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Rastie záujem o technické odbory

Mesto Poprad testuje smart
riešenia aj v doprave

Mesto Poprad začalo v stredu 29. 
marca 2017 s testovacou prevádzkou 
systému digitálneho odpočítavania, 
ktorý informuje vodiča na križo-
vatkách riadených svetelnou signa-
lizáciou, koľko sekúnd zostáva do 
zmeny svetelného signálu. Zobrazo-

vaný stávajúci čas trvania signálu sa 
pre jednoduchšiu identifikáciu vždy 
zobrazuje vo farbe toho signálu, 
ktorý práve svieti. „Zariadenie bolo 
inštalované na dvoch križovatkách 
riadených svetelnou signalizáciou 
blízko zimného štadióna. Odpočí-

tavanie signálu by malo 
zvýšiť plynulosť dopravy 
na tomto frekventovanom 
úseku a zároveň zvýšiť aj 
jej bezpečnosť,“ informo-
val primátor Popradu Jo-
zef Švagerko. Testovacia 
prevádzka štyroch počíta-
diel, ktoré má samospráva 
zapožičané bezplatne od 
správcu svetelnej signali-
zácie, potrvá minimálne 
dva mesiace.  (mag)

Seniorálne stretnutie cirkevných zbo-
rov Tatranského seniorátu Evanjelickej 
cirkvi a.v. v rámci misijného podujatia 
k 500. výročiu reformácie Oslobodení 
Božou milosťou sa uskutočnilo mi-
nulú nedeľu v Poprade. Poprad bol už 
ôsmym mestom seniorálnych stretnutí, 
nasledovať budú ďalšie.

Za účasti ďalších hostí kázal Božie 
slovo v evanjelickom chráme na Ná-
mestí sv. Egídia biskup Evanjelickej 
cirkvi a.v. v Poľsku Jerzy Samiec. Súčas-
ťou programu bola i prednáška Boženy 
Malovcovej a Zuzany Kollárovej o his-
tórii Tatranského seniorátu. Vystupo-
vali pozvané spevokoly a v programe 
boli aj putovné výstavy 500 rokov re-
formácie, ECAV na Slovensku, Vyšíva-

ná história ECAV na Slovensku, ako aj 
prezentácie činnosti inštitúcií Evanje-
lickej cirkvi a.v. na Slovensku. 

Na stretnutí ocenili pamätnou me-
dailou k 500. výročiu reformácie bis-
kupa Evanjelickej cirkvi a.v. v Poľsku 
Jerzyho Samieca, primátora Popradu 
Jozefa Švagerka, starostu obce Štrba, 
predsedu ZMOS Michala Sýkoru, Bo-
ženu Malovcovú a Zuzanu Kollárovú 
z pracoviska Archív Poprad, histo-
ričku Noru Baráthovú, evanjelických 
farárov Jána Havíra, Jána Pavloviča, 
dlhoročných obetavých pracovní-
kov cirkvi Zuzanu Hybenovú, Vieru 
Ivanovú, Žofiu Jonasovú, Ondreja 
Bartka, Fridricha Guldena, Pavla Po-
veca a Jána Timčáka.  (ppm)

Stretnutie k päťstému
výročiu reformácie

Termín podania prihlášky na 
strednú školu sa kráti, deviata-
ci majú čas ešte do pondelka 10. 
apríla. Štatistiky hovoria o tom, že 
v  našom okrese stále prevláda zá-
ujem o  gymnázia, či ekonomické 
odbory, ale stúpajúci trend badať 
už aj v školách s technickým zame-
raním.

V  rámci celého Prešovského kraja 
je v kurze elektrotechnika, strojárstvo 
i staviteľstvo. Na nápor nových stredo-
školákov je pripravených 77 župných 
škôl, ktoré od septembra ponúknu 117 
študijných a učebných odborov. „Naj-
väčší záujem opäť očakávajú gymnáziá 
a školy so zameraním na technické od-
bory. Vyhľadávanými začínajú byť aj 
kombinované učebné odbory, ako na-
príklad cukrár - kuchár či cukrár - pe-
kár, po absolvovaní ktorých žiak získa 
dva výučné listy,“ uviedla hovorkyňa 
PSK Daša Jeleňová a dodala, že podľa 

predpokladov na župné stredné školy 
nastúpi od septembra približne 6 500 
prvákov.

V  okrese Poprad stúpa záujem 
o  praktickejšie odbory. Podľa pred-
bežných štatistík, deviatakov stále 
lákajú gymnázia a  ekonomické od-
bory, ale na vrchné priečky sa derie 
aj elektrotechnika. Aj v  tomto roku 
končí deviaty ročník takmer 900 žia-
kov. „Trend pri výbere strednej školy 
sa v  posledných rokoch normalizoval. 
Jedným z faktorov je to, že sa raciona-
lizuje sieť stredných škôl a odborov. To 
vedie k  tomu, že rozhodnutia žiakov, 
ale aj rodičov sú pragmatickejšie. Stále 
vidíme medzery v práci s rodičom. Ro-
dičovské ambície sú niekedy nad hra-
nicu potenciálu ich dieťaťa. Často sa 
rozhodujú na základe prestíže nejakej 
profesie. Pozitívne je, že deti majú stále 
viac záujem o praktickejšie odbory.“

(Pokračovanie na str. 12)

Predstavitelia Evan-
jelickej cirkvi a. v. na 
Slovensku, ako aj hosť 
biskup Evanjelickej 
cirkvi a.v. v Poľsku Jerzy 
Samiec prišli v sprievode 
do evanjelického kostola 
na námestí v Poprade 
(na foto hore) na služ-
by Božie (na foto dole).
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Stručne Po dlhej zime budú mať cestári plno práce aj v lete

Poprad sa opäť zapojil do celoslovenskej
súťaže „Do práce na bicykli“

• MESTSké zastupiteľstvo v Popra-
de sa uskutoční vo štvrtok 13. aprí-
la 2017 o 9. hod. v malej zasadačke 
mestského úradu. Zasadanie zastu-
piteľstva je verejné. 

• Od začiatku apríla opäť pôsobí 
v Matejovciach občianska hliadka.

• OBlaSTná organizácia poli-
tických väzňov v Poprade usporia-
da pri príležitosti Dňa nespravod-
livo stíhaných v stredu 12. apríla o 
14. hod. pietnu spomienku pri Pa-
mätníku mučených a umučených 
v rokoch totality na cintoríne vo 
Veľlkej.

• ĎalŠiE knižné domčeky boli 
v pondelok umiestnené na síd-
lisku Juh pri Kostole sv. Cyrila a 
Metoda, na Juhu III. pri detskom 
ihrisku, v Sp. Sobote a na Námes-
tí sv. Egídia pri detskom ihrisku. 

• VEĽkOnOČné tvorivé dielne 
na tému Veľká noc je pred dvera-
mi sa budú konať od pondelka 10. 
apríla do stredy 12. apríla od 9. do 
18. hod. v  obchodnom centre Fo-
rum v Poprade na Nám. sv. Egídia. 
Pripravilo ich Podtatranské múze-
um v Poprade v spolupráci s OC. 

• BOCian už priletel do svojho 
hniezda vo Veľkej. Minulý týždeň 
bol zatiaľ sám, páčilo sa mu roz-
hliadať sa aj z lampy verejného 
osvetlenia nad cestou k cintorínu a 
lietať nad lúkami. Bocianie hniezdo 
v Spišskej Sobote ešte zívalo prázd-
notou.

• PRERUŠEná distribúcia elek-
triny z  dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho napätia bude 
v pondelok 10. apríla v Poprade na 
Popradskom nábreží a Štefánikovej 
ul., v utorok 11. apríla na Šoltésovej 
ul. a v stredu 12. apríla na Grebovej 
ul. a Šoltésovej ul. Presné čísla do-
mov, odberných miest, ako aj ho-
diny prerušenia sú zverejnené na 
internetovej stránke mesta - www.
poprad.sk

• OBCHOdY V  SR budú za-
tvorené počas viacerých štátnych 
sviatkov a dní pracovného pokoja. 
Novela Zákonníka práce počíta, 
že týmito dňami budú - 1.1., 6.1., 
Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa 
a  pondelok, 1.5., 8.5., 5.7., 29.8., 
1.9., 15.9., 1.11., 17.11. 24.12. po 
12. hod., 25. a  26.12. Výnimku 
budú mať len tie prevádzky, kto-
ré sú nevyhnutné na zabezpeče-
nie potrieb obyvateľstva a  budú 
vymedzené v  zákone. Novela by 
mala nadobudnúť účinnosť od 1. 
mája 2017.   (ppš)

Správa mestských komunikácií 
(SMk) v Poprade využila priaznivé 
počasie a suchý koniec zimy na skor-
ší nástup na čistenie ciest a chodní-
kov od posypového materiálu. 

„S upratovaním po zime sme začali 
prakticky už koncom februára. Popri 
tom sme riešili drobné opravy a poru-
chy tak, aby bolo na jar všetko pripra-
vené na obnovu vodorovného doprav-
ného značenia,“ informoval riaditeľ 
SMK Peter Fabian.  Zima s dlhotrva-
júcimi mrazmi si vyžiadala daň aj na 
stave mestských komunikácií. „Naj-
akútnejšie poruchy sme riešili už počas 
zimy studenou obaľovanou zmesou, 
všetko ostatné príde na rad postupne 
v jarných mesiacoch. S rozsiahlejší-
mi opravami komunikácií začneme 
až okolo Veľkej noci, kedy by mala 
začať pracovať obaľovačka, ktorá 
nám dodáva teplú obaľovanú zmes,“ 

doplnil P. Fabian. 
Okrem opráv ča-

kajú Poprad aj dl-
hodobo plánované 
investície do rekon-
štrukcie komuniká-
cií. Tá najzásadnejšia 
sa týka predovšet-
kým realizácie dlho-
očakávanej kruhovej 
križovatky pri Bille, 
kde pôjde o spojenú 
investíciu mesta Po-
prad a Prešovského 
samosprávneho kraja. Ďalšie pros-
triedky poputujú do komplexných 
rekonštrukcií komunikácií v lokali-
tách Staré ihrisko a Velická. 

Okrem ciest bude samospráva po-
kračovať aj vo veľkoplošných opra-
vách chodníkov z minulého roka, 
kedy sa podarilo opraviť rekordných 

viac ako 16 tisíc m2 chodníkov, čo v 
dĺžke predstavuje približne 6,5 km 
trás pre peších. Mesto spolu s SMK 
pripravujú v týchto dňoch zoznam 
lokalít zo všetkých častí mesta. Re-
alizácia prác sa uskutoční až po 
úspešnom ukončení verejného ob-
starávania dodávateľa.  (mag)

Mesto Poprad sa po roku opäť zapojilo do celoná-
rodnej cyklistickej súťaže „do práce na bicykli“. Hlav-
ným cieľom súťaže je podpora rozvoja nemotorovej, 
predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, ktorou 
chce inšpirovať k vytváraniu kvalitných podmienok 
pre ekologické druhy dopravy. 

Je to zároveň výzva pre zamestnávateľov, aby budovali 
vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnan-
cov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovácia 
pre zamestnancov, aby viac používali túto formu alter-
natívnej dopravy pri každodennom cestovaní do prá-
ce. „V minulom roku sa v Poprade do súťaže zapojilo 10 
tímov a 34 súťažiacich, ktorí spolu najazdili 6235 km a 
uskutočnili 737 jázd do práce a z práce na bicykli. Keďže 
každým rokom záujem o túto súťaž stúpa, prihlásili sme 
sa aj v tomto roku,“ uviedol lokálny koordinátor súťaže 
v Poprade Andrej Zreľák. Vlastný tím v minulom roku 
postavila v Poprade aj samospráva, ktorú reprezento-
valo vedenie mesta v zložení primátor Jozef Švagerko a 
viceprimátori Igor Wzoš a Pavol Gašper.

Do práce na bicykli je súťaž určená pre všetkých 
obyvateľov slovenských miest, ktoré sa v termíne od 1. 
marca do 5. mája 2017 a v zmysle štatútu súťaže ofici-
álne zaregistrujú na internetovej stránke www.dopra-
cenabicykli.eu. 

Mesto Poprad sa do súťaže zaregistrovalo 30. marca 
2017. Registrovať sa tak oficiálne môžu začať aj jednotli-
vé 2 až 4-členné tímy, ktoré vytvoria zamestnanci firiem, 
inštitúcií a organizácií. Tie budú počas mesiaca máj do-
chádzať do zamestnania na bicykli a budú si o tom viesť 
evidenciu na internetovej stránke www.dopracenabicyk-
li.eu v zmysle štatútu súťaže. Registrácia tímov je možná 
až do 5. mája 2017. 

Jeden tím môže mať 2 - 4 členov, ktorí sú preukázateľne 
v čase trvania súťaže zamestnancami firmy, pod ktorej 
číslom IČO je tím do súťaže registrovaný. Z  jednej fir-
my môže pochádzať ľubovoľný počet tímov. Každý tím 
musí mať minimálne 2 členov, najviac však 4 členov. 
Študenti uvádzajú IČO školy. Každý súťažiaci sa môže 
do súťaže zaregistrovať iba 1x.   (mag)

Od začiatku roka zaevi-
dovali popradskí hasiči 20 
požiarov trávnatých po-
rastov a štyri lesné požiare. 
Oteplilo sa a ľudí to zvádza 
na vypaľovanie suchej trávy.

„Už v marci sme zazname-
nali štyri lesné požiare, ktoré 
sa rozšírili z  vypaľovania 
trávy. Väčšina požiarov bola 
úmyselne založená. Prevláda 
nedbalosť a  neopatrnosť pri 
používaní otvoreného ohňa, 
najmä v  okolí osád. Zatiaľ 
sme nezaznamenali žiadne 
zranenia ani straty na životoch, ale na 
Slovensku už takéto prípady v minu-
losti boli,“ vystríha riaditeľ OR HaZZ 

v  Poprade Ondrej Šproch. Podľa 
neho existuje zákon, ktorý zakazuje 
vypaľovanie trávnatých porastov, no 

dokazovanie je komplikova-
né. „Problém je, že sa to deje 
v  otvorenej prírode a  nie je 
jednoduché riešiť priestupok 
či trestný čin. Nevieme to do-
kázať,“ povedal.

Záhradkári na jar pri 
upratovaní spaľujú zvyšky 
trávy a  stromov a  to môže 
byť tiež nebezpečné.  „Mali 
sme prípad, kedy sa požiar 
rozšíril na susedný hospo-
dársky objekt. Chcel by som 
preto vyzvať záhradkárov, 
aby zvyšky upratali do kon-

tajnerov a nespaľovali ich. Môžu tak 
spôsobiť škodu nielen sebe, ale aj suse-
dovi,“ zdôraznil O. Šproch.  (ppv)

Vypaľovanie trávy je nebezpečné
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Krátke správy

Dnes testujú deviatakov

Popradská samospráva sa uchádza o prostriedky
z eurofondov, šetrí tak vlastné peniaze • VEĽkOnOČné tvorivé diel-

ne na tému Netradičné - tradičné 
ozdoby Veľkej noci sa uskutočnia 
v nedeľu 9. apríla od 14. do 16. hod. 
v Tatranskej galérii v Poprade.

• MEdZináROdná súťažná vý-
stava kraslíc s názvom Krehká krása 
Batizoviec sa uskutoční v  nedeľu 9. 
apríla v Dome kultúry v Batizovciach.

• SPRáVa Tatranského národného 
parku zmenila svoje sídlo. Z Tatran-
skej Štrby sa presťahovala do Svitu 
do budovy bývalého daňového úra-
du na Ulici kapitána Nálepku. 

• kEŽMaROk vyhlásil už po 52-
krát celoslovenskú literárnu súťaž 
Literárny Kežmarok. Venovaná je 
230. výročiu vzniku kežmarského 
lýcea a 90. výročiu vzniku sloven-
ských gymnaziálnych tried. Súťaž 
je určená pre žiakov základných 
škôl a študentov stredných škôl na 
Slovensku aj v zahraničí. Záujemco-
via môžu zasielať svoje práce do 12. 
apríla, pričom tematicky sa súťaž 
nevymedzuje. Bližšie informácie sú 
uverejnené na internetovej stránke 
mesta Kežmarok. 

• TaTRanSká samospráva a ha-
siči chcú návštevníkov Tatranské-
ho národného parku upozorňovať 
na nebezpečenstvo vzniku požiaru 
predovšetkým v jarnom období 
prostredníctvom plagátov. Turistom 
by mali pripomenúť, aby boli opatr-
ní, nezakladali oheň či neodhadzo-
vali zapálené cigarety a odpadky, 
ktoré by mohli riziko požiaru zvý-
šiť. Takéto plagátiky budú nielen pri 
vstupoch do dolín a na turistických 
chodníkoch, ale aj v ubytovacích za-
riadeniach i vo vývesných mestských 
a informačných tabuliach.  (ppš)

Mesto Poprad chce využiť mož-
nosť získania finančných zdrojov z 
programov európskych fondov na 
realizáciu viacerých svojich záme-
rov. Vďaka takto nadobudnutým 
financiám môže popradská radnica 
ušetrené peniaze investovať na iné 
potrebné ciele. 

Marta Kurpašová, vedúca oddele-
nia Strategický rozvojový manažment 
MsÚ v Poprade informovala, že samo-
správa vynakladá veľa úsilia na vypra-
covanie projektov, ktorými sa uchádza 
o získanie prostriedkov 
z eurofondov:

„V minulom roku 
sme pripravili niekoľko 
projektových zámerov 
a projektových žiadostí 
o nenávratný finančný 
príspevok. Po procese 
posudzovania mestu 
Poprad bol schválený 
projekt rozšírenia trie-
deného zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu 
(BRKO) v rodinných domoch v Po-
prade, čo predstavuje približne 1150 
domácností. Samospráva sa bude na 
ňom podieľať 5 % celkových nákla-
dov z celkového objemu takmer 773 
tisíc eur. Okrem vybavenia rodinných 
domov zbernými nádobami na tento 
účel, zahŕňa i nákup zberového vozidla, 
traktora a štiepkovača. Implementácia 
projektu je plánovaná na 9 mesiacov s 
plánovaným začiatkom v mesiaci apríl 
2017 a občania by mali využívať pred-
metné nádoby už koncom tohto roka“. 

Ďalším schváleným je projekt Mesto 
ľuďom - ľudia mestu v rámci  cezhra-
ničného programu Interreg V-A 
SK - PL. „Bude obsahovať dvojdňovú 
konferenciu o cestovnom ruchu, kto-
rú plánujeme v októbri tohto roku. V 
máji 2018 bude následne záverečná 
konferencia v Zakopanom, keďže pro-
jekt podlieha výzve spojenej s rozvojom 
cezhraničného a celoživotného vzde-
lávania a budeme ho realizovať v spo-
lupráci s týmto poľským partnerom. V 
rámci neho takisto plánujeme vytvoriť 
mobilnú aplikáciu pre turistov s infor-

máciami o pamiatkach, atrakciách a 
pod. v Poprade,“ uviedla vedúca odde-
lenia Strategického rozvojového ma-
nažmentu MsÚ.

Na základe schválených podaných 
projektových zámerov v súčasnosti 
oddelenie SRM pracuje na príprave 
žiadostí o poskytnutie nenávratných 
finančných prostriedkov (NFP) a 
to konkrétne na Rozšírenie kapa-
city Materskej školy na Podtatran-
skej ulici v Poprade, v rámci výzvy 
Ministerstva pôdohospodárstva a 

rozvoja vidieka SR v Integrovanom 
regionálnom operačnom programe 
(IROP) so zameraním na zvýšenie 
hrubej zaškolenosti detí materských 
škôl. „Ak nám projekt, ktorý má cel-
kový rozpočet 580 tisíc eur, schvália, 
mesto na ňom bude participovať 5 
percentami. Verím, že budeme úspešní 
a po schvalení do konca júna 2017, by 
mohlo dôjsť k začatiu jeho realizácie 
ešte tohto roku.“ 

Ďalší veľký projekt zo sféry škol-
stva má názov Zlepšenie kľúčových 
kompetencií žiakov základných 
škôl a takisto patrí pod IROP. V sú-
časnosti má už mesto podané pro-
jektové zámery na VÚC, prebieha 
proces kontroly. Nasledovať bude 
vypracovanie žiadosti o NFP. „Do 
tohto projektu je zahrnutých všet-
kých 9 základných škôl v pôsobnosti 
mesta Poprad. Každá navrhla, o akú 
špecializovanú učebňu má záujem. 
Následne sme spracovali a podali  pro-
jektové zámery na sprostredkovateľský 
orgán Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Posudzovanie a 

schvaľovanie bude prebiehať v dvoch 
kolách - o ich úspešnosti by malo byť 
rozhodnuté do polovice mája  2017,“ 
doplnila M. Kurpašová. 

Pešia lávka aj immaculata
Popradská samospráva podala aj 

žiadosť o NFP na projekt Pešia lávka 
- most pre peších a cyklistov ponad 
štátnu cestu I/66 - Poprad. V procese 
schvaľovania je tiež projekt záchrany 
národnej kultúrnej pamiatky - reštau-
rovanie Mariánskeho stĺpa so sochou 

Panny Márie - Imma-
culaty v Matejovciach 
v rámci programu Ob-
novme si svoj dom. 
Celkový rozpočet dosa-
huje takmer 70 tisíc eur, 
a tak ako pri ostatných 
projektoch uchádzajú-
cich sa o prostriedky z 
eurofondov, mesto by 
sa na sume podieľalo 5 
percentami. 

Smart city i Materská škola
na Tranovského ul.

Mesto Poprad sa v súčasnosti mi-
moriadne aktívne angažuje v oblasti 
smart city, teda inteligentného mes-
ta. V tejto sfére zbiera informácie pre 
spracovanie vysoko inovatívneho pro-
jektu so zameraním na využitie smart 
inteligentných riešení. Bude sa zame-
riavať na smart technológie v oblasti 
elektromobility, energetiky, sociálnej 
inovácie a IT infraštruktúre. Celko-
vý rozpočet projektu predstavuje až 
5 miliónov eur. Za dvadsaťpercentný 
podiel by Poprad získal veľký prínos 
v napĺňaní vízie inteligentného mesta. 

Mesto Poprad sa tiež pripravuje 
na zapojenie do výzvy na predkla-
danie žiadostí o poskytnutie NFP so 
zameraním na zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov. S po-
mocou získaných prostriedkov chce 
energeticky zhodnotiť MŠ na Tranov-
ského ulici vo Veľkej novým oplášte-
ním budovy, okien a zateplením stre-
chy. Momentálne prebieha príprava 
podkladov pre žiadosť.  (mar)

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základ-
ných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) 
pod názvom Testovanie 9-2017 sa koná dnes z pred-
metov matematika, slovenský jazyk a literatúra, ma-
ďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, 
slovenský jazyk a slovenská literatúra. náhradný ter-
mín testovania sa uskutoční vo štvrtok 20. apríla.

K 15. septembru bolo v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti mesta Poprad 442 žiakov 9. ročníka. Osobitne budú 
písať testy žiaci so zdravotným znevýhodnením, tí majú 
na ich riešenie viac času.

Testy sa rozbehli o ôsmej hodine ráno matematikou. Na 
hladký priebeh testovania dohliadajú administrátori, ktorí 
sú poverení koordinátorom. Administrátor vykonáva ak-
tívny a objektívny dozor počas celého testovania v špeciál-
ne upravených učebniach podľa testovanej skupiny žiakov. 
Maximálny počet žiakov v jednej skupine je 15. 

Koordinátor s riaditeľom školy v spolupráci s adminis-
trátormi vyplní hneď po ukončení testovania Protokol 
o priebehu testovania a podieľa sa na príprave spätnej 
zásielky. Výsledkové listiny žiakov a  škôl  budú známe 
22. mája 2017.     (ppp)

deň narcisov je ve-
r e j n o - p r o s p e š n á 
zbierka ligy proti 

rakovine a tento rok sa koná už po 
21-krát. Ulice miest a obcí v jediný 
deň v roku - tentokrát v  piatok 7. 
apríla zaplavia žlté narcisy. 

Aj v  Poprade, v  rôznych častiach 
mesta, vo firmách a pod., budú roz-
dávať dobrovoľníci tento kvietok. 
Každý, kto si narcis pripne na svoj 
odev, vyjadrí týmto gestom podpo-
ru a spolupatričnosť s tými, ktorí 
bojujú s rakovinou. Vlani jubilejný 
20. ročník Dňa narcisov prinie-
sol najvyšší výnos v jeho histó-
rii viac ako 1 043 000 €.  (ppš)

V piatok
Deň narcisov
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Burza kníh

Aréna plná spoločenských hier

PP-7

Počas víkendu sa v  aréne Poprad konal už piaty ročník festivalu hier 
a hračiek pod názvom FestHry Poprad 2017.

„V  tomto roku nám pribudlo viac vystavovateľov, bolo ich takmer dvad-
sať. Festival bol zameraný na stolové a spoločenské hry a zmyslom je pred-
staviť ich verejnosti ako alternatívu trávenia voľného času. V sprievodnom 
programe deti rozveselila Dorotka z Fidorkova a aktivity pripravilo aj Ma-
terské centrum Bambino. Nechýbali nafukovacie atrakcie a súťaže pre deti,“ 
zhrnul za organizátorov Peter Barabas.    (ppv)

Druhý ročník medzinárodného literárneho festivalu vo Vysokých Tatrách s názvom 
Tatranská literárna jar, ktorého sa zúčastnia spisovatelia zo Slovenska, Srbska, 
Česka a Čiernej hory sa uskutoční vo štvrtok a piatok 6. a 7. apríla v Starom 
Smokovci a Tatranskej Lomnici. Besedy budú s Antonom Blahom, Jánom Čo-
majom, Borisom Brendzom, Dalimírom Stanom a Gustávom Murínom.  (ppš)

Literárny festival v Tatrách

Svoju minuloročnú činnosť hod-
notili minulý piatok členovia klubu 
Veličanov. ako podčiarkol predseda 
kV Milan Hámor, bola pestrá,  naj-
dominantnejšími podujatiami sú už 
dlhodobo Posolstvo Vianoc, juniáles 
a i ples. každoročne tiež pripravujú 
deň matiek a pietnu spomienku na 
obete vojen. Osobitnú kapitolu tvo-
ria výstavy v Galérii Scherfelov dom, 
ktorých bolo vlani 7 a naplánované 
sú ďalšie už dva roky dopredu.

„V minulom roku sme po prvýkrát 
usporiadali Blší trh, v tomto roku už 
máme štyri termíny, najbližší v sobotu 
8. apríla. Do našej činnosti tradične 
patrí v spolupráci s miestnou základ-
nou školou starostlivosť o  hrob A. V. 
Scherfela, aby sme sa mu aspoň takou-
to malou odrobinkou odplatili za jeho 
veľkorysosť,“ povedal M. Hámor (na 
foto stojaci). KV sa vlani osobitne za-
sadzoval o získanie budovy niekdaj-
šieho Tatranského múzea vo Veľkej 
do vlastníctva mesta. 
Tento zámer poslanci 
schválili, samosprá-
va však mieni tento 
objekt využívať mul-
tifunkčne. Primátor 
Popradu Jozef Šva-
gerko, zároveň pod-
predseda KV, uvie-
dol: „Túto budovu 
každopádne treba vy-
užiť viacúčelovo - na 
stretávanie sa obča-
nov, vydávanie stravy, 

jedáleň, stacionár pre dôchodcov, ale aj 
na múzeum, keďže mestu sa naskytla 
možnosť zapojiť sa do výzvy na turis-
tické múzeum, využiť tiež park okolo 
a pod.“ Primátor si cení a víta činnosť 
občianskych klubov v jednotlivých 
mestských častiach, pretože „domáci“ 
najlepšie vedia, čo treba vylepšiť. 

KV funguje už devätnásty rok a v 
súčasnosti má 133 členov. Najbližšie 
pripravuje 5. mája výlet do Prahy. K 
tradičným podujatiam sa opäť za-
radí i brigáda na cintoríne, ale už aj 
susedské stretnutie na Štedrý večer 
pri vianočnom stromčeku na Širo-
kej ul. Najstarší z členov, niekdajší 
predseda KV Milan Sobanský za-
spomínal: „Klub začínal z ničoho a 
som rád, že sme ho po oslavách 730. 
výročia Veľkej založili.“ Budúci rok 
si KV pripomenie už 20 rokov, a to 
v roku, kedy bude zároveň mestská 
časť Veľká oslavovať 750. výročie 
prvej písomnej zmienky.  (mar)

klub Veličanov píše ďalšiu kapitolu

každý rok na konci marca sa 
v ZŠ s  MŠ na komenského ulici 
v  Poprade koná burza kníh. Žiaci 
školy majú možnosť priniesť zacho-
valé, pre nich už nepotrebné, 
knihy a popredať ich záujem-
com za symbolickú sumu.

Štvrtáci každoročne pripra-
vujú tzv. predajné miesto, na 
ktoré premenia školskú chod-
bu. Každá trieda si vymyslí 
motto, ktorého témou je kni-
ha a  čítanie. Následne si žiaci 
vyrobia plagát s  témou motta, 
ktorým si vyzdobia svoj „stá-
nok“. Žiaci poverení predajom 
majú pripravený zoznam pre-
dávaných kníh, kde sú uvedené 
aj  ceny. Po týchto prípravách 
sa burza môže začať. Ponuka je 
naozaj pestrá, nájdeme tu poé-
ziu, prózu, povesti, rozprávky, 
romány zo súčasnosti, z minu-
losti aj budúcnosti.

Burza každoročne priná-
ša radosť predávajúcim, kto-
rí obdržia symbolický obnos 

za svoj tovar aj kupujúcim, ktorí si 
za malý peniaz zadovážia vysníva-
nú knihu či už pre seba alebo sú-
rodenca, kamaráta…  (bka)

Dali ste nám vedieť
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Začala sa Popradská hudobná jar

lucia Šoralová zaspieva aj v Poprade

Jar je tu a záhrady sa pre-
búdzajú k životu. a aj keď 
viacerí poctiví záhradkári 
venovali starostlivosť svojej 
záhrade aj v zime, až teraz 
nastane raj pre každého, kto 
sa rád vŕta v zemi. 

Pre záhradkárov je jar jed-
ným z najnáročnejších ob-
dobí roka. Je potrebné urobiť 
veľké množstvo práce, od kto-
rej závisí úspech nasledujúcej 
sezóny.

Je najvyšší čas na  odstrá-
nenie zimnej ochrany z hria-
dok a  zo záhonov. Aj citlivé 
druhy sa už hlásia a  pomaly 
sa predierajú spod zeme, ne-
treba im v tom brániť. Aj naša 
záhrada potrebuje po zime 
upratovanie, aby nám rastliny 
a kvety spokojne rástli a kvitli. 
V okrasnej záhrade dôkladne 
vyčistíme okolie od  buriny, 
zbavíme rastliny suchých, na-
padnutých a zhnitých listov 

rastlín, aby sme dali priestor 
tým novým, zdravým. Od 
prebytočného lístia očistíme 
tiež trávnik, snažíme sa nielen 
pohrabať staré lístie a trávu, 
ale i prevzdušniť ho, aby nám 
krásne rástol.

Všetky rastliny v záhrade 
ocenia vlahu, najmä ak ju 
nemôžu získať z topiaceho sa 
snehu alebo dažďa a obzvlášť 
po suchej zime. V teplejšom 
počasí preto môžeme celú zá-
hradu dôkladne zalievať.

V záhrade nastáva čas do-
končiť starostlivosť o všetky 
stromy. S rezom ovocných 
stromov - najmä jadrovín - 
začali usilovní záhradkári 
už vo februári. V tomto ob-
dobí zvyčajne vykonávame 
v záhrade viac druhov rezu. 
Pri mladších stromčekoch 
do piatich rokov je to rez 
výchovný, ktorý dáva základ 
budúcej korune pre správny 

tvar a vzdušnosť. Omladzo-
vací rez vykonáme naopak 
u starších stromov, ktoré už 
prestávajú plodiť. Omladzo-
vacím rezom ovocných stro-
mov vytvoríme priestor pre 
nové plodné vetvy.

Príde čas jarného postreku 
proti prezimujúcim škodcom. 
Pozor! Nestriekajte, ak na ko-
nároch nie je vytvorené myšie 
uško, preto postrek aplikujte 
iba na tie stromy, ktoré sú už 
na to pripravené. To zname-
ná, ako sa postupne budú 
puky nalievať a otvárať, tak 
urobte aj postrek. Pred, ako 
aj po skončení, bude postrek 
neúčinný, lebo iba v tom čase 
sa liahnu - prebúdzajú škod-
covia a oneskorený postrek 
ich už zase nezastihne - už 
budú preč.

Výsadba nových stromov 
do ovocnej záhrady potrebuje 
svoj čas. Jamy si pripravíme 

hneď, akonáhle začne rozmŕ-
zať pôda. Potom ich musíme 
nechať aspoň týždeň odvetrať, 
aby sa pôda dostatočne okys-
ličila. 

V ovocnej záhrade nesmie-
me zabudnúť ani na starostli-
vosť o drobné ovocie. Záhony 
jahôd vyčistíme, okopeme, 
pohnojíme a dostatočne zale-
jeme. Zrežeme egreše, ríbezle 
a maliny. Krátke výhony ma-
linčiaka odstránime hneď pri 
kraji. A môžeme sa tešiť na 
šťavnaté ovocie do koláčov.

V zeleninovej záhrade bol 
marec mesiacom prvých vý-
sevov. Prvou sejbou na zá-
hrade je mak, jarná cibuľka, 
špenát. Od druhej polovice 
marca sme mohli siať jarné 
reďkovky a vysádzať jarný 
cesnak. Pohnojíme záhony 
a okrem petržlenu a mrkvy, 
ktorú usilovní záhradkári 
mohli siať priebežne pod-

ľa podmienok už od konca 
novembra, pokračujeme vo 
výseve šalátov už od konca 
marca, reďkoviek, paštrnáku, 
kalerábu a špenátu. Jednotlivé 
druhy zelenín na záhonoch v 
záhrade striedame - rovna-
ký druh zeleniny na rovnaký 
záhon smieme zasadiť najskôr 
za tri roky. V podtatranských 
podmienkach chladného po-
časia zakryjeme záhony, aby 
sme ich ochránili pred mra-
zom. Do výsevných hrantov 
vysievame zeler, paradajky a 
papriku.

Zdravé chutné a vlastno-
ručne vypestované plodiny 
urobia radosť záhradkárom aj 
ich priateľom a známym. Od-
porúčam ponechať si názvy 
zasadených plodín, aby sme 
na výstavách mohli presne 
označiť exponáty. 

Jozef Kalakaj
predseda OVSZZ

Záhradkár radí Jar je pre záhradkárov náročným obdobím

Priaznivci kvalitnej a žánrovo rôznorodej hudobnej 
produkcie si prídu na svoje od 29. marca do 5. mája 
2017. Začal sa totiž 41. ročník festivalu Popradskej 
hudobnej jari. 

Hudobnú jar otvorilo klavírne BOGACZ TRIO. Klavír-
ne triá nie sú na Slovensku veľmi rozšírené. Bogacz trio 
tvorí klavír (Zuzana Pohůnková), husle (Pavel Bogacz 
ml.) a violončelo (Karolína Zivalíková). Klavír je domi-
nantný, hrá melódiu, ostatné dva nástroje ho dopĺňajú. 
Husle ako vysoký melodický hlas dopĺňa violončelový 
bas. Zvuk je vyvážený a pekne znie. Skladby pre klavírne 
triá väčšinou skladali umelci, ktorí boli fantastickí klavi-
risti ako L.van Beethoven, J. N. Hummel, D.Šostakovič. 
Hudobný part skladali pre seba a potom si zavolali dvoch 
kamarátov - huslistu a čelistu, ktorí s nimi vystupovali. 

Vedúci tria Pavel Bogacz ml., ktorý hrá aj  prvé husle 
v  Slovenskom komornom orchestri povedal: „S  čelistkou 
Karolínou hrám už od konzervatória v rôznych komorných 
zoskupeniach. Podobné je to s  klaviristkou Zuzkou. Ešte 
počas štúdia sme sa rozhodli, že našu trojku dáme dokopy. 
Študoval som v  Prahe, Karolína vo Viedni, stretnutia boli 
príležitostné, ale vždy sme sa na to tešili. Tým, že sa roky 

poznáme, klavírne trio bolo pre nás prirodzeným vývojom.“ 
Zuzana Pohůnková spolupracuje so Štátnym komor-

ným orchestrom v Žiline. Karolína Zivalíková je stálou 
členkou Komorného orchestra ZOE, členkou Classic 
Chamber Orchestra a pôsobí aj v Slovenskej filharmónii 
a v orchestri Opery SND. Bogacz trio odohrá viac ako 
100 koncertov ročne. Koncertne prešli od Japonska po 
Ameriku.     (kpa)

Skvelá slovenská speváčka 
Lucia Šoralová sa fantasticky 
presadila v Prahe v slávnych 
českých muzikáloch. V  mi-
nulosti vydala úspešné CD 
platne Zblízka, Púšť a v roku 
2014 vyšlo jej šansónové CD 
O lásce, cti a kuráži, za kto-
ré získala prestížne hudobné 
ocenenia, zlatú platňu a čes-
kou hudobnou kritikou bola 
označená za pokračovateľku 
Hany Hegerovej. Do Popra-
du prichádza s  novinkami 
a  prekvapeniami so svojou 

kapelou LA ALMA z  Pra-
hy a  dvomi skvelými hos-
ťami z  kapely NEREZ - Vít 
Sázavský, Zdeněk Vřešťál. 
Program bude obohate-
ný o  šansónové piesne Jara 
Filipa, Zuzany Navarovej, 
Hany Hegerovej, francúz-
ske šansóny, ale aj  cigánske 
piesne.  V rámci slovenského 
turné vystúpi v našom mes-
te v  utorok 25. apríla o  18. 
hod. v Dome kultúry. Predaj 
vstupeniek v  kníhkupectve 
Christiania.  PP-21

Piatok 7. apríl o 18. hod. / klub Zóna dk v Poprade
OliVER Filan/kÓREJSké dEnnÍkY
Strhujúca prednáška o živote v Južnej Kórei.   Vstupné: 5 €

nedeľa 9. apríl o 10 hod. / divadelná sála dk Poprad
danka a Janka
V podaní Divadla na Predmestí zo Sp. Novej Vsi.
Vstupné: 1,50 €

Utorok 11. apríl o 18. hod. / dk Poprad
XXXXi. ročník PHJ
kOMORnÝ ORCHESTER ZOE    Vstupné: 5 €/2,50 €

Streda 12. apríl o 19. hod. / dk Poprad
ROMEO a JÚlia
V podaní študentov Art Academy, v réžii T. Husárovej.
Vstupné: 5 €

Kultúrny program mesta

SPRÁVY z TATIER
• V  GaléRii ÚĽUV v  Tatranskej 
Lomnici budú môcť záujemcovia vi-
dieť ukážky zdobenia kraslíc v sobotu 
8. apríla od 12. do 14. hod. • V nEdEĽU 9. apríla o 15.30 hod. 
vystúpi v Tatranskom ľadovom dóme 
na Hrebienku Chrámový zbor sv. Ce-
cílie pod vedením zbormajstra Vilia-
ma Gurbaľa. • POSlEdnÚ marcovú sobotu kon-
certovali na Štrbskom Plese v  Grand 
hoteli Kempinski legendy česko-
slovenskej populárnej hudby Hana 
Zagorová a  Stanislav Hložek. Česká 
speváčka pôsobí na hudobnej scéne 
už viac ako 45 rokov a počas svojej 
kariéry sa preslávila hitmi ako Duho-
vá víla, Maluj zase obrázky, Bludička 
Júlie, Rybičko zlatá, přeju si... Aj na 
koncerte v  Tatrách dokázala, že stále 
výborne spieva. Stanislav Hložek si 
tiež atmosféru koncertu pochvaľoval. 
Nikdy neodíde z  koncertu bez toho, 
aby nezaspieval hity ako Holky z naší 
školky či Můj čas zo seriálu Sanitka. 
Ďalší koncert v  hoteli bude 20. mája 
a vystúpi na ňom skupina Tublatanka.
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Mediátori riešia veľa susedských, rodinných a pracovných sporov

klub Popradčanov prezentoval svoje aktivity

Už viac ako jeden a pol roka fun-
guje v  priestoroch mestského úradu 
pre obyvateľov Popradu bezplatná 
mediačná poradňa, ktorú zriadilo 
vedenie mesta Poprad v  spolupráci 
s  Mediačným centrom Poprad. Pra-
videlne každý prvý štvrtok v mesiaci 
od 14. do 16. hod sa o svojich práv-
nych či osobných sporoch môžete 
prísť poradiť s mediátormi, ktorí vás 
bezplatne usmernia pri ďalšom rie-
šení vášho sporu. Opýtali sme sa ria-
diteľky Mediačného centra Poprad 
JUdr. dagmar Tragalovej: 

* Mediácia je mimosúdne rieše-
nie sporov, ale aj odborná metóda 
na riešenie konfliktov. koľko oby-
vateľov nášho mesta využilo túto 
bezplatnú službu od začiatku fun-
govania mediačnej poradne a čo 
najčastejšie riešia? 

- „Od spustenia mediačnej poradne 
mediátori poskytli mediačné poraden-
stvo spolu už 51 návštevníkom.  Oby-
vateľov mesta Poprad trápia rovnaké 
problémy asi ako v každom inom mes-
te. Výnimkou nie sú ani susedské spory. 
Ide najmä o obťažovanie hlukom, či už 
samotným susedom alebo susediacou 
inštitúciou napr. reštaurácie, podniky, 
ktoré majú nočné zásobovanie, hlasné 
štekanie psa, škriekanie papagájov či 
veľmi častý problém s hlučnými ná-
jomcami v  prenajatých bytoch. Veľká 
časť konfliktov je spojená s nezhodami 
v rodine. Mediátori pomáhajú usmer-
niť obyvateľov, ako čo najefektívnej-
šie postupovať v  prípadoch rozvodov, 
úprave styku s deťmi, výživnom, ale aj 
pri medzigeneračných konfliktoch, kde 
častokrát dochádza až k priestupkom 
či konaniam, ktoré možno označiť za 
trestný čin. Výnimkou nie sú ani prob-
lémy dedičov spojené s vyporiadaním 
dedičstva, ale aj iné majetkové spory. 
Medzi najčastejšie spory patria aj pra-
covnoprávne spory súvisiace s pochyb-
nosťami o platnosti skončenia pracov-
ného pomeru. No a  už klasicky sú to 
otázky čo s  dlhmi, ktoré prerástli cez 
hlavu. Aj tu vedia mediátori správne 
nasmerovať ľudí ako postupovať, ak 
si už nevedia dať rady. Mediátori ve-
dia poradiť v  podstate s  akýmkoľvek 
právnym alebo osobným problémom. 
V čom nemôžu pomôcť ako mediátori, 
tak aspoň odporučia konkrétne osoby 
a inštitúcie, kam a na koho sa obrátiť, 

aby občania vyriešili svoj problém ale-
bo konflikt čo najefektívnejšie.“ 

* kto je mediátor?
- „Mediátor je odborník na komu-

nikáciu, ktorý je oprávnený zo záko-
na riešiť spor mimosúdnou cestou. Je 
to nestranná osoba, ktorá v  mediácii 
zastupuje obe strany sporu súčasne, 
nie ako napr. advokát, ktorý obhajuje 
prioritne záujmy svojho klienta. Pre 
mediátora sú klienti obe strany. Obom 
rovnako v  spore pomáha pochopiť sa 
navzájom, pretlmočiť emócie a  slová 
do jemnejšej reči, 
tak aby druhá stra-
na pochopila, aké sú 
skutočné záujmy pro-
tistrany, nie len jeho 
stanovisko. Zmier-
ňuje konflikt medzi 
stranami, pomáha 
im hľadať spoločné 
riešenia, také ktoré 
by boli výhodné pre 
obe strany. Teda nie 
vždy ideálne rieše-
nie, ale také, aby ho 
obe strany akceptovali 
a zároveň bolo reálne 
uskutočniteľné pri zachovaní vzájom-
ných budúcich dobrých vzťahov.“

* Prečo si vybrať práve mediáciu 
pre riešenie svojho konfliktu či spo-
ru?

- „Ak sa obidve strany rozhodnú vy-
riešiť svoj spor zmierlivým spôsobom, 
teda mediáciou, je to signál, že im 
obom záleží na výsledku. Rozhodnu-
tie, ako budú nastavené pravidlá do 
budúcna záleží na nich oboch a nene-
chajú za seba rozhodnúť tretiu osobu, 
čo v  konečnom dôsledku zabezpečuje, 
že dochádza k  dobrovoľnému plneniu 
podmienok dohody. Mediácia je teda 
dobrovoľná a  má výrazne dôverný 
charakter. To znamená, že všetko, čo 
sa v mediácii povie, zostáva za zatvo-
renými dverami. Mediátori sú zo zá-
kona viazaní mlčanlivosťou o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti 
s mediáciou dozvedia. To po vzájomnej 
dohode môže platiť aj pre strany sporu. 
Súdne konanie má verejný charakter. 
Nezanedbateľné sú aj poplatky. Oproti 
súdnemu konaniu je mediácia lacnejšia 
a aj rýchlejšia. Informatívne stretnutie v 
mediačnej poradni alebo priamo v me-
diačnom centre je bezplatné. Ak sa však 

už osoba rozhodne, že podá žiadosť o 
riešenie sporu mediáciou, táto služba 
je už spoplatnená. Zo zákona mediácia 
končí do 6 mesiacov, pokiaľ si strany ne-
dohodnú dlhšiu dobu. Súdne spory sa 
ťahajú aj niekoľko rokov. Za výsledok sú 
strany zodpovedné samy a teda neroz-
hodne za nich autoritatívne súd alebo 
iný orgán. Veľkou výhodou mediácie je, 
že mení súperenie na spoluprácu. Tým, 
že strany si hľadajú spoločne budúce 
riešenia ich sporu, dochádza k  zlepše-
niu komunikácie, čo v  konečnom dô-

sledku robí z  nepria-
teľov opäť priateľov 
alebo aspoň dochádza 
k vzájomnej tolerancii 
a  pochopeniu druhej 
strany. Pretože kde je 
vôľa, tam je cesta.“ 

* aká je percen-
tuálna úspešnosť 
riešenia sporov 
prostredníctvom 
mediácie a  prečo 
by ste ľuďom od-
poručili mediáciu 
ako spôsob riešenia 
sporu?

- „Všetko záleží od druhu sporu. Po-
kiaľ ide o rodinné spory úspešnosť je až 
80 %. Výhodou pri riešení rodinného 
sporu v  mediácii je najmä to, že ak 
rodičia dokážu oddeliť po rozchode 
partnerstvo od rodičovstva, vyhráva 
dieťa. Je ochránené od všetkých tých 
záťažových situácií, ktoré sa spája-
jú s  vypočúvaním dieťaťa v  súvislosti 
napr. s  rozvodom. Občianskopráv-
ne a  obchodné spory majú rovnako 
vysokú úspešnosť. Horšie sú na tom 
pracovnoprávne spory. Tam poväč-
šine nedôjde k  mediácii, nakoľko si 
zamestnávatelia myslia, že zamestna-
nec nevyužije cestu súdu. Avšak práve 
v  týchto sporoch je úspešnosť skoro 
100% v predmediačnej fáze, keďže naj-
častejšie ide o nevyplatenie mzdy, od-
stupného a odchodného, čo je v zmysle 
zákona trestným činom. K  náprave 
dochádza už po tom, čo zamestnáva-
teľa oslovíme v podstate „dobrovoľne“ 
hneď po upozornení.  Susedské spory 
častokrát nekončia formálnou doho-
dou, ale pohovorom so všetkými stra-
nami a zmiernením útokov. Takže, ak 
by sme hovorili o  ukončenej mediá-
cii v  zmysle formálnej dohody, tak je 

úspešnosť veľmi nízka. Ak však hovorí-
me o náprave vzťahov medzi susedmi, 
tak zatiaľ je to tak 50:50 pri susedských 
sporoch. Príkladom je aj spor, ktorý 
sa riešil prostredníctvom mediácie 
medzi spoločnosťou Schüle Slovakia 
a  OZ Popradčania za čistejšie život-
né prostredie. Obe strany sa dohodli 
na obsahu záverečnej dohody, ktorá 
mala upravovať ich vzájomné sused-
ské vzťahy. Aj keď nakoniec jedna zo 
strán dohodu, ktorú si sami vytvorili, 
odmietla podpísať, dohodli sa na ďal-
šej spolupráci pri realizácii opatrení 
na zlepšení vzájomných vzťahov. Me-
diácia bola v  tomto prípade úspešná 
už len v tom, že počas celej doby jej tr-
vania sa urobilo niekoľko významných 
opatrení na zlepšenie životného pros-
tredia a  podmienok spolunažívania. 
Výsledkom mediácie bol aj zdravotný 
posudok vypracovaný akreditovanou 
osobou, ktorý jednoznačne preukázal, 
že fabrika nemá výrazne nepriaznivý 
dopad na zdravie obyvateľov. Čo ja 
osobne považujem za najväčší úspech 
mediácie pre všetkých obyvateľov 
dotknutej zóny.“   

* ako potom riešiť tieto susedské 
spory? 

- „Susedské spory je možné riešiť 
niekoľkými spôsobmi. Ako priestupok 
v  priestupkovom konaní. Čo má za 
následok ešte zhoršenie vzájomných su-
sedských vzťahov, nakoľko ide o  sank-
ciu za konanie. Ďalej možno požiadať 
o  ochranu svojich práv obec, ak došlo 
k zrejmému zásahu do pokojného vzťa-
hu v  zmysle § 5 OZ: Obec je povinná 
v danej veci konať a zakázať takýto stav 
alebo nariadiť obnoviť pôvodný pokoj-
ný stav. Potom je tu možnosť obrátiť sa 
so svojím nárokom na súd. No susedské 
spory na súde sa ťahajú niekoľko rokov 
a  tak už niekedy ani ďalšia generácia 
nevie, prečo sa súdi.“ 

V spolupráci s Mediačnou poradňou 
v Poprade bude redakcia novín Poprad 
v novej rubrike Otázky z  mediačnej 
poradne prinášať skutočné príbehy 
a  odpovede na otázky občanov. Svo-
je otázky môžete zasielať do redakcie 
už teraz na e-mail: noviny-poprad@
pp.sknet.sk alebo na adresu Noviny 
Poprad, Podtatranská ul. 149/7, 058 
01 Poprad. Online sa môžete poradiť 
aj priamo na stránkach mediačného 
centra www.mcpoprad.sk.    (ppm)

Rada klubu Poprad-
čanov, ktorá sa ko-
nala 23. marca 2017 
na Ul. dostojev-

ského 25, sa zaoberala pre-
dovšetkým prezentovaním 
plánovaných akcií klubu 
Popradčanov na rok 2017.

Budú zaradené podľa ná-
ročnosti a dôležitosti tak, 
aby boli  v tomto roku splne-
né. Ďalej sa rada zaoberala 
rozposlaním Vyhlásenia o 
poukázaní sumy do výšky 2 
% zaplatenej dane pre Klub 
Popradčanov. Vyhlásenie je 

zavesené aj na facebooku a 
KP verí, že  hlavne Popradča-
nia podľa možností pomôžu 
a poukážu 2 percentá zo za-
platenej dane. Na najbližšom 
zasadnutí rady budú pred-
stavené ďaľšie aktivity Klubu 
Popradčanov.  (jwd)

Každý občan docení význam kancelárie prvého kontaktu, 
ktorá je umiestnená na novom mieste vo vestibule mest-
ského úradu. Občania majú uľahčené vybavovanie svojich 
záležitostí na MsÚ. Veď vybaviť bezprostredne a promptne 
napr. daň z nehnuteľností, či preukaz pre ŤZP a inú agendu, 
ktorá súvisí s potrebami občanov, je ozaj prospešné a je aj 
dobrou vizitkou MsÚ. Som rád, že my, Popradčania, máme 
takúto službu.      M. Korvín

napísali
ste nám Na jednom mieste
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Dnes 5. apríla - Aduscentrum, štvrtok 6. apríla 
- Avena, v piatok 7. apríla - Lekáreň nemocnice 
Poprad, v sobotu 8. apríla - Victoria, v nedeľu 9. 
apríla - Dr. Max - trhovisko, v pondelok 10. 
apríla - Aduscentrum a v utorok 11. apríla - 
Ekolekáreň.
aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, avena: Kar-

patská 11, lekáreň nemocnice Poprad: Banícka 
28, Victoria: Drevárska ul., dr. Max - trhovisko: 
Ul. 1. mája 30, Ekolekáreň: OC FORUM, Poprad. 

lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 
hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ 

a sviatkov od 8. hod. do 22. hod.

Budete sa 
rozhodovať, 

ako ďalej. Nemusíte sa obávať, niečo 
vám pomôže rozhodnúť sa správne.

Udeje sa 
niečo, čo 

posilní vaše sebavedomie a prine-
sie vám aj finančný prospech.

Budete mať 
radosť z 

úspechu, ktorý tentoraz dosiahne-
te ľahko a bez námahy.

Potrebuje-
te pokoj a 

menej ľudí okolo seba. Odoberajú 
vám energiu, ktorú by ste mali do-
plniť v prírode.

Chyťte sa 
príležitosti 

zárobku, lebo to bude veľmi priaz-
nivá možnosť.

Polepší sa 
vám zdravie, 

ktoré ste v poslednom čase za-
nedbávali. Niečo vás donúti lepšie 
sa o seba starať.

B u d e t e 
úspešní v 

práci alebo v škole, čo vám prinesie 
veľa dobrej nálady a optimizmu.

Bude to 
pekný týž-

deň s množstvom príležitostí na 
stretnutia s priateľmi a rodinou.

Získate pod-
poru z neča-

kanej strany. Vážte si to, lebo taká 
príležitosť sa naskytne málokedy.

Nezanedbá-
vajte rodinu, 

lebo sa vám to môže vrátiť v neča-
kaných problémoch.

Zistíte, že 
často je lep-

šie neprezradiť svoje zámery. Zá-
visť iných vám ich môže prekaziť.

Dostanete 
pozvanie na 

nejakú príjemnú udalosť, na ktorej 
sa stretnete s niekým z minulosti.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

SpoločenSká kronika

V piatok 31.marca 2017
v Košiciach s

V piatok 31.marca 2017
vo Veľkej s

V sobotu 1. apríla 2017
v Spišskej Teplici s

V pondelok 3. apríla 2017
vo Veľkej s

V pondelok 3. apríla 2017
v Matejovciach s

V utorok 4. apríla 2017
vo Veľkej so

V utorok 4. apríla 2017
vo Veľkom Slavkove s

Jerzym Mariánom Slojewskim,
86-ročným

Františkom Forróm,
74-ročným

Róbertom kolačkovským,
83-ročným

Jozefom Fillom,
85-ročným

Justinou kubusovou,
85-ročnou

Žofiou demkovou,
89-ročnou

Helenou Bednárovou,
81-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

Dnes 5. apríla má meniny Miroslava, zajtra 6. apríla irena, v piatok 
7. apríla Zoltán, v sobotu 8. apríla albert, v nedeľu 9. apríla Mile-
na, v pondelok 10. apríla igor a v utorok 11. apríla Július.

BlaHoŽeláme k meninám

do Popradu prídu najlepšie amatérske divadlá

„Pokiaľ budete rybu súdiť podľa jej schopnosti šplhať na strom, tak 
bude celý život veriť tomu, že je hlúpa.“ Albert Einstein

povedali Slávni Podtatranské osvetové 
stredisko v  Poprade v  spo-
lupráci s  mestom Poprad 
organizuje 5. a 6. apríla 
2017 v popradskom dome 
kultúry súťažnú postupovú 
prehliadku amatérskych 
divadelných súborov Pre-
šovského kraja krajskú 
scénickú žatvu 2017.  Po 
rokoch do Popradu prídu 
tie najlepšie amatérske di-
vadelné súbory z  Prešov-
ského kraja. 

Do KSŽ 2017 postúpilo 8 
DS, divák uvidí 8 predstave-
ní, z toho 4 divadlá mladých 
a 4 divadlá dospelých.

Za okres Poprad sa s kon-
kurenciou divadelnej múzy 
popasujú: DS Šťastlivec zo 
ZUŠ Poprad s   režisérkou 
Zuzanou Krupkovou a  reži-
sérmi Dušanom Kubaňom 
a  Michalom Novákom,  DS 

Commedia Poprad, ktorý má 
za sebou úspešnú premiéru 
Dona Quichota a Sancha pod 
režijným velením Vlada Ben-
ka a  Divadelný ochotnícky 
súbor Paľa Bielika z  Tatran-
skej Lomnice, ktorý prichá-
dza s  monodrámou - Ka-
ramelový smiech - s  réžiou 
dvojice Kubaň, Novák. 

Na súťažnej prehliadke 
KSŽ 2017 si svoje nájdu aj 
milovníci klasiky: uvidia Ry-
savú jalovicu, v  podaní DS 
ZUŠ J. Poschla Prešov, Reví-
zora s DS Ondavan  Stropkov  
a  spomínaného Dona Qui-
chota a Sancha s DS Comme-
dia Poprad. Viac o programe 
na www.osvetapoprad.sk 

Predstavenia sa pre verej-
nosť začínajú v  obidva dni 
o 14. hod., vstup je voľný. 

Do poroty KSŽ v Poprade 
zasadnú Silvester Lavrík - 

dramatik, režisér a spisovateľ. 
Pracoval ako učiteľ, kreatívny 
riaditeľ v reklamnej agentúre, 
bol tiež umeleckým šéfom 
Mestského divadla v Zlíne či 
riaditeľom Rádia Devín. Na-
písal viac ako tridsať divadel-
ných hier. Ďalšími porotcami 
sú Alexandra Polovková a 
Matej Moško.

Podujatie finančne podpo-
ril Fond na podporu umenia 
SR. Organizátor Podtat-
ranské osvetové stredisko 
v  Poprade verí, že presun 
tejto výnimočnej divadel-
nej súťaže KSŽ z Levoče do 
Popradu - obohatí kultúrny 
život mesta podtatranskej 
metropoly a nájde si svojho 
verného diváka tak, ako sa 
súťaž v predchádzajúcich ro-
koch tešila záujmu divákov 
v prekrásnom Mestskom di-
vadle v Levoči.  (zba)

Spomienka
Kto žije v srdciach tých,
ktorých opustil, ten nikdy nezomrie.
V piatok 7. apríla uplynie 10 rokov, 
čo nás vo veku 71 rokov navždy opus-
til drahý manžel, otec a starý otec
VOJTECH SMUTnÝ.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami
Spomíname a nezabúdame.

Spomienka
10. apríla uplynulo desať rokov, 
kedy nás navždy opustila naša drahá 
mama, stará mama a pramama
MaTilda nETÍkOVá.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Kto ste ju poznali, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.

program kina cinemaX poprad
Od 6. apríla do 12. apríla

Šmoklovia: Zabudnutá de-
dinka 3d - o  15.30 hod., 
Šmoklovia: Zabudnutá de-
dinka 2d - o 13.20 hod. (hrá sa 
len cez víkend) a o 17.40 hod., 
Únos - o 19.50 hod. (nehrá sa 
12.4.), Predpremiéra - Rýchlo 
a  zbesilo 8 - o  20. hod. (hrá 
sa len 12.4.), detské kino - 
Ozzy - o 13.10 hod. (hrá sa len 
cez víkend), Power rangers 
- o  15.10 hod. a  o  17.50 hod., 
Vo veľkom štýle - o 20.30 hod., 

kráska a  zviera 2d - o  13. 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
aj dvaja sú rodina - o 15. hod. 
(hrá sa len 11.4.) a  o  15.40 
hod. (nehrá sa 11.4.), Masa-
ryk - o 17.30 hod. (hrá sa len 
11.4.) a o 18.10 hod. (nehrá sa 
11.4.), Ghost in the Shell 2d 
- o 20.40 hod. (nehrá sa 11.4.), 
artmax balet - drahoka-
my - priamy prenos - o 20.10 
hod. (hrá sa len 11.4.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

STREda  5. apríl 2017
/VSTUP VOĽnÝ/
14. - 14.20 hod. - ŠÁNDOR PATAKY: ŽI-
VOT JE HRA, DS „L“ ZUŠ Levoča,
14.35 - 14.45 hod. - NIČ NIE JE ČIERNE 
ALEBO BIELE, DS ŠŤASTLIVEC ZUŠ Po-
prad,
15.30 - 15.50 hod. - ALICA, DS ŠŤASTLI-
VEC ZUŠ Poprad
16.30 - 17.20 hod. - RYSAVÁ JALOVICA, 
DS ZUŠ J. POSCHLA Prešov,
18.15 - 19.22 hod. - HANS JAHN - stojaci, 

bdiaci, DS KĽUD Kladzany.  
ŠTVRTOk 6. apríl 2017
/VSTUP VOĽnÝ/
14. - 15.15 hod. - REVÍZOR, DS ONDAVAN 
Stropkov,
15.25 - 16.15 hod. - KARAMELOVÝ  
SMIECH, /bábková scéna DK/, D.O.S. PAĽA 
BIELIKA T. Lomnica,
18. - 19.05 hod. - DON QUICHOTE a SAN-
CHO, DS  COMMEDIA  Poprad,
19.15 - 19.22 hod. - VYHODNOTENIE  FES-
TIVALU.

Program:
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inZercia
140 rokov od narodenia 

a 70 rokov od úmrtia kňaza, 
vládneho komisára Františ-
ka SlaVkOVSkéHO (* 2. 4. 
1877 Hrabušice - †2. 11. 1947 
Spišská Sobota, pochovaný v 
Hrabušiciach).

Ordinovaný bol ako rím-
skokatolícky kňaz v Bratislave 
30. júna 1900. Pôsobil v  Lis-
kovej, v  Ružomberku (1902 
- 1906), medzitým aj v  Slia-
čoch. Od roku 1906 v Levoči 
a  v  roku 1908 ako pomocný 
kňaz a neskôr ako farár v Ab-
rhámovciach. Od roku 1931 
pôsobil v  Spišskej Sobote. 
Bol predsedom Okresnej sta-
rostlivosti o  deti a  mládež a 
v roku 1941 pôsobil ako vlád-
ny komisár v Spišskej Sobote. 
Bol zakladateľom a predse-
dom miestnej organizácie 
HSĽS v Spišskej Sobote.

40 rokov od úmrtia úrad-
níka, archivára, publicistu 
a múzejníka JUdr. Eugena 
BOHUŠa (*3. 5. 1892 Brez-
no - †19. 4. 1977 Poprad).

Pochádzal z  advokátskej 
rodiny. Gymnaziálne štúdiá 
absolvoval v Rimavskej Sobo-
te, právo študoval na univer-
zite v Cluji a v Budapešti, kde 
získal titul JUDr. v roku 1915. 
Demobilizoval v  roku 1920 
ako nadporučík českosloven-
skej armády. V  rokoch 1926 
- 1927 bol hlavným župným 
notárom v Liptovskom Miku-
láši, 1928 - 1930 pracovníkom 
Okresného úradu v Rožňave, 
1930 - 1933 okresným ná-
čelníkom v  Stropkove, 1933 
- 1941 okresným náčelníkom 
na Okresnom úrade v Levoči 
a Spišskej Novej Vsi, 1941 - 
1945 okresným náčelníkom 
v  Poprade. V  povojnových 
rokoch (1945 - 1951) bol ve-
dúcim úradu a  tajomníkom 
Dočasnej správnej komisie, 
neskôr ONV. V máji 1951 bol 

poverený vedením archívu do 
15. mája 1958, kedy odišiel na 
dôchodok. 

Celoživotne sa zúčastňo-
val kultúrno-spoločenského 
života vo všetkých mestách, 
kde pôsobil. Od roku 1929 
bol členom Matice slovenskej 
a  členom Muzeálnej sloven-
skej spoločnosti. V roku 1940 
bol predsedom spolku Ligy 
proti TBC, čestným pred-
sedom Hockey club Tatry, 
Červeného kríža, Okresnej 
starostlivosti o  mládež, Vče-
lárskeho spolku v  Levoči, od 
roku 1946 členom výboru 
Slovenskej národnej knižni-
ce atď. Mal hlavný podiel na 
roztriedení archívnych doku-
mentov Východoslovenského 
kraja, ktoré boli vrátené po 
vojne do pôvodných miest. 
Položil základy archívnic-
tva v  Poprade - usporiadal 
materiál „Veľkého Popradu“, 
zaoberal sa predarchívnou 
starostlivosťou aj v  obciach. 
Výsledky svojej práce pub-
likoval v  odbornej tlači. 
Významne prepojil prácu 
v  múzeu s  prácou archivára. 
Spracoval históriu niektorých 
podnikov (Vagónka, Pivovar, 
Tatramat). V  roku 1945 sa 
pričinil o  zlúčenie múzeí vo 
Veľkej a  v  Poprade, a  tým aj 
o  založenie Podtatranského 
múzea, ktoré do roku 1949 
spravoval. Vypracoval návrh 
na územné osamostatnenie 
Vysokých Tatier a  adminis-
tratívne pripravoval pod-
mienky založenia TANAP-
-u. V  odbornej a  regionálnej 
tlači publikoval príspevky 
s  historickou, múzejníckou, 
archívnickou a  knihovednou 
tematikou. V  roku 1955 mu 
Rada ONV na návrh Krajskej 
správy MV v Košiciach udeli-
la čestné uznanie.

Zuzana Kollárová

Kina tatran
5. apríla o 19. 
hod. - ZlaTO  
USA, dobrodruž-
ná dráma, 104 min., titulky, 
MP15
Príbeh K. Wellsa, ktorý v túžbe 
nájsť zlato odchádza do Indoné-
zie. Vstupné: 4 €

5. apríla o 19. hod. - VYTiE, 
s  prednáškou O BEaT GEnE-
RaTiOn 
USA, dráma, 90 min. + prednáš-
ka, titulky, MP15, FK
Píše sa rok 1957 a v San Fran-
ciscu sa koná súdny proces kvôli 
básni A. Ginsberga Vytie. Pre-
mietanie spojené s prednáškou 
o beat generation pri príležitosti 
20. výročia Ginsbergovej smrti.   
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK 

6. apríla o 19. hod. - nOCTU-
RaMa 
FR, triler, 130 min., titulky, MP 
15, FK
Niekoľko mladých ľudí z rôznych 
prostredí sa pohybuje labyrintom 
hlavného mesta. Všetci majú na-
mierené k  obchodnému domu, 
práve vo chvíli, keď sa zatvára.    
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK  

7. apríla o 19. hod. - OdYSEa, 
s prednáškou “na JEdEn ná-
dYCH” 
FR, dobrodružný / životopisný, 
122 min. + prednáška, titulky, 
MP 12, FK Výpravná biografia 
rodiny Cousteau, ktorá pred na-
šimi očami  otvorila tichý svet 
pod morskou hladinou. Pre-
mietanie spojené s prednáškou 
J. Karpiša o hĺbkovom potápaní. 
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom FK  

8. a 9. apríla o 16. hod. - ŠMOl-
kOVia: STRaTEná dEdin-
ka 2d 
USA, animovaná rozprávka, 87 
min., dabing, MP
Vďaka záhadnej mape sa Šmolin-
ka spolu s Mudrošom, Babrošom 
a Silákom vydáva na dobrodruž-
nú výpravu.   Vstupné 2D: 5 €; 
4,50 € deti

8. a 9. apríla o 19. hod. - ÚkRYT 
V ZOO 
USA / GB / CZ, historický / drá-
ma, 127 min., titulky, MP12
Dráma podľa skutočnej udalosti 
o utečencoch z varšavského geta, 
ktorí našli počas druhej sveto-
vej vojny útočisko vo výbehoch 
tamojšej zoologickej záhrady.  
Vstupné: 4 €

10. apríla o 19. hod. - PaRadi-
SE TRiPS
BE / HR / NL, dráma / komédia, 
90 min., titulky, MP15, FK
Svojím autobusom vozil celý 
život dôchodcov k  moru. Ako 
poslednú vezme jednu špeciálnu 
zákazku -  vezie partičku mlá-
deže, ktorá smeruje na hudobný 
festival.  Vstupné: 4 €, 2 € s pre-
ukazom FK

Stredná odborná škola, Okružná 761/25 Poprad, IČO: 
42077133, ako správca majetku Prešovského samosprávne-
ho kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory o rozlo-
he 16,5 m2 a k tomu spoločné priestory o rozlohe 3 m2 na 
10. poschodí internátnej budovy SOŠ.

Nehnuteľnosť je zapísaná na liste vlastníctva č. 4717, posta-
vená na parcele č. 852/1 so súpisným č. 761 v katastrálnom 
území Poprad, na ul. Okružnej 25. Účel využitia: kancelár-
ske priestory. Priestor sa poskytuje bez vybavenia. Spôsob 
nájmu: obchodná verejná súťaž. Minimálna cena nájmu: 
48,- Eur/m2/rok/kancelária (16,5 m2) a 27,55 Eur/m2/rok/
spoloč. priestory (3 m2). Platbu za energie a služby spoje-
né s nájmom stanovil prenajímateľ na 68,71 Eur/mesiac na 
danú plochu. doba nájmu: neurčitá. Termín na doručenie 
žiadostí o nájom: do 20.4.2017 do 14.00 hod. v zalepenej 
obálke s označením „Prenájom nebytových priestorov - ne-
otvárať“ na adresu školy. Žiadosť musí obsahovať: 

• predmet nájmu, cenovú ponuku - navrhovaná cena 
nájmu musí byť uvedená v eurách za m2/rok nájmu za 
kanceláriu zvlášť a za spoločné priestory zvlášť, účel náj-
mu, doba nájmu, identifikačné údaje záujemcu podľa 
výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, bydlisko 
alebo názov, sídlo, IČO), súhlas s podmienkami OVS a 
so spracovaním osobných údajov na účely vyhodnotenia 
zámeru na prenájom a uzatvorenie zmluvy v prípade, že 
ide o záujemcu - fyzickú osobu nepodnikateľa, kontakt-
né údaje záujemcu.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote do 30 dní od vy-
hodnotenia predložených ponúk, predložený návrh nájomnej 
zmluvy meniť alebo dopĺňať. Kritériom pri vyhodnotení po-
núk bude najvyššia ponúkaná cena nájmu. Alternatívne môže 
byť predmetom nájmu polovica predmetných priestorov a je 
možné podať návrh aj na polovicu celkovej výmery.   35/17-R

• Predám tatranský ob-
klad 2,9 €/m2, leštený, 
zrubový - pologuľatý pro-
fil, hranoly a  dlážkovicu 
- dyle na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  3/17-P
• Predám záhradu v Poprade 
pri Vagónke, blízko potoka. 
Inf.: č. t. 0907 418 226.  10/17-P
• Predám šaty na 1. sv. 
prijímanie. Sú na výšku 
postavy okolo 140 - 150 
cm, vzadu na šnurovačku. 
Cena dohodou. Inf.: č. t. 
0907 533 032.  11/17-P

• kúpim pozemok v Poprade 
- vo Veľkej, v Spišskej Sobote 
alebo v Strážach vhodný na 
výstavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 

450 m2, cena do 45 000 €. Plat-
ba v hotovosti. Inf.: č. t. 0903 
626 055.   8/17-K
• kúpim pozemok, prípadne 
starší rodinný dom s väčším po-
zemkom v Poprade. Kúpim tiež 
1-izb. byt v Poprade v pôvod-
nom stave. RK nevolať! Plat-
ba v hotovosti. Inf.: č. t. 0904 
265 702   9/17-K

• dám do prenájmu 1-izb. 
zariadený byt s  balkónom 
v  Poprade pri Kauflan-
de, voľný ihneď. Inf.: č. t. 
0950 515 605.  34/17-R
• náter striech za 3 €/m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423 705.  36/17-R
• Realizujem poklédku 
zámkovej dlažby, terasy, 
chodníky. Inf.: č. t. 0904 
508 565.   37/17-R

• dO lesnatého terénu v  oblasti hrebeňa Magury neďaleko 
obce Lendak boli minulý týždeň v stredu privolaní leteckí zá-
chranári z Popradu. Ich pomoc potreboval 57-ročný lesný pra-
covník, ktorý pri práci pocítil náhlu bolesť v oblasti chrbta a sťa-
žoval sa na dýchanie. Lekár ho ošetril a následne bol vrtuľníkom 
prevezený do nemocnice v Poprade.

• POSádka leteckých záchranárov z  Popradu letela v  ne-
deľu predpoludním do oblasti k  Zelenému plesu, kde sa na-
chádzala zranená 32-ročná turistka. So stúpacími železami si 
poranila dolnú končatinu v  oblasti stehna a  nedokázala ďalej 
pokračovať v zostupe. Lekár leteckých záchranárov jej zranenie 
ošetril a po preložení na palubu bola letecky transportovaná do 
nemocnice v Poprade.    (zuh)

Zasahovali leteckí záchranári

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V apríli si pripomíname:
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V  súťaži najkrajší kalendár 
Slovenska 2017 Prešovský samo-
správny kraj (PSk) opäť zaujal a v 
kategórii regióny obsadil  dve naj-
vyššie ocenenia. Prvé miesto získal 
za nástenný kalendár Zdigitalizo-
vané kultúrne dedičstvo v  zbier-
kach Prešovského samosprávneho 
kraja, druhé miesto za Objavuj 
Prešovský kraj 2017.

V celoslovenskej súťaži najkrajších 
kalendárov z  celého Slovenska zís-
kal kraj najvyššie umiestnenie už po 

piatykrát. Tentoraz zabodoval netra-
dičným zobrazením najcennejších 
pamiatok zo zbierok múzeí  z celého 
kraja s názvom Zdigitalizované kul-
túrne dedičstvo v zbierkach Prešov-
ského samosprávneho kraja. V  ka-
lendári sa originálnym a  výtvarne 
čistým spôsobom prezentujú múzeá 
v  Starej Ľubovni, Medzilaborciach, 
Prešove, Bardejove, Hanušovciach 
nad Topľou, v  Poprade i  Humen-
nom. Medzi zobrazenými cennými 
exponátmi, ktoré sa dostali aj do 
kalendára, sú napríklad krstiteľnica 

z  roku 1708, dielo Andy Warhola, 
pracovný stôl  prvého župana ČSR či 
zlaté pečatidlá župy v rokoch 1820-
1880.   

V  súťaži sa v  tomto roku opäť 
úspešne prezentovala aj Krajská or-
ganizácia cestového ruchu Severo-
východ Slovenska. V  rovnakej ka-
tegórii regióny obsadila hneď druhé 
miesto s  nástenným kalendárom 
Objavuj Prešovský kraj 2017. Ka-
lendár obsahuje pútavé fotografie 
z  rôznych kútov kraja od finalistov 

fotografickej súťa-
že Choď a  foť, ktoré 
KOCR každoročne 
organizuje. 

Prešovský samo-
správny kraj obsa-
dzuje v  celosloven-
skej súťaži najkrajších 
kalendárov popredné 
priečky už pravidel-
ne. Na konte má tri 
prvé miesta - v  roku 

2016 za kalendár Objavuj Prešovský 
kraj, v roku 2013 za Celý svet je di-
vadlo, v  roku 2010 za Sedem divov 
Prešovského kraja a v roku 2008 za 
kalendár Pamiatky horného Šariša  
v skanzene Šarišského múzea. 

Súťaž Najkrajší kalendár Slovenska 
organizuje Klub fotopublicistov Slo-
venského syndikátu novinárov. Má 
dlhoročnú tradíciu a  v  tomto roku 
sa koná už jeho 25. ročník. Slávnost-
né vyhodnotenie a  vyhlásenie vý-
sledkov súťaže sa uskutoční v apríli 
v Banskej Bystrici.   (dje)

Prvenstvo pre kalendár Prešovského kraja
divadlo Commedia sa v posledný 

marcový víkend premiérovo pred-
stavilo s hrou Miquela Cervantesa 
z  roku 1605 don Quijot a Sancho 
Panza. na Slovensku ho posledný-
krát hrali v  roku 1988 na Zvolen-
ských hrách. Je to jedno z najčíta-
nejších svetových literárnych diel 
a najčítanejšie a najprekladanejšie 
dielo španielskej literatúry. napí-
sal ho jednoruký Cervantes v sevi-
llskom väzení bez zatrpknutosti a s 
humorom, plný múdrosti a lásky k 
človeku na prahu staroby, po mno-
hých životných sklamaniach a lite-
rárnych neúspechoch. Popradskí 
divadelníci sa odrazili od hry Mar-
tina Porubjaka Zmúdrenie Sancha 
Panzu.

Cieľom režiséra je, aby bola nimi 
zahraná inscenácia trochu odliš-
ná od rukopisu. Režisér divadla 
Commedia Vla-
do Benko okrem 
toho povedal: „Už 
dávno som bol 
presvedčený o tom, 
že pre Vlada Vaľ-
ka sa úloha Dona 
Quijota hodí, a že 
to nebude výstrel 
do tmy. Je pre neho 
šitá na telo. Po-
znám ho roky a on 
je Don Quijot z Po-
pradu. Má rád po-
éziu, má obrovské 
srdce, je to idealista 
a básnik. Aj pri ná-

cviku som sa presvedčil o jeho prístu-
pe k tomu. Na skúšky chodil úžasne 
pripravený. A tým ťahal aj nás, učili 
sme sa, keď sme videli, že hlavná po-
stava to už má všetko v malíčku.“ 

„Taký milý darček (k okrúhlym 
narodeninám), aký som dostal od 
priateľov z  divadla nemá komentár. 
Najťažšie bolo dopracovať sa k jedno-
duchému vyjadreniu tohto diela, ale 
takí skúsení divadelníci - Vlado Benko, 
Michal Novák a Dušan Kubaň si s tým 
myslím poradili. Postavu som študoval 
po rokoch, tak som sa obával, či to 
ešte zvládnem, ale vyšlo to, a veľmi sa 
z toho teším,“ dodal V. Vaľko (na foto 
prvý vľavo). 

Divadelné fašiangy v  Spišskej So-
bote uzavreli svoj 12. ročník. Podľa 
vyjadrenia režiséra Vlada Benka, 
boli Divadelné fašiangy 2017 zatiaľ 
najlepšie.    (kpa)

divadelné fašiangy uzavrel Cervantes

Prešovský samosprávny kraj plánuje 
v tomto roku zrekonštruovať 30 havarij-
ných úsekov na cestách ii. a iii. triedy. 
V rámci navrhovaných akcií chce opra-
viť viac ako 26 kilometrov komunikácií  
za viac ako 3,2 miliónov eur. Použitie 
financií, ktoré pochádzajú z tretej tran-
že úveru z Európskej investičnej banky, 
schválili vo februári poslanci krajského 
parlamentu.  

„Rozdelili sme prostriedky  pre jednotlivé 
okresy adekvátne podľa podielu spravova-
nej dĺžky ciest aj s  návrhom úsekov, ktoré 
sú najkritickejšie a  z  hľadiska stavebno-
-technického stavu najproblematickejšie. 
V  týchto dňoch začíname realizovať ve-
rejné obstarávanie a  pripravujeme všetko 
tak, aby sme so samotnou rekonštrukciou 
začali už v mesiacoch máj až jún,“ uviedol 
Jozef Havrila, poverený riadením Sprá-
vy a údržby ciest (SÚC) PSK. Ako dodal, 
vybrané úseky ciest sú v havarijnom stave, 
negatívne ovplyvňujú kvalitu a bezpečnosť 
dopravy. 

V okrese Poprad pôjde o prieťah Poprad 
- Spišská Teplica za 81 776 €, úsek Poprad 
- Veľký Slavkov za 54 976 € a Vydrník za 

147 558 €.
SÚC PSK v rámci spravovanej siete ko-

munikácií II. a  III. tried s  dĺžkou 2  435 
kilometrov eviduje 750 kilometrov ciest 
v  tzv. 4. a 5. stupni, teda v  nevyhovujú-
com a havarijnom stave, čo je takmer 31 
% celkovej dĺžky. Aktuálnymi investič-
nými akciami sa z  tejto výmery opraví 
viac ako 26 kilometrov. Vybrané úseky 
sa budú realizovať najmä na cestách III. 
triedy, len päť úsekov v okresoch Vranov 
nad Topľou, Medzilaborce, Snina a  Hu-
menné sú komunikáciami II. triedy.  Na 
opravu ciest pôjde 3 225 000 eur, ďalších 
15 tisíc  eur smeruje do Levoče na nákup 
strojného vybavenia, konkrétne cestnej 
asfaltovej frézy.

Investície do regionálnych ciest ale týmto 
nekončia. SÚC PSK predložila v rámci vý-
zvy Integrovaného regionálneho operačné-
ho programu IROP 2014 - 2020 pre Bezpeč-
nú a ekologickú dopravu v regiónoch štyri 
projektové zámery za takmer 18 miliónov 
eur, medzi nimi je aj úsek Poprad - Starý 
Smokovec. V prípade schválenia predlože-
ných žiadostí spoluúčasť PSK predstavuje 
sumu takmer 900 tisíc eur.  (dja)

Cestári opravia tridsať havarijných úsekov v kraji

POPRAD predajný sklad, Teplická 4, 
              Limba - oproti domovu dôchodcov, Podtatranská 4559
SVIT        obchodné centrum A 1, ulica SNP 264/3

V týždni

od 5.  do 13. 4. 

mimoriadna 

zľava 10 %zľava 10 %

na celý sortiment výrobkov 

+ darček.

V týždni

Vaša Veľká noc bude taká, 

aké farby si vyberiete... 

FARBY-LAKY
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Memoriál Filipa Lutza s hviezdnou účasťou

Vrcholia prípravy na majstrovstvá sveta

Víťazstvom sa naladili na stredajší sviatok

Basketbalistky s novou výzvou

Cez víkend sa v  popradskom 
bazéne konal už 22. ročník Ceny 
Popradu v  plávaní a  zároveň 10. 
ročník Memoriálu Filipa lutza. 
Súčasťou tohtoročných pretekov 
bolo aj 3. kolo Slovenského pohára 
družstiev.

„Pozvanie prijalo približne 450 
plavcov zo 40 klubov a šiestich krajín. 
Účastníkmi boli aj tri hviezdy svetové-
ho plávania. Slovákovi Tomášovi Klo-
bučníkovi tvoril konkurenciu účastník 
troch olympiád Edgar Crespo z Pana-
my a tiež mladý švédsky reprezentant 
Johannes Skagius,“ uviedol za organi-
zátorov manažér KP AquaCity Po-
prad Martin Králik. „Toto podujatie 
je výnimočné tým, že spomíname na 
mladého človeka, ktorý nestihol uro-

biť všetko, čo chcel pre seba, plávanie 
a svoje mesto. Z úcty k nemu pripravu-
jeme už desať rokov tento memoriál,“ 
dodal riaditeľ pretekov Jozef Pavlík.

V  najsledovanejšej disciplíne 
200 metrov prsia si to medzi sebou 

o  prvenstvo rozdali To-
máš Klobučník (na foto) 
a  Edgar Crespo. Víťazom 
sa stal slovenský repre-
zentant, ktorý aj v Popra-
de ladí formu. „Chodím 
sem rád. Sme na začiatku 
sezóny, ale asi o mesiac by 
som už chcel atakovať limi-
ty na MS v Budapešti. Som 
zatiaľ pomalý, riešim skôr 
vytrvalosť,“ povedal. Oba-
ja súperili i na kratších 

vzdialenostiach, kde im už konkuroval 
aj Švéd Johannes Skagius. Stovku ovlá-
dol pre zmenu panamský olympionik 
Crespo, v  šprinte na päťdesiat metrov 
ich všetkých predstihol Bratislavčan 
Marek Botík.

V  ženskej kategórii memoriálu 
kraľovala vychádzajúca hviezda slo-
venského plávania Miroslava Zábor-
ská. „Plávala som vo štvrtej dráhe, 
v ktorej plával aj Filip Lutz a každý 
rok aj Andrea Podmaníková, ktorá 
je mojím vzorom. Dnes tam stál aj 
Tomáš Klobučník, čiže je to pre mňa 
veľká česť,“ prezradila.

Z  popradských plavcov sa naj-
viac blysla Tamara Potocká, ktorá 
v  prvý deň podujatia dosiahla via-
cero úspechov. „Splnila som limit na 
MS juniorov. Som šťastná, že som to 
dokázala v  domácom bazéne. Vy-
hrala som 50 a 100 m motýlik v ka-
tegórii žien. Na päťdesiatke som 
dokonca zaplávala osobný rekord,“ 
pochválila sa.   (mav)

Už o týždeň vo štvrtok 13. 
apríla padne na ľad úvodné 
buly Majstrovstiev sveta 
v  ľadovom hokeji hráčov 
do 18 rokov, ktoré sa usku-
točnia v Poprade a Spišskej 
novej Vsi. V  priestoroch 
zimného štadióna v Popra-
de vrcholia posledné úpra-
vy na tento sviatok mládež-
níckeho hokeja.

„Koncom uplynulého roka 
bola zakúpená nová rolba. 
Do začiatku šampionátu vy-
konávame ešte výmenu okien 
na chodbách štadióna pod 
tribúnami, opravu toaliet a 
vymaľovanie. Od zväzu máme 
na tieto účely prísľub finanč-
nej podpory. Počas MS by sme 
chceli poklopať základný ka-
meň novej tréningovej haly,“ 
uviedol komunikačný ma-
nažér mesta Poprad Marián 
Galajda.

Majstrovstvá sveta hráčov 

do 18 rokov odštartujú vo 
štvrtok 13. apríla v dvoch 
základných skupinách. V Po-
prade sa predstaví Slovensko, 
Kanada, úradujúci majster 
sveta tejto vekovej kategórie 
Fínsko, Lotyšsko a Švajčiar-
sko. V Spišskej Novej Vsi 
bude hrať Česko, Bielorus-
ko, Rusko, Švédsko a  USA. 
Štvrťfinále je na programe 
20. apríla, medailové boje sa 

uskutočnia 22. a 23. apríla.
Mladí reprezentanti sa už 

od pondelka pripravujú v 
Poprade. V nominácii je aj 
domáci junior Adam Žiak, či 
Popradčan Patrik Hrehorčák, 
ktorý pôsobí v Třinci. Slováci 
odohrajú v sobotu 8. apríla 
prípravný duel proti Česku v 
Žiline a v pondelok 10. apríla 
v Poprade o 19.30 hod. pro-
ti Švédsku.  (ppv)

Futbalisti Fk 
Poprad vstú-
pili do bojov 

v  skupine o  udržanie ii. 
ligy Východ domácim ví-
ťazstvom nad lipanmi 
4:0. Mnohí hráči základu 
oddychovali, pretože už 
v stredu čaká Popradčanov 
dôležitý zápas semifiná-
le Slovenského pohára na 
domácom trávniku proti 
Skalici.

Je to futbalový týždeň 
z  pohľadu FK Poprad. Po 
víťazstve nad Lipanmi majú 
pred sebou Popradčania do-
mácu výzvu v pohári a naj-

bližšiu sobotu nastúpia opäť 
doma v  lige proti Haniske. 
Navyše, odveta so Skalicou 
je na programe už v utorok 
11. apríla. Aj preto tréner 
František Šturma šetril sily 
kľúčových hráčov. „Do zák-
ladu sme dali viacero hráčov, 
ktorí naposledy do hry neza-
siahli. Som spokojný s  vý-
sledkom, pretože sme boli od 
začiatku aktívnejší,“ 
povedal.

Výsledok: 1. kolo sk. 
o udržanie ii. ligy Vý-
chod v sobotu 1. apríla 
Fk Poprad - Šk Odeva 
lipany 4:0 (2:0), góly 

Popradu: 33. Jakub Šašinka, 
40. Vladimír Kukoľ, 58. Ru-
dolf Bilas, 89. Marko Lukáč.

Program: 1. zápas semi-
finále Slovenského pohára 
v stredu 5. apríla o 17. hod. 
Fk Poprad - MFk Skali-
ca, 2. kolo sk. o  udržanie 
ii. ligy Východ v  sobotu 
8. apríla o 16. hod. Fk Po-
prad - Fk Haniska, odveta 

   Z V R P S B

1. Fk Poprad 19 7 8 4 30:17 29

2. R. Sobota 19 3 4 12 12:30 13

3. Haniska 19 2 6 11 24:51 12

4. Lipany 19 2 3 14 11:42  9

Tabuľka ii. ligy - sk. o záchranu

Popradské bas-
ketbalistky pre-
hrali minulý 
týždeň v  stre-
du v  hlavnom 

meste s  bratislavským Slo-
vanom o  8 bodov a  tak sa 
pod Tatry vrátili za stavu 
1:1 na zápasy.

V  sobotu odohrala BAM 
Poprad tretí duel série opäť 
v telocvični ZŠ Komenského 
a po výsledku 62:46 si vybo-
jovala mečbal.

Výsledky: 2. kolo play-
-off o 5. - 8. miesto v stredu 
29. marca Bk Slovan Brati-
slava - BaM Poprad 57:49 
(18:13, 13:15, 10:12, 16:9), 
najviac bodov BaMP: Lu-
cia Hadačová - 18. 3. kolo 
play-off o  5. - 8. miesto 
v  sobotu 1. apríla o  17.30 
hod. BaM Poprad - Bk Slo-
van Bratislava 62:46 (25:12, 
12:18, 17:6, 8:10), najviac 

bodov BaMP: Angelika 
Theiner - 12.

Program: 4. kolo play-
-off o 5. - 8. miesto v stredu 
5. apríla o  19.30 hod. Bk 
Slovan Bratislava - BaM 
Poprad, prípadné 5. kolo 
play-off o  5. - 8. miesto 
v  sobotu 8. apríla o  17.30 
hod. BaM Poprad - Bk Slo-
van Bratislava.  (ppv)

semifinále Slovenského 
pohára v  utorok 11. apríla 

o  17. hod. MFk Skalica - 
Fk Poprad.  (ppv)
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Krátko zo športu
• SÚČaSnÝ asistent trénera HK 
Poprad František Štolc ml. prijal po-
nuku stať sa manažérom popradskej 
hokejovej mládeže. Svoju tréner-
skú kariéru odštartoval práve pri 
popradskej omladine a  neskôr jeho 
kroky smerovali do zahraničia, kde 
taktiež šéfoval mládežníckym druž-
stvám.• MinUlÝ týždeň v stredu sa odo-
hralo 12. kolo Bowling Tour mesta 
Poprad. V skupine A zvíťazila Kris-
tína Koseková výkonom 206 a celko-
vým priemerom 218,86. V skupine B 
triumfoval Ľubomír Kožík výkonom 
182 a celkovým priemerom 182,62.• VO štvrtok a  v  piatok sa v  telo-
cvični Spojenej školy D. Tatarku na 
Ulici mládeže uskutoční okresné 
kolo vo volejbale žiačok stredných 
škôl. Víťaz postúpi na krajské kolo 

27. apríla do Prešova.• V PiaTOk 7. apríla sa na futba-
lovom ihrisku vo Veľkej uskutoční 
okresné kolo vo futbale žiakov stred-
ných škôl súbojmi v skupine A. Víťaz 
postúpi do finále, ktoré je na progra-
me 20. apríla.• V  POndElOk 10. apríla sa 
v  Aréne Poprad uskutoční okres-
né kolo v  hádzanej žiakov a  žiačok 
základných škôl. Víťaz kategórie 
chlapcov postúpi do krajského kola 
27. apríla v Levoči a víťaz kategórie 
dievčat nazrie do krajského kola 27. 
apríla vo Vranove nad Topľou.• OkRESné kolo vo volejbale žia-
kov stredných škôl je na programe 
v  pondelok 10. apríla v  telocvični 
SSOŠ v  Poprade. Víťaz postúpi do 
krajského kola, ktoré sa uskutoční 
20. apríla v Starej Ľubovni.  (ppv)

Minulý týždeň v piatok sa v telocvični Obchodnej akadémie Poprad kona-
lo okresné kolo v basketbale dievčat stredných škôl. Do turnaja sa prihlási-
li len tri tímy. Víťazstvo a postup do krajského kola si vybojovala Spojená 
škola D. Tatarku v  Poprade pred Obchodnou akadémiou Poprad a  Gym-
náziom Kukučínova Poprad.       FOTO - Marek Vaščura

Opýtali sme sa daniely Ďuroško-
vej, vedúcej akreditovaného labora-
tória v  Podtatranskej vodárenskej 
prevádzkovej spoločnosti. 

„Pri príležitosti Svetového dňa vody 
poskytla Podtatranská vodárenská 
prevádzková spoločnosť Poprad nie-
koľko aktivít pre zákazníkov. Naj-
žiadanejšou službou bola bezplatná 
analýza pitnej vody na dusičnany 
z  vlastných zdrojov (domácich stud-
ní).  V skúšobnom laboratóriu útvaru 
kontroly kvality sa vykonalo 534 ana-
lýz. Išlo predovšetkým o tých klien-
tov, ktorí nemajú možnosť napojenia 
sa na verejný vodovod alebo, kde je 
vysoký predpoklad znehodnotenia 
vody dusičnanmi napríklad chovom 
hospodárskych zvierat alebo inou 
poľnohospodárskou činnosťou. 

Z celkových analyzovaných vzoriek 
bola 84-krát prekročená najvyššia 

medzná hodnota dusičnanov - 50 
mg/l, čo predstavuje výslednú závad-
nosť 15,7%. Najvyššia koncentrácia 
dusičnanov - 300,0 mg/l bola zistená 
vo vzorke vody donesenej zo studne 
v  Toporci. Závadnosť vzoriek z  oko-
lia mesta Poprad bola 6,2%, ktorá 
dopadla najlepšie, nakoľko vzorky 
prinesené z okolia Starej Ľubovne do-
siahli 18,5%-nú závadnosť a najhor-
šie výsledky sme namerali pre okres 
Spišská Nová Vesi až s 23,3% závad-
nosťou.

Na základe výsledkov tejto zaují-
mavej aktivity pre obyvateľov možno 
konštatovať, že sa oplatí dať si pravi-
delne skontrolovať pitnú vodu, kto-
rú používame na každodenné pitné 
účely, pretože už hodnota dusičnanov 
vyššia ako 10 mg/l môže spôsobo-
vať zdravotné problémy najmä pre 
dojčatá a malé deti.“  (dic)

Je pitná voda v našich studniach vyhovujúca ?
Týždeň s mestskou políciou
• MinUlÝ týždeň v pondelok pod-
večer vykonala hliadka MsP Poprad 
odchyt dvoch voľne sa pohybujú-
cich psov na Staničnej ulici v Mate-
jovciach. Keďže sa nepodarilo zistiť 
ich majiteľov, boli psy umiestnené v 
útulku.• Hliadka MsP Poprad skontro-
lovala minulý týždeň v pondelok po-
poludní vozidlo taxislužby na Ulici J. 
Wolkera s oprávnením osoby pove-
renej výkonom dozoru nad cestnou 
dopravou. Vodič vozidla taxislužby 
sa nevedel preukázať kópiou konce-
sie ani osvedčením vozidla taxisluž-
by, čím sa dopustil priestupku, za 
ktorý mu bola na mieste uložená 
bloková pokuta vo výške 500 eur.• MinUlÝ týždeň v  stredu po-
poludní bola hliadka MsP Poprad 
vyslaná na preverenie oznamu ohľa-
dom muža s psychickými probléma-
mi, ktorý sa nachádzal na moste pre 
chodcov cez rieku Poprad od Jazovej 

ulice na Ulicu Brežný riadok. Poli-
cajti zistili, že išlo 55-ročného muža 
z Popradu, ktorý aj podľa okolitých 
svedkov chcel spáchať samovraždu 
skokom z mosta do rieky. Muž ja-
vil aj pri rozhovore so zasahujúcou 
hliadkou známky možných psychic-
kých problémov a priznal, že uva-
žoval o samovražde. Z uvedeného 
dôvodu bola na miesto privolaná 
sanitka, ktorou bol muž prevezený 
do nemocnice.• MinUlÝ štvrtok bol občanmi 
mesta nájdený kľúč od motorového 
vozidla Škoda a pánska peňaženka 
s dokladmi a finančnou hotovos-
ťou. Nájdené veci boli odovzdané 
mestskej polícii. Majiteľa peňaženky 
mestskí policajti vyrozumeli o náleze 
a následne si ju osobne prevzal. Náj-
dený kľúč od motorového vozidla 
Škoda bude uložený v úradovni MsP 
Poprad až do doby zistenia jeho ma-
jiteľa.    (msp)

Koncom marca sa 
v  Bratislave konala 
prestížna medziná-
rodná súťaž v  ka-
rate pod názvom 
37. ročník veľkej 
ceny Slovenska. Pod 
Bratislavským hra-
dom sa stretlo vyše 
1400 pretekárov 
zo 154 klubov z  21 
štátov sveta. V  tej-

to obrovskej konkurencii sa predstavili aj karatisti z  Central karate klu-
bu Poprad, v  programe venovanom mladším karatistom od 6 - 14 rokov. 
V  najmladšej kategórii kumite dievčatá do 8 rokov -20 kg sa do finále 
prebojovala Laura Klempová (na foto vľavo), ktorá priniesla do Popradu 
striebornú medailu.   FOTO - archív CKK Poprad

Posledný marcový víkend sa 37. ročníka Veľkej ceny Slovenska v karate zúčast-
nili aj karatisti klubu Shihan Poprad, ktorí priniesli do Popradu tri cenné kovy. 
V kategórií súborného cvičenia kata mladších dorasteniek vybojovala Vanesa 
Jankurová bronz a v kategórií kata družstiev kadetiek a junioriek, kde štartova-
la z kadetkami z Prievidze, získala striebro. O najcennejší kov sa postaral Mar-
ko Jalowiczor (na foto druhý zľava), ktorý kategóriu športového zápasu kumite 
mladších dorastencov do 55kg suverénne vyhral.       FOTO - archív Shihan Poprad
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Majstrovstvá Slovenska v tanečnom športe v Aréne Poprad
V sobotu 18. marca sa opäť po 

dvoch rokoch konali v popradskej 
aréne pod organizátorskou tak-
tovkou Tanečného centra FOR-
TUna Poprad Majstrovstvá Slo-
venska v tanečnom športe, tentoraz 
v disciplíne štandardných tancov. 
Záštitu nad šampionátom prevzal 
primátor mesta Jozef Švagerko a 
po prvýkrát v histórii tanečného 
športu aj prezident Slovenskej re-
publiky andrej kiska.

Do Popradu pricestovalo celkovo 
150 najlepších tanečníkov z celého 

Slovenska, súťažilo sa v sied-
mich vekových kategóriách od 
dopoludňajších hodín, súťaže 
vyvrcholili slávnostným gala-
večerom po 19-tej hodine. No 
a ako obvykle, na tie najvyššie 
priečky siahali aj domáci For-
tuňáci.

V kategórii Juniori 2 (14-16 
roční) na 27. mieste skončili 
Bruno Schweitzer s Ninou Rat-
kovskou. Medzi Mládežníkmi 
(16-18 roční) si deviate semifi-
nálové miesto z 31 štartujúcich 

vybojovali Dávid 
Pikora s Domini-
kou Gajdošovou, 
náš novozložený 
pár s veľkým po-
tenciálom do bu-
dúcnosti. Prvú medailu 
večera si pre seba a pre 
Fortunu v kategórii Se-
niori (nad 35 rokov) vy-
tancovali manželia Za-
lomoví a mala bronzový 
lesk. Manželia Cvani-
goví obsadili desiatu 
priečku. Zraky všetkých 
v hale sa samozrejme 
upierali na kategóriu 
Dospelých. Tu sa všetky 
štyri štartujúce fortu-
ňácke páry prebojovali 
do semifinále.

Slavomír Nálepka s 
Kristínou Bajusovou 
obsadili deviate miesto, 
kedy zaznamenali ob-
rovské zlepšenie oproti 

18. miestu z minulého roku, podob-
ne ako Daniel Jurča s Emílou Scher-
felovou, ktorí si minuloročné 13-te 
miesto polepšili na siedmu priečku, 
len tesne za bránami finále. Vo finá-
le sme mali hneď dva páry. Dušan 
Gruľa s Giadou Cragnolini skončili 
v konečnom zúčtovaní šiesty. Ich 
kluboví a služobne najstarší kole-
govia Ľubomír Mick s Adriánou 
Dindofferovou ako prví runners up 
získali striebro a len päť jednotiek im 
chýbalo do vytúženej obhajoby maj-
strovského titulu. Sympatie publika 
však boli jednoznačne na ich strane 
a diváci dali jasne najavo, kto bol 
ich víťazom tohto úžasného večera. 
Fortuňáci tak opäť raz dokázali, že 
najlepší štandarďáci sú jasne a bez-
konkurenčne z Popradu.

Krásnym a silným momentom 
bolo slávnostné vyhlásenie výsled-
kov Slovenského pohára dospelých 
za rok 2016. Všetky víťazné priečky 
totiž obsadili reprezentanti Fortuny, 
keď bronz si vybojovali Slavomír Ná-
lepka s Kristínou Bajusovou, strieb-
ro Dušan Gruľa s Giadou Cragnolini 
a celkovými víťazmi sa stali Ľubomír 
Mick s Adriánou Dindofferovou (a 
to ešte na štvrtej priečke skončili Da-
niel Jurča s Emíliou Scherfelovou).

Kolotoč majstrovstiev Slovenska 
pokračuje o tri týždne svojím posled-
ným dejstvom pre rok 2017, kon-
krétne v disciplíne desiatich tancov 
v Nitre.

Ing. Peter Pastorek
prezident TC FORTUNA

„Dopyt v tomto smere je však stále oveľa väč-
ší. Z celkového počtu žiakov sa asi tretina hlási 
na gymnáziá a pomerne vysoký záujem je stále 
o ekonomické odbory. Tam je však podľa mňa 
trh už trochu presýtený,“ sumarizoval metodik 
Centra pedagogicko-psychologického pora-
denstva a prevencie v Poprade Milan Antaš, 
podľa ktorého by bolo potrebné pracovať so 
žiakmi už v  nižších ročníkoch a  rovnako, 
v učebných odboroch zvýšiť počet ročníkov. 
„Systém musí byť pružný. Je potrebné vrátiť 
úctu k manuálnej práci. Existujú nové techno-
lógie a vzdelanie musí byť vyššie. Mohli by sa 
dané učebné odbory natiahnuť na štyri roky. 
Do duálneho vzdelávania by mohli viac vstu-

povať zamestnávatelia, ktorým budú budúci 
zamestnanci prinášať zisk. Trend je pozitívny 
a mali by sme ho podporiť kariérnou výchovou 
a poradenstvom v škole,“ myslí si M. Antaš.

Školy, ktoré ponúkajú bilingválne štú-
dium alebo vyžadujú špeciálne overenie 
zručností, už majú za sebou aj prijímacie 
skúšky. Ostatné odborné školy a  gymnáziá 
sa na nápor deviatakov ešte len pripravu-
jú. Uchádzač alebo zákonný zástupca žiaka 
môže pritom podať dve prihlášky na dve 
rôzne školy alebo dva odbory vzdelávania 
tej istej strednej školy. Odovzdať ich riadi-
teľovi základnej školy treba do 10. apríla. 
Prijímacie skúšky sa budú konať v  dvoch 
termínoch - 9. a 11. mája.  (mav)

Rastie záujem o technické odbory
(Dokončenie zo str. 1)

• V SOBOTU 8. apríla osla-
vuje hotelová sieť Kempinski 
120. výročie svojho založenia. 
Oslava sa bude konať na Štrb-
skom Plese v  Grand Hoteli 
Kempinski. 

• JEdnO z ocenení súťa-
že Podnikateľka Slovenska 
2016 putovalo tento rok aj 
do Kežmarku. V rámci ka-
tegórie Vynikajúca podni-
kateľka zvíťazila kežmarská 
podnikateľka Sylvia Holo-
pová, ktorá vedie historický 
hotel Hviezdoslav. 

• MÚZEUM TANAP-u v T. 
Lomnici si pripomína šesť-
desiat rokov svojho vzniku. 
Bolo založené 1. apríla 1957 
ako jedna z organizačných 
zložiek vtedajšej Správy TA-
NAP-u, ktorá sa od roku 1995 
transformovala na Štátne lesy 
TANAP-u.  (ppš)

krátko


