 
sa stať zlatokopom: o 20.40 
hod., Špina: o  13.50 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Br-
loh: o  15.50 hod., Artmax 
filmy: Kráľ Belgičanov: 
o 21. hod. (hrá sa len 18.7.), 
47 metrov: o  21. hod. (ne-
hrá sa 18.7.). Viac na www.
cine-max.sk.  (ppp)

Pension - Restaurant SABATO 
v Poprade - Spišskej Sobote 
na Sobotskom nám. 1730/6 

p r i j m e    i h n e ď
UPRATOVAČKU - CHYŽNÚ 

(aj študentku alebo dôchodkyňu) 
na obdobie letnej turistickej sezóny. 

Kontakt:  0905 634 727    PP-69

V piatok 7. júla 2017 večer sa v popradskej nemocnici na-
rodil prezidentovi SR Andrejovi Kiskovi a jeho manželke 
Martine synček. Vážil 3160 g, meral 49 cm a dostal meno 
Martin. Malému novému občanovi mesta želáme veľa 
zdravia, šťastia a úspešný život.   (ppp)
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inZercia

Správy z  Tatier

M E S T O    P O P R A D 

M E S T O    P O P R A D 

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, a  to pozemok časť parc. č. 

KN-C 2034/1, zastavané plochy a  nádvoria o  výmere 30 m2 
za účelom zriadenia trhoviska. 

Výška ročného nájmu je minimálne 25,- €/m² za  pozemky 
v zóne B na účel osadenia predajného stánku.

(Minimálna výška nájmu je určená v  súlade so  Zásadami 
prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválený-
mi Uznesením MsZ č. 117/2012, zo dňa 06. 06. 2012 a v zmys-
le 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 17. 07. 2017 
o 12.00 hod.  PP-67

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

Novovytvorených pozemkov v katastrálnom území Svit, obec 
Svit, parc. č. KN-C 291/6 o výmere 368 m², druh pozemku tr-
valé trávnaté porasty, parc. č. KN-C 294/880 o výmere 257 m², 
druh pozemku ostatná plocha, parc. č. KN-C 294/881 o výmere 
714 m², druh pozemku ostatná plocha a parc. č. KN-C 294/882 
o výmere 132 m², druh pozemku ostatná plocha, spolu o výmere 
1471 m², odčlenených z pozemku parc. č. KN-E 2247/7 o výmere 
6390 m², druh pozemku ostatné plochy, evidovanom na Okres-
nom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva 
č. 2268 vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.

Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 35,- €/m², t. j. 
vo výške 51 485,- € za celý predmet predaja spolu o výmere 1471 
m². Termín na  predloženie súťažných návrhov: do  22. júla 
2017 do 12.00 hod. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo od-
mietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú  bez výbe-
ru návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zru-
šiť. Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.
poprad.sk. Bližšie informácie: anna.pichnarcikova@msupoprad.
sk, tel. 052/716 72 81. PP-66

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

pozemku časť parc. č. KN-C 345/1, druh pozemku ostatné 
plochy o výmere 165 m² v katastrálnom území Poprad, obec 
Poprad, zapísaného v  katastri nehnuteľností na  Okresnom 
úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1 
na  dobu neurčitú za  účelom vybudovania parkovacích miest 
a ich následného odovzdania do majetku mesta.                    

Minimálna výška ročného nájomného je stanovená v súla-
de s § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v zne-
ní neskorších predpisov a  v  súlade so  Zásadami prenájmu 
pozemkov vo  vlastníctve Mesta Poprad schválenými uzne-
sením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 117/2012 
zo  dňa 06. 06. 2012, a  to vo  výške vo  výške 0,12 €/m2/rok 
za  pozemky v  oboch zónach za  účelom budovania verej-
noprospešných stavieb, napr. parkovísk, ihrísk, oddycho-
vých zelených plôch, prístupových komunikácií, chodníkov 
a pod., ktoré neslúžia na účely podnikania, ani s ním nesúvi-
sia, teda spolu 19,80 €/rok za celý predmet nájmu.

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 17. júla 2017 
do 12.00 hod.  Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmiet-
nuť 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: ivana.jurisova@msupoprad.sk, 
tel. 052/716 72 81, 052/716 72 93. PP-65

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, a  to pozemok časť parc. č. 
KN-C 92/1, ostatné plochy o výmere 3 m2 za účelom osadenia 
1 ks informačnej tabule. 

Výška ročného nájmu je minimálne 50,- €/ks za  pozemky 
v zóne A na účel osadenia informačných tabúľ s plochou ta-
bule 1 m² a viac. (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 majetku obcí v znení ne-
skorších 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 17. 07. 2017 
o 12. 00 hod.    PP-68

• INTERAKTÍVNA klauni-
áda s názvom Marfušine dob-
rodružstvá pre deti v  podaní 
Divadla na doske z Prešova sa 
uskutoční v  mestskom parku 
v Tatranskej Lomnici v nedeľu 
16. júla od 16. hod. 
• ĽUdOVÚ veselohru Kubo 
obohatenú o  naživo spievané 
ľudové piesne v podaní kočov-
ného divadla DrAK z Prešova 
uvidia záujemcovia v  areáli 
kúpeľov v  Novom Smokovci 
v nedeľu 16. júla od 19. hod. 
• TATRANSKÝ okrášľovací 
spolok obnovil tradíciu Tat-
ranského letného kina. Pre-
mietať sa bude na Skalnatom 
plese v priestoroch najvyššie 
položenej výstavnej siene v 
strednej Európe, Galérii En-
cián, a to každú nedeľu o 15. 
hod., v repríze vo štvrtky tiež 
o  15. hod. V ponuke budú 
filmy z minulých ročníkov 
letného kina, ktoré spolok 
organizoval do roku 2013. Z 
ďalších noviniek, ktoré pri-
pravil spolok, bude aj autorské 
čítanie.
• BENÁTSKA noc na brehu 
Štrbského plesa sa uskutoční 
v  sobotu 22. júla. Organizá-
tori pozývajú návštevníkov  
na  romantické člnkovanie a 
vystúpenia umelcov so živými 
zrkadlovými sochami.
• MELOdIC orchestra Ma-
riána Demetera sa predstaví 
v Hoteli Lomnica v Tatran-
skej Lomnici v sobotu 15. 
júla o 18. hod.  (ppš)

• Predám tatranský obklad 
2,9 €/m2, leštený, zrubový - po-
loguľatý profil, hranoly a dláž-
kovicu - dyle na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866.  3/17-P

• Aj v  roku 2017 ponúka 
muzikantské služby učiteľ 
na dôchodku JÁN PLAČEK 
z  Popradu (flauta, klarinet, 
trúbka, husle, spev, humor) 
na svadbách, narodeninách, 
firemných akciách vo dvo-
jici s  harmonikárom alebo 
gitaristom. Doprava vlast-
ná. Inf.: č. t. 052/776 76 33, 
0902 519 954.  39/17-R
• Náter striech za 3 €/m2. 

V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423 705.  44/17-R
• V  mesiacoch júl a  august 
ponúkame výučbu anglič-
tiny pre deti aj dospelých 
v meste Poprad, individuálne 
aj v  malých skupinkách. Sme 
originálni lektori z  Kanady 
(native speakers), sústredíme 
sa na konverzáciu, správnu 
výslovnosť slov a slovnú záso-
bu. Garantujeme pedagogickú 
odbornosť. Prispôsobíme sa 
Vaším požiadavkám! Cena 
15 euro/1 hod. (individuálna 
výučba), 20 euro/hod. (sku-
pina). Kontakt: katkacalga-
ry@yahoo.ca, 0918 908  132 
alebo 001-403-7197681 (ne-
chajte odkaz)  48/17-R
• Elektroinštalačné práce 
- vykonávame elektroinšta-
lácie v bytoch a v domoch. 
Rekonštrukcie starých inšta-
lácií. Odstraňovanie porúch. 

Zásuvkové a svetelné obvo-
dy. Zapájanie spotrebičov. 
Poprad a okolie. Inf.: č. t. 
0949 669 600.  52/17-R
• Pizzeria Utópia ihneď pri-
jeme vyučeného čašníka/-čku 
a  vyučeného kuchára. Inf.: č. 
t. 773 22 22 alebo priamo na 
prevádzke.  53/17-R
• dám do prenájmu 2-izb. 
byt v  Poprade, blízko cen-
tra, čiastočne zariadený, cena 
200 € + energie. Inf.: č. t. 
0903 634 200.  54/17-R

• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo v 
Strážach vhodný na výstavbu 
rodinného domu, výmera po-
zemku max. do 450 m2, cena 
do 45 000 €. Platba v hotovosti. 
Inf.: č. t. 0903 626 055.    8/17-K

predaj

rôZne

kÚpa

13. júl o 19. hod.
OKLAMANÝ 
USA, dráma, 94 min., titulky, 
MP15
Zraneného nepriateľského voja-
ka sa ujmú v dievčenskej škole. 
Snímka Sofie Coppola získala 
cenu za najlepšiu réžiu v Can-
nes, hrajú Colin Farrell, Nicole 
Kidman, Kirsten Dunst a Elle 
Fanning.
Vstupné: 5 €

14. júl o 19. hod.
AKO SA STAŤ
ZLATOKOPOM 
USA, komédia, 115 min., titul-
ky, MP15
Zhrdzavený playboy za zeni-
tom má jediný cieľ - zbaliť bo-
hatú staršiu dámu, nechať sa 
vydržiavať a viesť sladký život. 
Vstupné: 5 €

Kina tatran 15. a 16. júla o 16. hod.
AUTÁ 3 
USA, animovaný/rodinný/ko-
média, 100 min.+ 7 min. krátky 
film LOU, dabing, MP Slávny 
pretekár Blesk McQueen musí 
všetkým dokázať, že nepatrí do 
starého železa. Vstupné: 4 €; 
3,50 € deti
15. a 16. júl o 19. hod.
VOJNA O PLANÉTU OPÍC 
USA, akčné sci-fi, titulky, MP15
Tretia kapitola z dejín boja o 
Zem medzi ľuďmi a ľudoopmi.    
Vstupné: 5 €

17. júl o 19. hod.
VŠETKY MOJE dETI
SK, dokumentárny, 90 min., slo-
venská verzia, MP12, FK
Charizmatický farár Marián 
Kuffa sa snaží strhnúť Rómov 
vlastným príkladom a ľudským 
záujmom.   Vstupné: 4 €, 2 € s 
preukazom FK
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V  polovici júna sa v  Po-
prade opäť stretli milovníci 
umenia a  literatúry na be-
sede s výbornou spisovateľ-
kou Janou Juráňovou.

Lenka Fábryová z Poprad-
ského literárneho klubu 
v  spolupráci s Alenou Vá-
radyovou zo ZUŠ Letná pri-
pravili čítanie úryvkov z naj-
novšej knihy Jany Juráňovej 
Cudzie príbehy, ktoré bolo 
oživené gitarovým vystúpe-
ním študenta ZUŠ Štefáni-

kova Branislavom Fábrym 
a spevom Lucie Barilovej.

Beseda sa niesla v  príjem-
nom duchu a  účastníci mali 
na Janu Juráňovú množstvo 
otázok k jej tvorbe. Dozvede-
li sa okrem iného, že napísala 
viacero kníh, ktoré boli zara-
dené medzi najlepšie knihy 
roka (Žila som s  Hviezdo-
slavom, Orodovnice, Lásky 
nebeské...) a ocitli sa vo finá-
lovej desiatke súťaže Anasoft 
litera.   (lef)

Jana Juráňová prijala
pozvanie PLK

Jedinečnou atrakciou mes-
ta Poprad je krásny a  milý 
vláčik, ktorý je potešením 
najmä pre naše deti, je spes-
trením ich túžob počas leta. 
Ďakujeme všetkým, ktorí 
túto atrakciu sprístupnili 

občanom mesta, turistom 
a  návštevníkom Popradu 
a  tak ukázali toto mesto 
v  krajšom svetle. Chceme, 
aby mesto v  takýchto a  po-
dobných atrakciách pokra-
čovalo.        Marián K.

Váš názor Atrakcia v Poprade

Speškári z Popradu sa 
vybrali na ďalšie stretnu-
tie študentov a učiteľov 
prostredníctvom projektu 
Erasmus +, a to do horúcej 
Adany v Turecku. Možno 
si  pomyslíte: Turecko? To 
je teraz veľmi nebezpečné. 
Oni sa ale týmito klamami 
nenechali odradiť a bez vá-
hania sa zbalili a 2. mája sa 
začalo ich dobrodružstvo.

Po ceste skoro všetkými do-
pravnými prostriedkami pri-
stáli na letisku v Adane. Len 
ako sa dvere lietadla otvorili, 
pochytil ich šok, ale v dob-
rom slova zmysle. Horúčava 
a páliace slnko. Netrvalo ani 
sekundu a už na sebe nemali 
vrstvy oblečenia, ktoré nosi-
li kvôli nášmu slovenskému 

počasiu. Dostali aj milé priví-
tanie od tureckých učiteľov a 
taktiež odvoz do hotela. Akli-
matizovať sa na takéto teplo 
bolo ťažké, no vonkajší bazén 
to ihneď vyriešil. Nasledujúci 
deň navštívili najväčšiu me-
šitu v  Turecku. Program na 
nasledujúce dni vyzeral takto: 
návšteva školy, v ktorej sa štu-
denti, ale aj učitelia cítili ako 
celebrity. Každý chcel s nami 
fotografiu, vyše 100 žiakov 
(pravdepodobne aj o neja-
kú stovku viac). Aspoň sme 
mohli zažiť ako sa celebrity a 
známi ľudia cítia v takýchto 
situáciách. Cieľom tohto pro-
jektu je priblížiť žiakom his-
tóriu danej krajiny zaujíma-
vejším spôsobom. Kvôli tomu 
nechýbali ani návštevy troch 

hradov, a to Anavarza, Mai-
den a Kozan. Keď sa niekedy 
odhodláte navštíviť ich, dajte 
pozor, pretože nemajú žiadne 
zábradlia. Študenti mali mož-
nosť nahliadnuť do domov 
tureckých žiakov a vychutnať 
si tradičné jedlá, ktoré spolu s 
rodičmi pripravili. Poslednou 
zastávkou bol výlet do Kapa-
doccie. Svoje dobrodružstvo 
zakončili slávnostnou veče-
rou a rozlúčkovou párty. Lú-
čenie bolo ťažké a  niekomu 
aj slzička, dve spadli. Turecko 
je sama o sebe krajina, ktorá 
vám ostane v  srdci navždy 
a  tak to je aj u  študentov zo 
Strednej priemyselnej školy 
v Poprade.

Karmen Lacková
SPŠ Poprad, II.PD

Dali ste nám vedieť Študenti z Popradu v Turecku

V dňoch 15. - 18. júna sa učiteľky dáša 
Škodyová zo Strednej zdravotníckej školy 
v Poprade a Veronika Špaková zo Základ-
nej školy s materskou školou na dostojev-
ského ulici v Poprade zúčastnili eTwin-
ning seminára Active projects for Science 
teachers v lotyšskom meste Jurmala.

Seminára sa zúčastnili učitelia matematiky, 
fyziky a  chémie z  Českej republiky, Ukraji-
ny, Litvy, Lotyšska, Poľska, Nemecka, Cypru 
a  Slovenska. Podujatie bolo určené pre uči-
teľov, ktorí plánujú zaradiť aktivity medzi-

národných eTwinningových projektov ako 
súčasť učebných osnov predmetu, ktorý učia.

Počas seminára sa učitelia zoznámili s kole-
gami iných európskych krajín a našli si partne-
rov pre svoj budúci projekt, naplánovali jeho 
podstatné časti spolu s vybranými partnermi, 
pod vedením lektorov z Lotyšska analyzovali 
úspešné eTwinningové projekty, boli obozná-
mení s nástrojmi IKT a pedagogickými metó-
dami, ktoré môžu úspešne využívať pri práci 
na projektoch a dozvedeli sa o podpore, kto-
rú učiteľom ponúka eTwinning.  (ves)

Medzinárodný seminár eTwinning
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V priebehu roka 2016 v  Prešov-
skom kraji vstúpilo do manželstva 
5 006 párov, čo je najviac za posled-
ných 20 rokov. V  porovnaní s  ro-
kom 2015 počet sobášov vzrástol 
o 167. Na 1 000 obyvateľov stredné-
ho stavu kraja pripadlo 6,1 sobáša. 
V rámci okresov Prešovského kraja 
najviac sobášov na 1 000 obyvateľov 
zaznamenal  okres Stará Ľubovňa 
(6,7) a  najmenej okres 
Medzilaborce (5,3).

Podobne ako v pô-
rodnosti, aj pri uzatváraní manžel-
stva pokračoval trend zvyšovania 
priemerného veku partnerov vstu-
pujúcich do manželstva. Priemerný 
vek ženícha i  nevesty za posled-
ných desať rokov vzrástol približne 
o 2 roky. Ženísi mali v priemere 31 
rokov a  nevesty 28  rokov. Podobný 
vývoj bol aj u vzájomne slobodných 
partnerov, keď ženísi vstupovali ako 
29-roční a nevesty ako 27-ročné do 
svojho prvého manželstva. Najvyšší 
priemerný vek ženíchov bol zazna-
menaný v  okrese Humenné (32,6 

roka) a  neviest v  okrese Poprad 
(29,7  roka). Naopak, najnižší prie-
merný vek ženíchov bol v okrese Sa-
binov (28,8 roka) a neviest v okrese 
Bardejov (26,5 roka).

Najviac uzavretých manželstiev 
u  oboch pohlaví bolo vo vekovej 
skupine 25 - 29 ročných (1 779 žení-
chov, 2 070 neviest). Druhou najpo-
četnejšou vekovou skupinou u žení-

chov bola kategória 30 – 34 ročných 
(1 314) a u neviest to bola kategória 
20  -  24 ročných (1  192 sobášov). 
Manželstvo uzatvorilo aj 23 mužov 
vo veku 65 a  viac rokov a  7  žien 
v rovnakom veku. V roku 2016 bolo 
v  Prešovskom kraji najviac uzavre-
tých manželstiev v  septembri, kedy 
uzavrelo sobáš 736 párov.

V roku 2016 bolo v  Prešovskom 
kraji rozvedených 956 manželstiev, čo 
je oproti roku 2015 o 81 rozvodov me-
nej. Na 100 sobášov v kraji pripadlo 
19 rozvodov, čo je najmenej v rámci 

krajov Slovenskej republiky. Najviac 
rozvodov na 100 sobášov mali v okre-
se Svidník (31,4) a najmenej v okrese 
Sabinov (10,8). Z  celkového počtu 
podaných návrhov na rozvod 65,4 % 
návrhov iniciovala žena.

Priemerný vek rozvádzajúcich sa 
žien bol 39 rokov a mužov 42 rokov. 
Za posledných desať rokov prie-
merný vek rozvádzajúcich sa žien i 

mužov vzrástol v  priemere o  2 roky. 
V  rámci okresov najvyšší priemerný 
vek rozvedeného muža aj rozvedenej 
ženy bol v okrese Stropkov (u mužov 
44,3 roka, u žien 41,7 roka). Naopak, 
najnižší priemerný vek bol zazname-
naný u mužov v okrese Stará Ľubovňa 
(39,5 roka) a u žien v okrese Vranov 
nad Topľou (37,4  roka). Priemerná 
dĺžka trvania rozvedeného manželstva 
v kraji predstavovala 15,6 roka. V roku 
2016 sa rozviedlo 201 párov, ktorých 
manželstvo trvalo 25  rokov a  dlhšie. 
Do 2 rokov od uzavretia manželstva 

sa rozviedlo 32 manželstiev.
Z hľadiska príčin rozvratov ako naj-

častejšia príčina rozvodu manželstva, 
u  oboch pohlaví, dlhodobo figuruje 
rozdielnosť pováh, názorov a záuj-
mov. V súdnom konaní túto príčinu 
uviedlo 65,3 % rozvádzajúcich sa 
mužov i žien. Ďalšími najpočetnej-
šími dôvodmi rozvratu manželstiev 
zo strany muža bola nevera (9,9 %) 

a  alkoholizmus (8,5  %), 
zo strany ženy to boli 
prípady, keď súd nezistil 

zavinenie (19,1 %), za nimi nasledo-
vali nevera (5,5 %) a ostatné príčiny 
(4,3 %). Kým pri rozvodovom konaní 
súd na strane muža nezistil zavine-
nie v 42 prípadoch, na strane ženy to 
bolo až v 183 prípadoch.

V roku 2016 bolo z celkového poč-
tu rozvedených manželstiev 60,4  % 
rozvodov s  maloletými deťmi. Naj-
častejšie sa rozvádzali manželstvá 
s jedným dieťaťom.

Zuzana Šoltisová,
Štatistický úrad SR

- Pracovisko ŠÚ SR v Prešove

Sobáše a rozvody v Prešovskom kraji

• MINULÝ týždeň v utorok 
večer letela posádka letec-
kých záchranárov z Popradu 
do Vysokých Tatier. Ich po-
moc potrebovalo 17-ročné 
dievča so silnými bolesťami 
hlavy, ktoré prechádzali až 
do záchvatových stavov. Pi-
lot vrtuľníka pristál na pra-
covnej ploche pri Chate pri 
Zelenom plese, kde sa diev-
ča nachádzalo. Po ošetrení 
a  podaní potrebnej liečby 
bola mladá pacientka vrtuľ-
níkom a  v  stabilizovanom 
stave prevezená na centrálny 
príjem nemocnice v  Popra-
de.• MINULÝ týždeň v piatok 

letela Vrtuľníková záchran-
ná zdravotná služba ATE 
z Popradu do Vysokých Ta-
tier. V  blízkosti Slavkovskej 
vyhliadky sa 54-ročná slo-
venská turistka pošmykla na 
mokrom turistickom chod-
níku a  vážne si zranila dol-
nú končatinu. Po zafixovaní 
zranenia a  podaní liekov ju 
záchranári so zlomeninou 
letecky transportovali na 
centrálny príjem popradskej 
nemocnice.• V  NEdEĽU letel záchra-
nársky vrtuľník z  Popradu 
k  dvom úrazom dolných 
končatín vo Vysokých Tat-
rách. Najskôr potrebovala 

pomoc 37-ročná turistka 
indickej národnosti, kto-
rá si pri Chate pod Rysmi 
zlomila dolnú končatinu 
v  oblasti členka. Po ošetre-
ní bola  letecky prevezená 
do popradskej nemocnice. 
V  popoludňajších hodinách 
smerovala posádka k  Zboj-
níckej chate. Počas túry si 
45-ročná slovenská turistka 
taktiež poranila dolnú kon-
čatinu v oblasti členka a späť 
už nedokázala zostúpiť sa-
mostatne. Po ošetrení bola 
aj táto zranená turistka vr-
tuľníkom transportovaná na 
centrálny príjem popradskej 
nemocnice.  (zuh)

Leteckí záchranári v akcii

Poslanci Prešovského samosprávneho 
kraja prerozdelili na svojom rokovaní 19. 
júna dotácie z  vlastných príjmov. Na ve-
rejnoprospešné aktivity v  oblasti kultúry 
a športu pôjde 467 tisíc eur. Prijímateľmi 
grantov sú mestá, obce, neziskové organi-
zácie, občianske združenia, fyzické a práv-
nické osoby z celého regiónu.

Na úrad bolo do stanovej lehoty 13. 
apríla celkovo doručených 482 žiadostí, 
z ktorých 9 nespĺňalo kritériá a  štyri boli 
žiadateľmi stiahnuté. Procesom posudzo-
vania prešlo 469 žiadostí, z ktorých napo-
kon poslanci podporili 323 žiadateľov, čo 
predstavuje takmer 70 percentný podiel 
úspešnosti.

Tradične najviac projektov reagovalo na 

program kultúry, kde bolo uspokojených 
220 žiadateľov. Poslanci im pridelili dotá-
cie v  objeme 288  550 eur. V  oblasti športu 
v  rámci troch podprogramov bolo úspeš-
ných 95 žiadateľov a všetkých deväť žiadate-
ľov v podprograme medzinárodnej účasti na 
športových súťažiach. Spolu do športu sme-
ruje 178 450 eur.

V  oblasti kultúry v  rámci okresu Poprad 
bola sumou 5000 eur podporená výstavba 
pódia pri Obecnom úrade v  Štrbe. V  ob-
lasti športu boli maximálnou výškou dotá-
cie 5000 eur podporené UEC majstrovstvá 
Európy XCM vo Svite, ale aj Memoriál Jána 
Stilla 2017 v Novej Lesnej (4 000 eur). Okre-
su Poprad boli pridelené celkové dotácie 
vo výške 56 tisíc eur.   (daj)

Krajskí poslanci podporili kultúru a šport

• V MALCOVE sa v sobotu 
konala krajská súťaž dobro-
voľných hasičských zborov 
a hasičského dorastu Prešov-
ského kraja. Medzi ženami 
bolo opäť najlepšie Spišské 
Bystré, u mužov obhájil titul 
Spišský Štvrtok. Z  prvenstva 
sa medzi dorastencami ra-
doval Sveržov, na druhom 
mieste skončili Gánovce. 
Medzi dorastenkami bol 
prvý Hrabovec, druhé miesto 
patrí Spišskému Bystrému.• V  NEdEĽU sa v  Šuňave 
uskutočnila súťaž dobro-
voľných hasičov o  putovné 
poháre starostu obce. Medzi 
mužmi do a  nad 35 rokov 
a medzi ženami do 35 rokov 

triumfovalo domáce druž-
stvo. V kategórii žien nad 35 
rokov boli prvé Batizovce. 
Medzi dorastenkami zvíťa-
zilo Spišské Bystré, medzi 
dorastencami dosiahli naj-
lepšie výsledky Gánovce.• V  PIATOK 14. júla 
o  20.30 hod. odštartuje 
v  centre obce Nová Lesná 
nočný beh Night Run 2017. 
Štartu bude už od 17. hodiny 
predchádzať bohatý sprie-
vodný program.• V SOBOTU 15. júla o 15. 
hod. je v  Novej Lesnej na 
programe štart bežeckých 
pretekov do vrchu Memo-
riál Jána Stilla s  cieľom na 
Hrebienku.  (ppv)

Krátko zo športu

V  nedeľu vyvrcholil na ploche popradského zimného šta-
dióna 12. ročník hokejbalového turnaja hokejových fan-
klubov - Memoriál Ľuboša Gregora. Víťazom sa stala Spiš-
ská Nová Ves, ktorá triumfovala vo finále nad Nitrou 3:0. 
Popradčania skončili na štvrtom mieste, keď v zápase o bronz 
podľahli Martinu 0:3.         FOTO - Marek Vaščura
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Po minulotýždňo-
vom víťazstve v Spiš-
skej Novej Vsi 3:1 

odohrali futbalisti FK Poprad v po-
radí tretí prípravný zápas v sobotu 
proti FK Pohronie Žiar nad Hro-
nom dolná Ždaňa, konečne v  do-
mácom prostredí. V  NTC víťazili 
4:2 a v pondelok vycestovali na sú-
stredenie do Čiech.

Prvý polčas za domácich odohral 
už aj Kamil Kopúnek, ktorý je ako 
bývalý reprezentant najzaujímavejším 
letným podpisom FK Poprad. Pod ví-
ťazstvo nad Pohroním sa gólovo pod-
písali Palša, Kukoľ, Hric a Lipták.

Prvý polčas prípravy má druholigo-
vý Poprad za sebou, v  týchto dňoch 
zarezáva celý tím na sústredení v Če-
chách. „V  prvých troch prípravných 
zápasoch sme sledovali najmä nových 
hráčov, ktorí sú na skúške alebo už 

s  klubom podpísali zmluvu. Prvýkrát 
nastúpil aj Kamil Kopúnek, ktorý mal 
menšie zdravotné problémy, preto sme 
sa dohodli, že odohrá jeden polčas. 
Mali by sme byť už takmer kompletní, 

otvorené sú ešte maximálne dva posty 
v kádri. Rozhodneme sa po sústredení 
v  Čechách,“ povedal po sobotňajšom 
zápase asistent trénera FK Poprad Mi-
kuláš Dvorožňák.

V programe zvyšných prípravných 
duelov nastali menšie zmeny oproti 
prvotnému plánu. V  Čechách odo-
hrajú Popradčania napokon štyri 
zápasy namiesto troch, nakoľko vo 
štvrtok 13. júla ich čaká dvojzápas 
s  Hradcom Králové o  15., resp. 17. 
hodine. Utorňajší zápas proti SK 
Převýšov sa hral po uzávierke vyda-
nia novín Poprad. Herné sústredenie 
za riekou Moravou ukončia poprad-
skí futbalisti v sobotu 15. júla o 10.30 
hod. zápasom proti SK Hanácká Sla-
vla Kroměříž.

Zmena nastala aj v  zápase, ktorý 
je plánovaný ako generálka na ligu. 
V  nedeľu 23. júla nebude v  NTC 
o  17. hodine súperom Popradu FC 
Lokomotíva Košice, ako bolo pôvod-
ne v  programe. Popradčania v  tom 
čase napokon vyzvú ŠKM Liptov-
ský Hrádok.   (mav)

Príprava futbalistov je v plnom prúde

Koncom júna prijal primátor 
mesta Poprad Jozef Švagerko v ob-
radnej sieni MsÚ dvoch z  trojice 
Popradčanov - Libora Teplického 
a Patrika Svitanu, ktorí sa nedávno 
podieľali na zlatom hetriku sloven-
skej hokejbalovej reprezentácie na 
svetovom šampionáte v Česku.

Slováci v  polovici júna v  Liberci 
pokorili vo finále Kanadu 6:4 a  ví-
ťazný gól zaznamenal popradský ho-
kejista Patrik Svitana (na foto vľavo), 
ktorý si hokejbalom spestruje letnú 
prípravu pred hokejovou sezónou. 
„Od malička sa naháňam medzi kon-
tajnermi za  loptičkou a ostalo mi to 
dodnes. Chalani odo mňa očakávali, 
že im pomôžem čo najviac a na tomto 
šampionáte mi to vyšlo tak, že v roz-
hodujúcich momentoch som to zobral 
na seba,“ povedal. Spolu s  ním sa 
ceremónie zúčastnil aj Libor Teplic-
ký (na foto vpravo), chýbal tretí do 

partie Matúš Lipták. „Mám dobrý 
pocit z  toho, že nás takto ocenili aj 
v  rodnom meste. Dosiahli sme veľký 
úspech,“ zdôraznil L. Teplický, kto-
rý sníva o lepších podmienkach pre 
hokejbal v  Poprade, nakoľko sa na 
vrcholnej úrovni hráva tento šport 
najbližšie až v Kežmarku. „V Popra-
de chýba hokejbalové ihrisko, ktoré 
by spĺňalo štandardy. Verím, že s pá-
nom primátorom niečo vymyslíme 
a s odstupom času dotiahneme extra-
ligu aj do Popradu,“ vyslovil želanie. 
„Chcem sa s  chlapcami porozprávať, 
pretože viem, že naše hokejbalové 
ihrisko na sídlisku Juh nespĺňa po-
žadované parametre. Pokúsime sa za 
účasti hokejbalistov a odbornej verej-
nosti nájsť riešenie, aby to nenarušilo 
vzťahy v meste. Pevne verím, že tých 
asi dvadsať Popradčanov takto do-
staneme z Kežmarku späť do Popra-
du,“ dodal J. Švagerko.  (mav)

Primátor prijal majstrov
sveta v hokejbale

Jubilejný 40. ročník Malého štrb-
ského maratónu prekonal magickú 
hranicu 700 pretekárov. Favorit-
mi boli kenskí bežci z klubu Run-
2gether, ktorí obsadili prvé dve 
priečky.

31 kilometrov dlhý bez zo Štrby 
do Liptovskej Tepličky a späť najlep-
šie zvládol Gilbert Kiprotich Kemoi 
časom 1:42:35 pred Antonym Ka-
ringom Mainom. Za traťovým re-
kordom Oresta Babjaka z roku 1999 
zaostal víťaz o viac ako dve minúty. 
Tretí skončil najlepší Slovák na trati 
Tibor Sahajda z klubu TJ Obal Servis 
Košice, ktorý dosiahol čas 1:48:01. 
Medzi ženami dominovala minulo-

ročná víťazka Tünde Szabó z maďar-
ského klubu Pécs-Hungary, ktorá si s 
časom 2:00:36 vylepšila svoj “štrbský 
osobák” o dve minúty. Na desaťkilo-
metrovej trati zo Štrby cez Šuňavu bol 
najrýchlejší Marián Zimmermann 
z  klubu Sanasport ZRT Kluknava 
pred Pavlom Orolínom z BK Poprad. 
Medzi ženami bola najrýchlejšia 
slovenská bežkyňa na lyžiach Aneta 
Smerčiaková z KBL Jasná. Najrých-
lejším Nordic Walkerom na tejto trati 
bol Viktor Lapšanský, najrýchlejšou 
ženou sa stala domáca pretekárka 
Jiřina Šerfelová. Detských pretekov sa 
zúčastnilo 221 malých bežcov vo veku 
od 2 do 15 rokov.   (ppv)

Kenskí bežci rekord nezlomili
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Opäť o vstupenky do AquaCity
Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž

k u p ó n

Spotreba a emisie CO
2
: 4,7 – 4,9 l/100 km, 122 – 129 g/km. Trieda energetickej efektivity: A

TECHNOLOGY TO ENJOY

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

SEAT LEON X-PERIENCE
VY SI VYBERÁTE CESTU

6 ROKOV ZÁRUKA

perience print 85x125.indd   1 30.10.2015   14:34

PP-7

Popradská hudobná skupina Ostrov sa predstavila tatranskému publiku 
v  nedeľu 9. júla v  Tatranskej Lomnici a  Starom Smokovci. Kapela hrala 
v  zložení Števo Šanta - gitara a  spev, Richard Gerényi - basgitara, Tibor 
Pokorný - akordeón a Tomáš Kvasnica - bicie.      FOTO - Silvia Šifrová

Letné nedeľné popoludnie sprí-
jemnil druhý z  promenádnych 
koncertov Popradského kultúrneho 
leta. Na námestie sv. Egídia prišiel 
Brillant orchester. Vznikol v roku 
1998 na Akadémii umení v Banskej 
Bystrici, odkiaľ šíri nezameniteľnú 
hudbu do celého sveta. Našu krajinu 
súbor reprezentoval v Rakúsku, v 
Nemecku, vo Švajčiarsku, v Maďar-
sku, v Poľsku, v Anglicku, vo Fran-
cúzsku, v Taliansku, v Holandsku, v 
Belgicku, v Bielorusku, v Kazachsta-
ne, v  Kanade, v  USA, v  Spojených 
arabských emirátoch a v Turecku. 

Primáš Milan Olšiak (na foto vľa-
vo) povedal: „Všade dobre s  dobrými 
ľuďmi. Každá krajina, v ktorej sme boli 
má svoju špecifickú kultúru. Spoznáva-
li sme, ako ľudia vnímajú našu hudbu. 
Veľmi sa im páčia naše melódie. Upra-
vili sme ich na koncertné prevedenie. 
Veľmi dobré cimbalové sólo sme mali 
na šarišskú pieseň Taká ja dzivočka - 
tá sa v zahraničí osvedčila. Na Sloven-
sku je toľko hudobných štýlov, koľko 
je tu kopcov a naša hudba má v sebe 

život.“ K ich repertoáru patria sklad-
by od najvýznamnejších svetových 
autorov ako J. S. Bach, N. Paganini, J. 
Straus, A. Chačaturjan, J. Brahms, N. 
R. Korsakov, A. Dvořák, W. A. Mo-
zart a mnoho ďalších. Okrem tohto 
žánru hrajú populárnu a kaviarenskú 
hudbu, melódie z muzikálov, opier, 
operiet, ale aj ľudovú hudbu všetkých 
európskych národov. 

V súčasnosti spolupracujú na rôz-
nych projektoch s hudobnou legen-
dou Felixom Slováčkom. Koncertný 
majster M.Olšiak upravuje a aranžuje 
repertoár pre toto teleso. Je absolven-
tom konzervatória a Akadémie mú-
zických umení (husle, kompozícia. 
Ako koncertný majster sa už dostal 
na významné európske pódiá (Ber-
línska filharmónia, Berlínska opera, 
Mníchovska filharmónia, Music hall 
Hamburg, Zürich Tonhalle, Maxim 
Gorkij Theatre Berlin, Teatro Lope 
de Vega Madrid, Royal Swedish ope-
ra, Palais des Beaux Brussels, Ope-
ra de Lyon, Barbican centre Lon-
don a iné.   (kpa)

Naša hudba je vo svete
vnímaná veľmi pozitívne

Pre veľký záujem čitateľov pripra-
vila redakcia novín Poprad v spolu-
práci s AquaCity Poprad aj v tomto 
letnom období súťaž o vstupenky do 
vodného sveta v našom meste. 

V  AquaCity si môžete vychutnať 
13 vonkajších a vnútorných termál-
nych a relaxačných bazénov, 350 
vodných atrakcií, 3 vonkajšie ter-
málne bazény s vírivkami a vodný-

mi atrakciami, vnútorné relaxačné 
bazény Blue Sapphire s chromotera-
piou a večernou 3D laser show, vnú-
torné bazény Blue Diamond, detský 
bazén Treasure Island - Ostrov po-
kladov, 50m plavecký bazén a parnú 
saunu. 

Dvaja vyžrebovaní čitatelia získa-
jú po jednej celodennej vstupenke 
do AquaCity Poprad. Podmienkou 
zaradenia do súťaže je vystrihnúť 
kupón, ktorý je súčasťou tejto súťaže 
a  zaslať ho do redakcie (Podtatran-
ská 149/7, Poprad) do pondelka 17. 
júla 2017. Na súťažný lístok je po-
trebné uviesť aj číslo telefónu. Mená 
vyžrebovaných čitateľov budú uve-
rejnené v novinách Poprad v stredu 
19. júla 2017.   (ppš)

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 inze-
rát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.


