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Martin Koči obhájil prvenstvo v Rallye Tatry

Karpatskí kuriéri sa po
rokoch prehnali Popradom

(Pokračovanie na str. 11)

(Pokračovanie na str. 3)(Pokračovanie na str. 10)

Rallye Tatry majú za sebou 46. 
ročník, v ktorom sa posádky zo šty-
roch krajín popasovali najmä s  no-
vými traťami a  výraznou obmenou 
počasia. Dvojdňovú súťaž po roku 
opäť najlepšie zvládol Martin Koči 
s  Radovanom Moznerom na Fabii 
R5, ktorý obhájil prvenstvo a do slo-
venského šampionátu si spod Tatier 
odniesol maximálny bodový zisk.

Pretekári sa počas tohtoročnej 
edície Rallye Tatry museli vyrov-
nať s veľmi náročnými podmienka-
mi. Na vyššie položených miestach 
dokonca snežilo, čo chcel zúročiť 
ambasádor tohto ročníka Ondřej 
Bisaha na Forde Fiesta R5, veď divá-
kov do Tatier práve na takéto pod-

mienky nedávno pozýval. Nakoniec  
z toho bolo v celkovom poradí štvrté 
miesto. „Keď dôjdeš do cieľa v takých-
to podmienkach, tak spokojnosť musí 
byť. V  závere sme zbytočne stratili 
jedno miesto v absolútnom poradí, ale 
boli to krásne preteky. Na sneh sme sa 
tešili, ale mysleli sme si, že to viac zú-
ročíme,“ priznal. Z  víťazstva sa pod 
Tatrami po roku opäť potešil Martin 
Koči so spolujazdcom Radovanom 
Moznerom na Škode Fabia R5 (na 
foto), ktorí v  Poprade obhájili titul. 
„Bolo to náročné kvôli dažďu, snehu 
a teplotám okolo nuly. Museli sme sa 
veľmi snažiť najmä na nových tra-
tiach a hľadali sme kompromis medzi 
rýchlosťou a bezpečnosťou. Máme za 

sebou náročný víkend, ale užili sme si 
ho,“ povedal v cieli víťaz M. Koči.

Rallye Tatry boli tiež súčasťou 
prvých pretekov Slovenského Ral-

ly Pohára a  tu sa najviac darilo 
bratskej dvojici Pavol a  Štefan Spi-
šakovci na vozidle LADA VFTS. 

Po tridsiatich rokoch 
sa stal Poprad etapovým 
mestom medzinárodných 
Pretekov karpatských ku-
riérov pre cyklistov do 23 
rokov. Pretekári v  sobotu 
zdolávali viac ako stokilo-
metrovú trať s  prevýšením 
1 750 metrov a do cieľa na 
popradskom námestí dora-
zili prekvapujúco o hodinu 
skôr, ako bolo plánované.

Karpatské preteky kurié-
rov odštartovali 30. apríla 
prológom v  poľskom Lubli-

ne a ich predposlednú etapu 
hostil v sobotu práve Poprad. 
Cieľovou páskou ako prvý 
prešiel s  hodinovým pred-
stihom holandský pretekár 
Dennis Van der Horst, ktorý 
si vychutnal záverečný špurt. 
„Preteky boli náročné. Horská 
etapa nie je pre mňa najtypic-
kejšia. Snažil som sa ostať 
v  hlavnej skupine a  finiš sa 
mi vydaril. Som s výsledkom 
spokojný,“ uviedol v cieli pre-
tekár tímu METEC-KTH.

Poprad ako na dlani 
v pozadí s Tatrami

Studená rozpršaná nede-
ľa bola dňom slávnostného 
sprístupnenia veže Kostola 
sv. Egídia. Občania v  dob-
rej fyzickej kondícii, ktorí 
sa neboja výšok ani sties-
nenejších priestorov, mohli 
bezplatne vystúpiť po 90-
tich strmých drevených 
schodíkoch do starobylej 
veže. Neodradilo ich ani zlé 
počasie a  mrakmi zatiene-
né výhľady. 

Prehliadky kostola spoje-
né s možnosťou vystúpiť do 
veže sú od pondelka spo-
platnené a  za presne stano-
vených podmienok kvôli 
bezpečnosti (viac na www.
visit.poprad.sk). O  sprí-
stupnenie veže sa postarala 
popradská samospráva, Ob-
lastná organizácia cestov-
ného ruchu Región Vysoké 
Tatry a  Rímskokatolícka 

farnosť Poprad. Dekan tej-
to farnosti Ondrej Borsík 
na nedeľňajšom otvorení 
povedal: „My sme pristúpi-
li k  realizácii sprístupnenia 
veže v  objekte kostola a  dú-
fam a  prajem domácim aj 
cudzím návštevníkom, aby, 
keď sa pozrú z nadhľadu na 

mesto a  okolie, mali aj taký 
nadhľad nad svojím životom. 
Nech im to, čo uvidia slúži 
ako podnet, ktorý ich bude 
hriať pri srdci – turistov, keď 
si spomenú na Poprad a Po-
pradčanov, keď budú okolo 
kostola prechádzať.“ 
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Stručne

Minulá nedeľa bola rekordne studená

Medzi úspešné projekty patrí cyklotrasa okolo Tatier

Studený začiatok mája priniesol aj snehové vločky

 NEPLÁNOVANÉ zasadanie 
Mestského zastupiteľstva v Popra-
de sa uskutoční v utorok 14. mája 
o 8. hod. v zasadačke MsÚ na prí-
zemí. Program bude zverejnený 
na www.poprad.sk.

 DRUHÁ májová nedeľa je 
Dňom matiek. Pri tejto príležitos-
ti si deti zo ZŠ s MŠ A. V. Scherfe-
la vo Veľkej uctia všetky mamy a 
staré mamy slávnostným progra-
mom. Uskutoční sa v nedeľu 12. 
mája o 15. hod. v kine Máj vo Veľ-
kej. Vstup je voľný.

 SLÁVNOSŤ inštalácie zboro-
vého farára Evanjelickej cirkvi 
a.v. na Slovensku v Poprade Mi-
chala Findru a úvod presbyterov 
sa uskutočnil minulú nedeľu v 
evanjelickom Kostole sv. Trojice 
na námestí v Poprade.

 MESTO Poprad obnovilo pre-
vádzku verejných toaliet. V  pre-
vádzke sú od 6. mája denne od 9. 
do 19. hod. s obedňajšou prestáv-
kou od 13. do 13.30 hod. 

 ÚZEMNÉ kolo súťaže druž-
stiev mladých zdravotníkov Slo-
venského Červeného kríža I. a 
II. stupňa zo základných škôl sa 
uskutoční v stredu 15. mája od 9. 
30 hod. vo viacúčelovej hale Aré-
na v Poprade.

 DiVADELNý súbor Ozvena 
uvedie v neďelu 12. mája o 17. hod 
na radnici v Strážach derniéru 
hry Revízor.

 TRi nové špeciálne záchranár-
ske vozidlá s pohonom 6x6 budú 
môcť hasiči využívať na boj s les-
nými požiarmi. Autá sú určené 
do zložitého terénu aj do vody. 
Jedno bude aj v Poprade. Vozidlá 
sú vďaka vysokej prejazdnosti a 
priechodnosti určené na dopravu 
hasičskej jednotky a hasiacej látky 
do nedostupného terénu. Sú vy-
bavené nádržou s objemom 2 000 
litrov vody, požiarnym čerpad-
lom na vodu, lanovým navijakom 
a pracovným osvetlením.

 V nedeľu 12. mája od 8. do 12. 
hod. sa pri AquaCity v Poprade 
uskutoční Aquaburza, na ktorej 
sa predstavia akvaristi a  teraristi 
z krajín V4.

 NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverej-
nený presný zoznam odberných 
miest, v  ktorých bude v  týchto 
dňoch prerušená distribúcia elek-
triny z dôvodu plánovaných prác 
na zariadení nízkeho napätia. 
Práce súvisia s  opravou a  pravi-
delnou údržbou distribučnej sú-
stavy.   (ppš)

Jubilejný XXV. Kongres Zdru-
ženia Euroregión Tatry (ET) sa 
uskutočnil v utorok minulý týždeň 
v Poprade. Sídlo združenia ET na 
slovenskej strane je v Kežmarku, na 
poľskej v Novom Targu. Miesta ko-
nania kongresov sú rôzne, tentoraz 
výročné rokovanie hostil Poprad, 
ktorý je tiež členom ET.

Predseda Rady Združenia Eurore-
gión Tatry Ján Ferenčák, zároveň pri-
mátor Kežmarku, zhodnotil činnosť 
a projektové aktivity Združenia ET 
za uplynulý rok. Je príkladom pro-
spešnej slovensko-poľskej cezhranič-
nej spolupráce na úrovni regiónov 
z oboch strán Tatier, zo Slovenska 
zastúpenej samosprávami z okresov 
od Starej Ľubovne až po Tvrdošín. 
V súčasnosti má Združenie ET vyše 
sto členov. J. Ferenčák vyzdvihol naj-
mä najväčší spoločný projekt: „Ide o 
historicko-kultúrno-prírodnú Cestu 
okolo Tatier zahŕňajúcu cyklistické, 
bežecké, turistické a náučné trasy na 
území Spiša, Podhalia, Oravy a Lip-
tova, kde sa nám podarilo prepojiť 
od Trstenej cez Nový Targ smerom 
na Ždiar, Spišskú Belú a Kežmarok. 
Nasledujú dve vetvy tejto cyklotrasy 
do Vrbova a do Veľkej Lomnice. Sme 
radi, že Popradčania vyjadrili svoj 
názor napojiť sa na cyklochodník do 

V. Lomnice. Ak by sa všetko podarilo, 
bude mať celý okruh 250 km a pôjde 
okolo celých Tatier zo slovenskej aj 
poľskej strany.“ Konzul Generálneho 
konzulátu SR v Krakove Slavomír 
Nagy na kongrese podčiarkol: „Výbor 
regiónov EÚ minulý rok ocenil Euro-
región Tatry ako ten, ktorý najlepšie 
čerpá eurofondy zo všetkých eurore-
giónov. Hlavné projekty sú cyklotrasy. 
Keď sa pozrieme na to, že nás čaká 
štvrtá priemyselná revolúcia a väčši-
na ľudí bude pracovať za počítačom, 
čiže sa bude potrebovať niekde fyzicky 
odreagovať, sú takéto možnosti relaxu 
nesmierne dôležité.“

Aj mesto Poprad za 25 rokov fungo-
vania Združenia ET čerpalo finančné 
prostriedky najmä na prípravu a vý-
stavbu cyklistických komunikácií. 
Viceprimátor Popradu Ondrej Kavka 

konštatoval: „Predchádzajúce finanč-
né obdobie sa končí, v roku 2021 sa 
začína nové. Musíme sa na to pripra-
viť dobrými projektami. Myslím si, že 
spolupráca z poľskej aj slovenskej stra-
ny je významná, čoho dôkazom je aj 
pripravovaná cyklotrasa okolo Tatier, 
environmentálne a ďalšie projekty, 
ktoré zastrešuje Združenie ET.“

Spoločné projekty cezhraničnej 
spolupráce budú pokračovať, vďaka 
obojstranným kontaktom výrazne 
vzrástol i cestovný ruch v ET. Hoci 
cyklotrasy predstavujú najvýraznej-
šie výsledky práce Združenia Euro-
región Tatry, samosprávy realizovali 
aj ďalšie projektové aktivity. Budú ich 
rozvíjať v ďalšom období rokov 2021 
– 2027, v čom im bude nápomocné 
tiež Európske Zoskupenie územnej 
spolupráce Tatry.  (mar)

Meteorológovia už minulý týždeň avizovali, že prvé 
dva májové týždne budú studené. Zrejme ani známi 
Pankrác, Servác, Bonifác a za nimi Žofia, ktorí sú 
spojení s pranostikami ohlasujúcimi daždivé a chlad-
né počasie, nezostanú svojej povesti nič dlžní.

Už počas uplynulého víkendu bola mimoriadne 
chladná nedeľa 5. mája. Snehové vločky sa objavili na 
niektorých miestach už od stredných polôh. Klimatológ 
Pavol Faško zo SHMÚ nás informoval, že kým sobota 4. 
mája bola podľa dlhodobých meraní teplotne priemer-
ná, v nedeľu 5. mája bola v Poprade situácia iná: „Maxi-
málna denná teplota vzduchu dosiahla iba 6°C, čo je pre 
tento deň najnižšia hodnota od začiatku meteorologic-
kých meraní v Poprade v roku 1951. Doteraz držal rekord 
5. máj z roku 1965 a 1980, kedy bola rovnaká maximálna 
denná teplota 6,9°C. Minimálna teplota tohto dňa bola 
v Poprade tohto roku 2,4°C, rekord drží 5. máj 2011 s 
minimálnou teplotou mínus 3,2°C. Aj priemerná denná 
teplota sa 5. mája priblížila k rekordným hodnotám ako 

tretia v poradí s 3,6°C. Predbehol ju len 5. máj 1957 s 
3,2°C a v roku 1980 s 3°C.“ V Poprade minulú nede-
ľu sneh nepadal, ale napr. na Štrbskom Plese napadol 1 
cm nového snehu, na Lomnickom štíte a Chopku 6 cm. 
Snehový poprašok sa vyskytol i na ďalších miestach v 
Popradskom okrese. 

P. Faško dodal, že v nedeľu bolo výnimočne chlad-
no najmä na moravsko-slovenskom pomedzí. V nie-
ktorých lokalitách západného Slovenska nemali mi-
nimálne teploty obdobu za dlhé desaťročia meraní. V 
Hurbanove začiatkom mája nikdy nebolo tak chladno, 
naposledy v roku 1901. Minimálna teplota dosiahla iba 
6,8°C, čo je pre túto oblasť málo. Pocit chladu zhoršo-
val aj studený vietor a hranica sneženia sa pohybovalo 
okolo 500 m. n. m. Meteoorológovia očakávali chladný 
aj 6. máj, do uzávierky novín ešte neboli údaje známe.

Daždivé počasie mnohých neteší, ale záhradkári a 
poľnohospodári sú spokojní. Veria, že dostatok vlahy 
budúcej úrode prospeje.  (mar)

Tohtoročný začiatok mája sa vy-
značuje chladným počasím. Na 
viacerých miestach Popradského 
okresu cez víkend a v pondelok aj 
snežilo, hoci sneh sa zväčša rýchlo 
topil a na cestách dlho nevydržal. 

Pracovníci Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, 
oblasť Poprad museli v nedeľu 5. 
mája kvôli snehu zasahovať na hor-
skom priechode Podspády a Vernár. 

Riaditeľ oblasti Poprad Marián Ba-
rilla povedal: „Výjazdy sme realizova-
li na Vernári okolo pol desiatej večer, 
v Podspádoch o 22. hod. Napadnutý 
sneh sa síce topil, ale začal aj namŕ-
zať, preto sme do terénu vyslali dva 
sypače. Už koncom týždňa sme očaká-
vali, že sa vzhľadom na vývoj počasia 
môže takáto situácia vyskytnúť. Preto 
sme sa dohodli na „domácich“ poho-
tovostiach, aby sme mohli v prípade 

potreby zasiahnuť.“ V pondelok 6. 
mája popoludní museli cestári opäť 
zasahovať. A pluhovať na horských 
priechodoch Vernár a tiež Branisko 
a po celý deň posypovať v Podspá-
doch. Takisto museli popoludní plu-
hovať na viacerých miestach Cesty 
slobody vo Vysokých Tatrách. V 
pondelok v samotnom Poprade pa-
dal dážď so snehom, ale cesty boli 
bez problémov zjazdné.  (mar)

FOTO – Marta Marová
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Krátke správy

Popradskí bilingvalisti už majú akademický týždeň            

Poprad ako na dlani v pozadí s Tatrami

Pätnásť rokov Slovenska v Európskej únii 

(Dokončenie zo str. 1)

Študenti piateho ročníka sloven-
sko-nemeckej bilingválnej sekcie 
Gymnázia na Ulici Dominika Ta-
tarku v  Poprade sa v  prvý májový 
piatok lúčili so školou. 

O  týždeň skôr ako väčšina matu-
rantov odišli na akademický týždeň, 
počas ktorého sa budú pripravovať 
na ukončenie svojho stredoškolské-
ho štúdia. K tradičným tablám tento 
rok pribudol aj originálny Koláčový 
bazár. Ten pre mladších spolužiakov 
pripravila 5. F trieda. „Skúška do-
spelosti“ čaká bilingvalistov v  týž-
dni od 13. mája. Okrem slovenských 
maturitných vysvedčení dostanú aj 
nemecké, ktoré sú rovnocenné vy-
svedčeniam získaným v  Spolkovej 
republike Nemecko.  (zsu) FOTO – archív školy

 PRVý a druhý termín prijímacích 
skúšok na stredné školy sa uskutoč-
ní 13. a 16. mája 2019.

 OD 20. mája do 7. júna budú na 
slovenských stredných školách pre-
biehať ústne maturity.

 NAPRiEK otvoreniu letnej turis-
tickej sezóny sa na hrade Ľubovňa 
aj naďalej pracuje na rekonštrukcii 
paláca Lubomirských z roku 1642. 
Návštevníci sa do jeho priestorov 
nedostanú už druhý rok. Náv-
števnosť kultúrnej pamiatky by to 
ovplyvniť nemalo. Potvrdil to aj 
minulý rok, počas ktorého si hrad 
pozrelo 196-tisíc platiacich návštev-
níkov, asi o dve stovky viac ako v 
roku 2017. S prácami na prvej etape 
sa začalo vlani, druhú etapu chcú 
ukončiť v tomto roku. 

 MESTO Stará Ľubovňa sa spolu 
s ďalšími dvoma mestami Prešov-
ského kraja, Sabinovom a Lipanmi, 
stane súčasťou Projektu pre politiky 
Integrovaného manažmentu krajiny 
v súvislosti voda-pôda-energia-klí-
ma. Jeho cieľom bude monitorovať 
prostredníctvom termovízneho 
snímkovania stav poškodenia kraji-
ny vo vybranej časti katastra mesta. 

 NA Kežmarskom hrade v nedeľu 
5. mája otvorili letnú turistickú se-
zónu, ktorá sa nesie v znamení 750. 
výročia udelenia mestských práv 
Kežmarku. Múzeum v Kežmar-
ku vlani zaznamenalo rekordných 
65-tisíc návštevníkov, čo je o asi 35 
% viac ako v roku 2017. Tento rok 
chce prilákať návštevníkov dvad-
siatkou podujatí. Budú medzi nimi 
tradičné Rozprávky na hrade či 
predstavenia zo série Krvavé dejiny. 
Remeslom ožije hrad počas Európ-
skeho ľudového remesla a Festivalu 
študentského remesla. Z ďalších 
podujatí to bude Noc literatúry, Fes-
tival krojovaných bábik a Literárny 
Kežmarok, tiež divadelný a folkový 
festival. 

 PôVODNE plánované sadenie 
stromčekov v lesoch Spišskej Magu-
ry, ktoré sa malo uskutočniť 4. mája, 
bolo pre nepriaznivé počasie pre-
ložené na 18. mája so zrazom o 10. 
hod. v Bistre Furmanec pod svahom 
v Malej Frankovej. 

 BEZPEČNOSTNÉ prvky auto-
mobilov, ako systém inteligentného 
prispôsobenia rýchlosti či vyspelý 
systém núdzového brzdenia, budú 
od mája 2022 súčasťou všetkých 
nových vozidiel. Vyplýva to z  tex-
tu nariadenia, ktoré koncom apríla 
pomerom hlasov 578 (za), 30 (proti) 
a 25 (zdržalo sa hlasovania) schválil 
Európsky parlament.  
 (ppš)

Prvého mája 2019 oslávilo Slovensko 15. výročie 
svojho vstupu do Európskej únie. Práve 1. mája 2004 
sa Slovenská republika, spolu s  ďalšími deviatimi 
krajinami, stala súčasťou spoločenstva, v  ktorom 
od jeho vytvorenia vládne najdlhšie obdobie mieru 
v  Európe. Slovensko sa stalo rovnocenným partne-
rom krajín, ktoré dnes spolu s ním tvoria najväčšiu 
obchodnú veľmoc na svete a zdieľajú spoločné hod-
noty, akými sú sloboda, demokracia či solidarita.

„Za tých 15 rokov sa Európska únia postupne stala 
pevnou súčasťou životov nás všetkých. Pozitívne prínosy 
členstva určite pocítil na vlastnej koži každý z nás, mož-
no bez toho, aby si to vôbec uvedomil. Čítate na potra-
vinových obaloch zloženie? Reklamujete chybný tovar v 
dvojročnej záruke? Voláte z dovolenky blízkym bez stra-
chu z horibilných účtov? Neplatíte za bankové prevody? 

Študovali ste na Erasme vy alebo vaše deti, vnúčatá? 
Ak ste aspoň raz odpovedali áno, tak máte minimálne 
jednu skúsenosť s prínosom členstva v EÚ.  Pritom sme 
vymenovali len zlomok z nich. Členstvo v Európskej 
únii je pre Slovensko veľkým úspechom”, uviedol La-
dislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na 
Slovensku. 

V  Poprade si pripomenieme 9. máj, ktorý je Dňom 
Európy. Pri tejto príležitosti usporiada Informačné 
centrum Europa Direct Poprad spolu so Strednou od-
bornou školou elektrotechnickou v Matejovciach práve 
dnes program k 15. výročiu vstupu Slovenska do EÚ. 
Takisto v ZŠ s MŠ A. V. Scherfela vo Veľkej organizujú 
dnes Deň EÚ. Zajtra 10. mája bude na pôde Mestského 
úradu v Poprade vyhodnotená výtvarná súťaž venova-
ná tomuto jubileu.  (ilu)

Viceprimátor Popradu Ondrej 
Kavka ozrejmil: „Hlavným pod-
netom k  tomuto počinu boli otáz-
ky návštevníkov mesta, ktorí sa 
v  mestskej informačnej kancelárii 
pýtali, odkiaľ môžu vidieť naše 
mesto z výšky. Rímskokatolícka cir-
kev vnútrajšok zrenovovala, finanč-
ne prispela OO CR Región V. Tatry 
a  mesto prostredníctvom MIK za-

bezpečuje prehliadky a  výstupy na 
vežu. Potrebujeme, aby centrum 
mesta žilo a  som rád, že sa dobrá 
vec podarila a rímskokatolícka cir-
kev ako majiteľ budovy nám dovoli-
la vojsť do tejto veže a sprístupniť ju 
pre verejnosť.“ 

Riaditeľka MIK Lucia Pitoňá-
ková doplnila: „Výstup na vežu sa 
riadi prevádzkovým poriadkom. 
Je dôležité zvážiť si svoj zdravotný 

a  kondičný stav, pretože samotný 
výstup nie je jednoduchou záleži-
tosťou. V  súčasnosti budú výstupy 
v  pracovné dni o  15. hod., v  lete 
plánujeme pridať ďalšie prehliadky 
podľa dopytu zo strany turistov.“ 

Výstup a  zostup z  veže trvá pri-
bližne 30-40 minút, na medzipo-
schodiach si môžu turisti pozrieť 
výstavu na paneloch o meste Poprad 
a  jeho mestských častiach.  (mar)

Dekan RKF Poprad O. Borsík (na foto uprostred), v pozadí DFS Venček, na foto vpravo Peter Čapó.  FOTO – Marta Marová
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Ľadový dóm skončil

Deň histórie a tradícií priniesol 
autentický pohľad do minulosti

Ruky nestačí len umývať, treba ich aj dezinfikovaťCyklistov nešťastne 
zasiahol padajúci strom

Posádka leteckých záchranárov z 
Popradu bola v stredu 1. mája privo-
laná na pomoc do Červeného Kláš-
tora. Skupinku poľských cyklistov, v 
ktorej sa nachádzali aj deti, tam na 
cyklistickom chodníku nešťastne 
zasiahol padajúci strom.

Muž vo veku 39-rokov sa mu už ne-
stihol vyhnúť a zasiahol ho do oblas-
ti ramena. Na miesto bola privolaná 
aj rýchla zdravotná pomoc a Horská 
záchranná služba. Zranenému cyk-
listovi poskytol lekár neodkladné 
zdravotné ošetrenie a rameno zafi-
xoval. V spolupráci so záchranármi 
bol sanitkou prevezený k vrtuľníku, 
ktorý pristál približne 200 metrov od 
miesta nešťastia. Pacient bol v stabi-
lizovanom stave so zlomeninou ra-
mena prevezený na centrálny príjem 
nemocnice v Poprade.  (zuh)

Päť mesiacov – od 23. novembra 
2018 do 23. apríla 2019 trvala sezó-
na Tatranského ľadového dómu na 
Hrebienku vo Vysokých Tatrách. 
Atrakcia, ktorá na Slovensku nemá 
obdobu, má za sebou už v poradí 
šiestu sezónu. Dielo 17 sochárov zo 
Slovenska, Čiech, Poľska, Walesu a 
z USA pod vedením Adama Bakoša 
pretvorilo 225 ton ľadu na veľkolepý 
ľadový chrám, ktorý sa niesol v téme 
Baziliky sv. Petra v Ríme spolu s Ber-
niniho kolonádou. Počas tejto doby 
navštívilo Dóm do 200 000 návštev-
níkov.  (ppp)

a zberateľská burza starožitností
pod záštitou primátora mesta Poprad

Blší trh

rok 2019: vždy v sobotu
11.máj
8. jún
13. júl

10. august
7. september
12. október

8:00-14:00 hod.
Parkovisko pri Bille/Poprad
Vstup voľný

„Príďte predať, kúpiť, vymeniť zberateľské zaujímavosti, kuriozity
ale aj predmety z domácností alebo sa iba stretnúť...“

Sprievodný program: 
-výstava automobilových veteránov
- možnosť posúdenia starožitností odborníkom
- prezentácia psíkov, ktorí hľadajú domov

Informácie: tel.: 0903 621 610, 0910 890 303

Svetový deň čistých rúk, ktorým 
bol 5. máj, využili v popradskej ne-
mocnici na preventívne podujatie 
so zameraním na zabráneniu pre-
nosu infekcií rukami. Množstvo 
pacientov a návštevníkov malo 
možnosť umyť si ruky dezinfekč-
ným prostriedkom s pridaním 
fluorescenčného farbiva a pod 
prístrojom zistiť, či si ich ošetrili 
správne a nezostali na nich žiadne 
baktérie.

Hygiene rúk treba venovať veľkú 
pozornosť najmä pri návšteve zdra-
votníckych zariadení, kde sú bak-
térie veľmi odolné a môžu viesť k 
vzniku rôznych infekcií. Najčastejšie 
k vírusovým hnačkovým ochore-
niam ako rotavírusová a norovíru-
sová hnačka či žltačka typu A, ale aj 
k ochoreniam kože a slizníc, infekcii 
rán a respiračným infekciám ako 
nádcha a chrípka. „Oslovovali sme 
laickú i odbornú verejnosť, či sú si ve-
domí významu správnej dezinfekcie 
rúk. S použitím vody a mydla ide len 
o umývanie rúk, ale na dezinfekciu 
sa používa zvyčajne alkoholová dez-
infekcia, ktorá zabíja vírusy a bakté-
rie. Pre laikov je dôležité vedieť, že je 
dobré dezinfikovať si ruky pred náv-
števou i po návšteve nemocnice.  Pred 
návštevou preto, lebo môžu napr. pri 
návšteve svojho chorého príbuzného 
priniesť rôzne mikroorganizmy, ktoré 
ho môžu ohroziť a pri odchode zase 
priniesť rôzne vírusy a baktérie do-
mov.“ Realita je taká, že až 90 perc. 
tzv. nozokomiálnych infekcií sa môže 
prenášať rukami a môžu pacientovi 

zhoršiť alebo skomplikovať zdravotný 
stav,“ vysvetlila Jana Bialka, koordi-
nátorka projektu čistých rúk za bez-
pečnú zdravotnú starostlivosť.

Odborná verejnosť – lekári, zdra-
votné sestry a ďalší personál nemoc-
nice, je poučená, ale pri otázke pre 
pacientov, či ich lekár použil pred a 
po ich vyšetrení dezinfekciu, väčši-
na odpovedala, že si to nevšimli, ale 
lekárovi dôverujú. Samotní pacienti 
si ruky síce umývajú, ale málokedy 
dezinfikujú. Použitie antibakteriál-
neho mydla nestačí. 

V Nemocnici Poprad sú dezin-
fekcie umiestnené pri vchodoch do 
jednotlivých oddelení a návštevníci 
by ich mali použiť. Dezinfekčné pro-
striedky dostať aj v lekárňach. Ho-
vorkyňa popradskej nemocnice Syl-
via Galajda zdôraznila: „Hygiena rúk 
je jednou zo základných požiadaviek 
pri prevencii nozokomiálnych nákaz 
a takýmto spôsobom chceme naučiť 

pacientov, aby boli nároční nielen k 
sebe, ale i vo vzťahu k lekárovi a vší-
mali si, či si ruky dezinfikuje, lebo je 
to jednoduchý, účinný spôsob, ako za-
brániť množstvu infekcií.“ 

Najviac ohrození sú pacienti 
operačných oddelení a pacienti s 
oslabenou imunitou, lebo prostre-
die nemocníc sa vyznačuje často aj 
vysoko rezistentnými mikroorga-
nizmami voči antibiotikám a dez-
infekčným prostriedkom. Skutočne 
v tomto prípade platí: Zdravie je vo 
vašich rukách. Dodržiavanie hygie-
nickej dezinfekcie rúk pri návšteve 
zdravotníckych zariadení je najlac-
nejšou, najefektívnejšou a najúčin-
nejšou prevenciou. Podľa údajov 
Svetovej zdravotníckej organizácie 
približne 1 z 10 pacientov dostane 
infekciu počas pobytu v zdravotníc-
kom zariadení. Správna hygiena rúk 
je preto dôležitým faktorom pri eli-
minácii tohto rizika.  (mar)

Na sídlisku Juh v Poprade 
si 1. máj pripomenuli v du-
chu dávnej – stredovekej 
histórie. Na trávnatej ploche 
v blízkosti „Výkriku“ mohli 
návštevníci vidieť vystúpe-
nia sokoliarov  a šermiarov 
v  dobových kostýmoch, 
historické tance, remeslá 
a  remeselníkov, prehliad-
ku historických zbraní aj 
ich ukážku. Deti si mohli 
vyskúšať streľbu z  luku. 
Bonusom boli ochutnávky 

z  historickej kuchyne. Deň 
histórie a  tradícií – Návrat 
ku koreňom zorganizovalo 
OZ Môj princ. 

Organizátorka Martina 
Blašková uviedla: „Takýmito 
akciami chceme ľuďom pri-
blížiť našu históriu. Je našou 
súčasťou a  je potrebné ju po-
znať, pretože sú to naše kore-
ne. Pre väčšinu ľudí je takéto 
spoznávanie dávnych zvyklos-
tí veľmi zaujímavé, vzrušujú-
ce a  obohacujúce. Ak niekto 

nezvykne navštevovať hra-
dy a  zámky, prišli sme za 
ním. Prinášame históriu 
čo najbližšie k  ľuďom aj 
na sídliskách“. 

O  stredovekú hudbu sa 
postarala skupina Strigôň. 
Na konci akcie zinsceno-
vali účinkujúci dobový 
„výkon útrpného práva“, 

teda bičovanie, mučenie a 
popravu. Toto všetko pred-
viedli na základe podkladov 
zo zachovaných historických 
dokumentov.

Podujatie bolo v  takomto 
tematickom štýle a rozsahu 
prvé svojho druhu. Aj v tej-
to modernej dobe prinieslo 
divákom pútavé dobové 
prezentácie, plné návratov 
k našim predkom. V Popra-
de by sa malo konať aj na 
budúci rok.   (kpa)

FOTO – Marta Marová

FOTO – Katarína Plavčanová

PP
-6

0



Strana 59. 5. 2019

Kino tatran

9. mája o 19. hod. - 
HELLBOY
USA, akčný/fantasy, 120 

min., dabing, MP15
Temný hrdina sa vracia na 

plátna kín v plnej paráde. Pod 
hlavičkou ÚPVO (Úradu pre 
paranormálny výskum a ob-
ranu) sa vydáva do Londýna, 
kam sa zo záhrobia vrátila 
obávaná čarodejnica Nimue.  
Vstupné: 5 €, Vstupné zľav-
nené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €

10. mája o 19. hod. – 
PREMENA + DiSKUSiA 
SK, dokumentárny, 70 min., 

slovenská verzia, MP12
Špirko dobrovoľne zažil 

proces priberania a následné-
ho chudnutia. Film zazname-
náva víťazstvá a pády, pocity 
a reakcie okolia. Po filme dis-
kusia s autorom - profesionál-
nym trénerom.    Vstupné: 5 
€, Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

11.a 12. mája o 16.30 hod. - 
MOHYLA

SK, dobrodružný/rodinný, 
74 min. ,slovenská verzia, MP

Počas školského výletu sa 3 
spolužiaci ocitnú v spomien-
kach M. R. Štefánika. Obja-
vujú fascinujúci svet, kde je 
možné čokoľvek a cestuje sa 
v priestore a čase. Štefánikove 
spomienky ožívajú. Vstupné: 5 
€, Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €

11. a 12. mája o 19. hod. - 
BEACH BUM 
USA, komédia, 95 min.,ti-

tulky, MP15
Príbeh spisovateľa (M. Mc-

Conaughey), ktorý je stále 
zhúlený, žije podľa svojich 
vlastných pravidiel a strieda-
vo brázdi Miami v luxusnom 
športiaku alebo sa fláka po 
pláži s bezdomovcami. Vstup-
né: 5 €, Vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP): 4 €

13. mája o 19. hod. – 
CHViLKY + PREDFiLM 

ŠTASTNÉ MANŽELSTVO
CZ/SK, dráma, 93 min+ 12 

min. predfilm., česká/sloven-
ská verzia, MP12, FK

Mladá Anežka si musí na-
staviť hranice, aby nestratila 
samú seba. Film hovorí o ná-
deji, že človek dokáže svo-
je zranenia premeniť v  silu. 
Predfilm inšpirovaný man-
želmi z Popradu o odpojení 
chorého syna od prístrojov.  
Vstupné: 5 €, Vstupné FK, 
ŤZP: 3 €,
Digitalizáciu Kina 
Tatran finančne podporil 

Uctili si osobnosť generála M. R. Štefánika

Týždeň s mestskou políciou

Policajné správy

V  sobotu 4. mája uply-
nulo 100 rokov od tragic-
kej smrti generála Milana 
Rastislava Štefánika (1880–
1919), ktorý pri návrate 
z Talianska domov zahynul 
pri Bratislave v  troskách 
lietadla spolu s ďalšími tro-
ma členmi posádky. Jeho 
lietadlo sa zrútilo tesne 
pred pristátím. 

Mohyla na Bradle (543 
m.n.m.), miesto posledného 
odpočinku M. R. Štefánika 
je monumentom národného 
i  európskeho významu. Pa-
mätník postavený z kvádrov 
zo spišského travertínu je ši-
roký 66 m a dlhý 96 m. 

Slovenský prezident An-
drej Kiska v prejave uviedol: 
„Tu, na Bradle, ešte viac než 
kdekoľvek inde, pristupujeme 

s úctou a pokorou k osobnos-
ti, ktorá v našich dejinách 
tak výrazne vyčnieva. Milan 
Rastislav Štefánik  zostane 
zapísaný ako oddaný vlaste-
nec.“ 

Podľa historikov by bez 
výrazného, nezastupiteľné-
ho podielu tohto sloven-
ského vojaka, politika, letca 
a  astronóma Českosloven-
sko v roku 1918 nevzniklo. 

Okrem iného vďaka svojmu 
pôsobeniu na svetovej poli-
tickej scéne „otváral“ dvere 
profesorovi T. G. Masaryko-
vi v najvyšších politických 
kruhoch.

Oficiálnu časť spomienko-
vej akcie začal prelet vojen-
ských lietadiel armád  Čes-
ka, Francúzska, Talianska 
a  Slovenska, teda krajín, v 
ktorých Štefánik pôsobil. 

Súčasťou programu bolo tiež 
zapálenie vatier na Mohyle. 
Prítomná francúzska minis-
terka obrany Florence Parly 
pripomenula Štefánikovo 
heslo „Veriť, milovať, praco-
vať“ a ocenila oddanosť, s 
ktorou slúžil vlasti.

Na slávnosti sa zúčast-
nili aj matičiari z  Popradu 
a  podtatranského regiónu. 
Pripomenuli si významnú 
osobnosť M. R. Štefánika, po 
ktorom je v Poprade pome-
novaná ulica. 

Popradský MO MS verí, že 
najneskôr v  budúcom roku 
bude v  parčíku pred budo-
vou okresného súdu inštalo-
vaný pamätník s bustou toh-
to velikána, ktorého Slováci 
ovenčili i  titulom Najväčší 
Slovák.  (kpa)

FOTO – Katarína Plavčanová

 V  UTOROK 30. 
apríla dopoludnia 
mestskí policajti riešili oso-
by pod vplyvom alkoholu, 
ktoré na Námestí sv. Egídia 
vzbudzovali verejné pohor-
šenie a nereagovali na výzvy 
hliadky. Boli predvedené do 
úradovne a vec je v  riešení 
MsP.

 V  TENTO deň večer bol 
na linke 159 prijatý oznam 
ohľadom viacerých osôb, 
ktoré sa mali navzájom fy-
zicky napádať na Suchoňovej 
ulici. Tieto osoby narúšali 
verejný poriadok a nereago-
vali na výzvy hliadky, ktorá 
bola nútená použiť donu-

covacie prostriedky a osoby 
predviesť na základňu MsP.

 V STREDU 1. mája dopo-
ludnia bola hliadka mestskej 
polície privolaná na Dosto-
jevského ulicu, kde počas 
kultúrnej akcie dochádzalo 
k jej narúšaniu zo strany 
viacerých neprispôsobivých 
občanov. Boli riešení napo-
menutím a následne vykáza-
ní z miesta.

 V  TENTO deň popolud-
ní hliadka preverila oznam 
ohľadom znečistenia verej-
ného priestranstva na Lidic-
kej ulici v blízkosti miesta, 

kde bol umiestnený VOK 
počas jarného upratova-
nia. Podozrivá osoba okolie 
upratala a následne bola z 
miesta vykázaná. Večer rie-
šili mestskí policajti obdob-
ný problém na Partizánskej 
ulici. Nachádzali sa tam tri 
osoby, ktoré nevedeli pre-
ukázať svoju totožnosť. Za 
spáchaný priestupok boli 
riešené v zmysle zákona.

 VO ŠTVRTOK 2. mája 
dopoludnia bola hliadka 
MsP Poprad privolaná do 
prevádzky Sociálnej pois-
ťovne v  Poprad. Nachádza-

la sa tam agresívna 
osoba, ktorá verbálne 

napádala zamestnancov pre-
vádzky. 46-ročná podozrivá 
osoba za asistencie hliadky 
budovu opustila.

 V SOBOTU 4. mája nad-
ránom MsP Poprad prijala 
oznam ohľadom osoby le-
žiacej na chodníku na Hra-
ničnej ulici. Hliadka zistila, 
že osoba má v oblasti hlavy 
zranenia, z ktorých krváca. 
Mestskí policajti poskytli 
osobe predlekársku pomoc 
a následne bola privolanou 
sanitkou odvezená do ne-
mocnice na ošetrenie. 
 (msp)

V  máji oslavuje Grand 
Hotel Kempinski High Tatras 
na Štrbskom Plese už desať 
rokov svojej existencie. Svoje 
výročie oslávi sériou poduja-
tí, ktoré odštartoval v piatok 
3. mája vernisážou malieb 
Júlie Haluzovej s  názvom 
Šepot šperkov. V  hoteli na 
schodisku sa nachádza veľ-
ký, farebný obraz. Ide o roz-
kvitnutú horskú lúku, ktorú 
maľovala práve Júlia Haluzová. Má rozmer 4 x 5 metrov. Všimne 
si ho každý návštevník. Obraz má jedno tajomstvo. Nachádza sa 
na ňom lienka v životnej veľkosti. Keďže množstvo hostí ju počas 
desaťročnej existencie na obraze hľadalo, dotklo sa ho veľa rúk, 
autorka počas piatkovej vernisáže túto lienku obnovila (na foto). 
Ďalšie narodeninové podujatie bude už tento víkend. Do Tatier 
príde šéfkuchár Matthias Schmidberger z Grand Hotela des Bains 
Kempinski St. Moritz. Práve reštaurácia tohto hotela sa hrdo pýši 
svetoznámym ocenením – Michelinskou hviezdou. A v sobotu 18. 
mája budú na Štrbskom Plese koncertovať slovenské hudobné le-
gendy – Beáta Dubasová, Pavol Hammel, Janko Lehotský a Vašo 
Patejdl.    FOTO – Silvia Šifrová

 V  NEDEĽU dopoludnia boli v Poprade na ceste 1/18 
v dutine mosta nájdené kostrové pozostatky. Most je neďa-
leko nákupného strediska a vykonávajú sa na ňom rekon-
štrukčné práce. Našli sa tam dve ľudské lebky a tiež ľudské 
kosti. Zaistený nález bol zaslaný na expertízne skúmanie. 
Predbežné výsledky zo súdnej pitvy stanovili, že ide o ko-
strové nálezy muža vo veku 40 – 60 rokov a ženy vo veku 
20 – 40 rokov s predpokladaným časom úmrtia asi pred 
10 – 15 rokmi. V prípade začali popradskí policajti trestné 
stíhanie vo veci prečinu usmrtenia.

 Z PREČiNU ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 
a z prečinu marenia úradného rozhodnutia je obvinený 
22-ročný mladík z Popradu, ktorý v sobotu 4. mája krát-
ko pred polnocou viedol motorové vozidlo v stave vylu-
čujúcom spôsobilosť, bez príslušného vodičského opráv-
nenia a to aj napriek tomu, že má Okresným dopravným 
inšpektorátom právoplatne uložený zákaz činnosti viesť 
všetky druhy motorových vozidiel. V  Batizovciach bol 
zastavený policajnou hliadkou z dôvodu nefungujúcich 
brzdových svetiel. Pri kontrole bolo zistené, že je pod 
vplyvom alkoholu. Mladému vodičovi hrozí trest odňatia 
slobody až na dva roky.  (krp)
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Botanická záhrada otvorila svoje brány

Slováci patria k technologickej 
špičke, môžu byť ešte lepší   

Spolutvorca celosvetovo úspešnej hry Angry Birds, americký špeciálny agent FBi, vysla-
nec ostrova Okinawa Ruskej federácie, ale aj slovenskí zlatí hokejisti z  Göteborgu budú 
jedni z mnohých rečníkov na konferencii Metro ON Line 2019 - 13. až 17. mája v AquaCi-
ty Poprad. Najväčšia telekomunikačná konferencia na Slovensku sa opäť rozrastá o nové 
inovatívne komunity a predstaví odborníkov z rôznych odvetví. V programe sa predstavia 
zaujímavé osobnosti z oblastí samosprávy, výroby, telekomunikácií, malých a  stredných 
podnikov, ale aj iT špecialisti na počítačovú bezpečnosť.  
SLOVENSKO HĽADÁ iNŠPiRÁCiU VO FíNSKU

Konferencia Metro ON Line sa pravidelne 
koná už trinásť rokov, počas ktorých sa zrea-
lizovalo množstvo projektov. Jedným z nich je 
aj spolupráca Fínska a Slovenska, dvoch náro-
dov, ktoré svet zásobujú technologickou inšpi-
ráciou a startupmi. Týmto prepojením vznikol 
aj fínsko-slovenský startup Solved. Spája od-
borníkov na ekologické a zelené technológie, 
pričom dnes je v tejto softvérovej platforme 
zapojených takmer 5000 subjektov. Dôleži-
tým míľnikom v  ďalších spoluprácach bolo 
vzájomné spojenie miest Poprad a Oulu - ro-
diska telekomunikačného giganta Nokia. „In-
špirovaní mestom Oulu vidíme veľký význam 
najmä vo fungovaní samospráv, zmysluplnosti 
a kontinuite jednotlivých rozhodnutí. Počtom je 
Fínov približne ako Slovákov, no Fínsko svoju 
krajinu rozumnejšie delí do územných celkov 
a samospráv, vďaka čomu efektívne zabezpečuje 
základné služby pre svojich obyvateľov,“ hovorí 
Ján Michlík, organizátor konferencie Metro 
ON Line. 
BUDÚCNOSŤ VZDELÁVANiA A ŠPORTU

Spolupráca Fínska a Slovenska však prebieha 
na rôznych úrovniach, pretože Fíni pomáhajú 
iným krajinám aj v nastavovaní ďalších systé-
mov. Tento rok sa preto 13. mája na panelovej 
diskusii o podpore športu a IT vo vzdelávaní 
okrem primátorov a zástupcov krajov zúčastní 
aj Peter Vesterbacka, spolutvorca hry Angry 
Birds a vplyvná fínska osobnosť pôsobiaca v 
edukačných inováciách, či Gabriel Galgóci zo 
spoločnosti AT&T Global Network Services 
Slovakia, ktorý získal ocenenie iT osobnosť 
roka 2018. Obaja sa dlhodobo snažia o pozi-
tívnu zmenu v našom školstve. Keďže sa tento 
ročník konferencie nesie v hokejovom duchu 
a záštitu nad konferenciou prevzal i  SZĽH, 
športový príklad inšpirácie fínskym systémom 
priblíži Martin Kohút, prezident SZĽH. Na 
dôležitosť kvalitného vzdelávania sa bude za-
meriavať i  Združenie podnikateľov Sloven-
ska a svoje inovatívne prístupy k vzdelávaniu 
predstaví aj zástupca ZŠ Narnia Bratislava. 
ODKAZ BRATOV BAŤOVCOV - OD SMART 
FACTORY PO SMART CiTY

So vzdelávaním a  osvetou úzko súvisí i  tr-
valo udržateľný koncept a ohľad na ekológiu, 
ktoré sú rovnako súčasťou programu konfe-
rencie Metro ON Line. Inovatívne prístupy 
fungujú i v mnohých slovenských podnikoch, 
ktoré zapájajú do prevádzky rôzne ekologic-
ké riešenia. Tejto téme sa budú v  panelovej 
diskusii venovať zástupcovia veľkých sloven-
ských výrobných závodov. Inovácia však nie je 
základom iba pre úspešné a progresívne pod-
nikanie, ale i motiváciu ľudí robiť pre okolie 
viac než sa očakáva. Osvieteným v tomto sme-
re bol už Tomáš Baťa, ktorý pochopil, že pro-
sperita firmy je úzko spätá s prosperitou regió-
nu a na základe tohto princípu vzniklo pred 80 
rokmi i mesto Svit. Neskôr na rovnakú víziu 

nadviazal i  jeho brat Ján 
Antonín Baťa. Základné 
princípy bratov Baťovcov, 
ktoré úspešne prenášali do 
reality, predstaví Vladimír 
Zentko z múzea Baťa pod Tatrami. 

V  dnešných moderných mestách a  smart 
city riešeniach fungujú rovnaké prístupy. Ich 
snahou je prepojenie samosprávy, podnikate-
ľov, komunít a samotných obyvateľov. 
NOViNKY V  TELEKOMUNiKAČNEJ iN-
FRAŠTRUKTÚRE A KYBEROCHRANE

Pre budovanie inteligentných miest a  vzá-
jomné prepájanie je dôležité zvyšovanie kva-
lity technologickej infraštruktúry. Podujatie 
Metro ON Line vzniklo ako telekomunikač-
ná konferencia a pomáha vzájomne prepájať 
globálnych technologických lídrov, televízie, 
telekomunikačné asociácie a ďalšie súkromné 
subjekty, preto sa bude zameriavať aj na témy 
súvisiace s  televíznym vysielaním a  novými 
streamingovými službami. Tento ročník bude 
doplnený najmä o pohľad bezpečnostných 
expertov na rôzne IT oblasti ako i fenomé-
ny blockchain, rozšírenej a virtuálnej reality, 
umelej inteligencie a ich využitia v praxi. Ky-
bernetické útoky sa v priebehu posledných 10 
rokov exponenciálne rozrástli a ohrozujú nie 
len kritickú infraštruktúru, ale aj spoločnosť. 
Ako sa brániť dezinformačným kampaniam či 
manipuláciam so SWIFT systémom porozprá-
va Peter J. Ahearn Jr., špeciálny agent FBI. 
SOCiÁLNA iNKLÚZiA A  PODPORA MLA-
DýCH TALENTOV

Cieľom konferencie je aj podpora sociálne 
znevýhodnených skupín obyvateľstva, pri-
čom sa tento rok zameria predovšetkým na 
autizmus a  začleňovanie ľudí s  autizmom do 
zamestnania, pričom táto problematika sa 
bude niesť celým podujatím. Rovnako sa však 
bude konferencia venovať vzdelávaniu i moti-
vácii mladých ľudí a ich aktívne zapojenie do 
spoločenských výziev, či umožnenie prístupu 
k etickému rozvoju ich talentov a kreativity. 
Vďaka tomu vyše 400 talentovaných mladých 
športovcov a IT študentov dostane príležitosť 
zúčastniť sa na konferencii bezplatne a otvo-
ria sa dôležité témy súvisiace so vzdelávaním, 
ktoré by mali v súčasnosti viac rezonovať. Me-
dzi rečníkov budú patriť aj slovenskí zlatí 
hokejisti z Göteborgu, ktorých snahou bude 
motivovať mladých ľudí k športu a aktívnemu 
prístupu k spoločnosti. Výťažok zo vstupného 
organizátor konferencie využije na finančnú 
podporu talentov zo sociálne slabších rodín, 
realizáciu študentských projektov vo (f)IT-
cubatore, záchranu ohrozených druhov živo-
číchov a rozvoj ekoturizmu v Tokajskej vino-
hradníckej oblasti.

Kompletný program technologickej kon-
ferencie Metro ON Line a ďalšie dôležité 
informácie nájdete na internetovej stránke  
www.metroonline.sk.  (bza)

Minulý piatok privítala Ex-
pozícia tatranskej prírody v 
Tatranskej Lomnici prvých 
tohtoročných návštevníkov. 
Po takmer osemmesačnej pre-
stávke tak mali záujemcovia 
opäť príležitosť obdivovať tat-
ranskú kvetenu v plnej kráse. 

Na ploche 3,20 hektára 
návštevníci už tradične náj-
du vyše tristo druhov bylín a 
drevín, počnúc rastlinstvom 
podhorských lúk cez lesný 
podrast až po vegetáciu alpín-
skeho a subniválneho stupňa. 
Rozmiestnené sú 
v ôsmich vápen-
cových a žulových 
alpínach a mok-
radiach. „Prvo-
sienka najmenšia, 
ktorá je spoloč-
ne s  chudôbkou 
vždyzelenou a  lo-
mikameňom pro-
tistojnolistým akýmsi prvým 
ohlasovateľom jari nielen 
u nás v expozícii, ale aj v Tat-
rách. Nám už síce odkvitá, ale 
rozhodne je čo obdivovať. Prá-
ve máj a jún sú totiž mesiace, 
kedy rastlinky v  botanickej 
záhrade majú svoje optimum. 
Momentálne kvitne prvosien-
ka holá, horec Clusiov, žeruška 
alpínska či prvosienka pomú-
čená a svoje kvietky sa chys-
tá ukázať aj mak tatranský, 
ktorý je jedným z tatranských 
endemitov,“ vyratúva Janka 
Černická, vedúca Expozície 

tatranskej prírody, ktorú pre-
vádzkujú Štátne lesy TANAP-u.

Nechýba ani plesnivec al-
pínsky, ktorý už niekoľko 
rokov kraľuje rebríčku najžia-
danejších rastliniek. Vlani sa 
ho predalo 343 kusov, záujem 
bol však aj o  horec Clusiov, 
silenku bezbyľovú, dryádku 
osemlupienkovú či mak tat-
ranský. 

Ešte vlani Štátne lesy TA-
NAP-u v  areáli botanickej 
záhrady zrekonštruovali dre-
vené premostenie cez rašelin-

sko, zainvestovali 
aj do nového za-
vlažovacieho sys-
tému a tento rok 
je novinkou 10 
drevených lavi-
čiek, na ktorých si 
návštevníci budú 
môcť oddýchnuť. 
Vo vstupnom ves-

tibule sa zase podarilo doplniť 
ďalšie panely s  fotografiami 
rastlín, ktoré kvitnú v  bota-
nickej záhrade počas jednotli-
vých mesiacov. 

Prejsť sa botanickou záhra-
dou môžu návštevníci každý 
deň až do polovice septembra, 
do konca letných prázdnin 
bude otvorená od 9. do 17. ho-
diny, potom sa otváracie hodi-
ny o  niečo skrátia. Prehliad-
ku tatranskej kveteny budú 
musieť návštevníci stihnúť do 
15. hodiny. Viac informácií na 
www.lesytanap.sk (mpa)

V predstihu spracované preplatky
Finančná správa spracovala takmer všetky žiadosti o vrá-

tenie preplatkov na dani z príjmov, ktoré boli doručené v le-
hote na podanie daňového priznania k dani z príjmov do 1. 
apríla 2019 a boli úplné, v rekordne krátkom čase. Rýchlemu 
spracovaniu preplatkov pomáha elektronická komunikácia. 
Pre väčšinu elektronicky podaných daňových priznaní je ich 
spracovanie jednoduchšie a rýchlejšie. Vďaka tomu sa na účty 
približne 413 000 klientov finančnej správy dostane suma 
takmer 294 mil. eur o  takmer dva týždne skôr. Všetky pre-
platky musia byť v zmysle legislatívy vrátené najneskôr do 10. 
mája (do 40 dní od termínu na podanie daňového priznania).

Finančná správa začala preplatky rozposielať hneď ako 
začala spracovávať daňové priznania doručené do 1. apríla 
2019. Daňové subjekty, ktorým vznikol preplatok, sa tak k 
svojim peniazom dostali, resp. dostanú už o niekoľko dní 
skôr. Ak niekomu peniaze ešte neprišli, prídu v najbližších 
dňoch. 

Rýchle pracovné nasadenie na finančnej správe sa však vô-
bec nekončí. Finančná správa totiž postupne začína spraco-
vávať aj doručené vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej 
dane. Darovať podiel zo zaplatenej dane mohli daňové sub-
jekty buď priamo v daňovom priznaní (v termíne na podanie 
DP), alebo zamestnanci prostredníctvom doručených vyhlá-
sení (do 30. apríla 2019). Finančná správa v zmysle platnej 
legislatívy po splnení podmienok prevedie podiely zaplatenej 
dane na účet prijímateľa do troch mesiacov po lehote na po-
danie vyhlásenia (do konca júla 2019). Aj všetky vyhlásenia 
chce finančná správa spracovať čo najrýchlejšie.  (fsp)
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„Tým, ktorí k sebe patria, osud vždy nájde cestu, ako sa 
stretnúť.“                                         Lin Adellen

POVeDaLI SLÁVnI

SPOLOčenSkÁ krOnIka

Vo štvrtok 9. mája 2019 
o 11. hod. vo Veľkej so 

V piatok 3. mája 2019 
vo Veľkej s 

Katarínou Vallušovou,
45-ročnou

V piatok 3. mája 2019 
vo Veľkej s

Pavlom Katruškom,
56-ročným

V sobotu 4. mája 2019 
vo Veľkej s 

Justínou Kočíškovou,
73-ročnou

V sobotu 4. mája 2019 
vo Veľkej s 

Jiřím Minaříkom,
70-ročným

V pondelok 6. mája 2019 
vo Veľkej s 

Monikou Vaškovou,
64-ročnou

V pondelok 6. mája 2019 
vo Veľkej s

Rozáliou Dziakovou,
84-ročnou

V utorok 7. mája 2019 
v Strážach pod Tatrami s

Jánom Slavkovským,
71-ročným

V utorok 7. mája 2019 
vo Veľkej s

Miroslavom Kovalom,
57-ročným

V utorok 7. mája 2019 
vo Veľkej s 

Annou Solvesterovou,
61-ročnou

V utorok 7. mája 2019 
v Novej Lesnej s

Helenou Kozempelovou,
66-ročnou

Sidóniou Beluskovou,
79-ročnou

naVŽDY Sme Sa rOZLÚčILI

naVŽDY Sa rOZLÚčIme

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Na praco-
visku sa 

budete musieť poriadne zvŕtať, 
ale zato v rodine nastanú tie naj-
krajšie chvíle.

D o b r e 
zvážte ne-

jakú ponuku, môže mať háčik, 
ktorý by vám v budúcnosti pre-
kážal.

Nedajte sa 
v nejakej 

záležitosti ovplyvniť mienkou 
iných. Vaša sa ukáže ako správna.

Zdravotné 
ťažkosti vás 

prinútia zamyslieť sa nad svojím 
spôsobom života.

N i e č o 
ú s p e š n e 

zavŕšite. Budete sa tešiť zo skve-
lého výsledku, vďaka ktorému 
pracovne postúpite.

Na obzore 
je nová prá-

ca, ktorá vám prinesie mimo-
riadne úspechy aj uspokojenie.

Ocitnete sa 
vo víre pra-

covných povinností, ktoré vás 
však budú tešiť.

V rodine 
budú prí-

jemné starosti, najmä s návšte-
vami a pohosteniami.

F i n a n č n é 
v ý d a v k y 

budú väčšie ako ste očakávali, 
ale vás to mrzieť nebude. Nepôj-
de to z vášho vrecka.

Niekto vás 
neodbytne 

bude tlačiť do niečoho, čo nech-
cete. Nedajte sa zmanipulovať.

Budete nie-
komu niečo 

vyčítať, ale vysvitne, že neopráv-
nene. Vinník bude niekde inde.

R adost né 
chvíle v 

rodine ešte znásobí pohoda na 
pracovisku. Vážte si pokoj, zane-
dlho bude rušnejšie.

Vo štvrtok 9. mája – Limba, v piatok 10. 
mája – Limba, v  sobotu 11. mája – 
Aduscentrum, v nedeľu 12. mája – Sty-
rax, v  pondelok 13. mája – Lekáreň 
na autobusovej stanici, v  utorok 14. 
mája – Diecézna lekáreň sv. Lukáša a 
v stredu 15. mája – Viktória. Limba: Podtat-
ranská ul. 5, Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 

22/49, Styrax: L. Svobodu 67, Lekáreň na 
autobusovej stanici: Wolkerova ul., 
Diecézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbeti-
na ul., Viktória: Drevárska ul. Lekárne 
s pohotovostnou službou sú otvorené 
od pondelka do piatka od 16. hod. do 

22.30 hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 
7. hod. do 22.30 hod.   

POHOtOVOSť V LekÁrňacH

Dnes 9. mája má meniny - Roland, v piatok 10. mája – Vik-
tória, v sobotu 11. mája – Blažena, v nedeľu 12. mája – 
Pankrác, v pondelok 13. mája – Servác, v utorok 14. mája 
– Bonifác a v stredu 15. mája – Žofia, Sofia.

BLaHOŽeLÁme k menInÁm

24. apríla 2019 – Alena Gibová a Jakub Ruman.

manŽeLStVO uZaVreLI

Tatranská literárna jar v Poprade

Program kina cInemaX Poprad
Od 9. mája do 15. mája

Exekútor odo mňa vymáha dlh vo výške 
185 eur, ktorý mi vznikol z kupónovej pri-
vatizácie. Kupónovú knižku mám, ale tá je 
už bezcenná a neviem, čo s ňou mám robiť. 
Ako sa mám zbaviť dlhu? Vraj som povin-
ný platiť poplatky za vedenie účtu, kde je 
vedená kupónová knižka aj napriek tomu, 
že táto nemá žiadnu hodnotu. ignoroval 
som tieto výzvy na zaplatenie banke, pre-
tože som si myslel, že je to zrušené štátom. 

Odpovedá riaditeľka Mediačného centra 
v Poprade JUDr. Dagmar Tragalová:

„Ak vlastníte kupónovú knižku, tak účet 
k  nej bol zriadený v  Centrálnom depozitá-
ri cenných papierov v  čase kupónovej pri-
vatizácie alebo už po nej. Ak sú vaše cenné 

papiere, resp. kupónová knižka bezcenná, 
bolo by vhodné ju previesť na štát, aby ste 
nemuseli ďalej platiť poplatky za vedenie 
účtu v centrálnom depozitári. Cenne papiere 
bez hodnoty bolo možné bezplatne previesť 
na štát do roku 2016. Dnes je prevod možný 
iba cez obchodníkov s cennými papiermi a to 
za poplatok cca 35 eur. Aby došlo k prevodu, 
musíte však najskôr zaplatiť dlh za vedenie 
účtu, ktorý vám vznikol. Vo vašom prípa-
de mediácia nie je vhodná a  najrýchlejšia 
cesta ako vyriešiť túto situáciu je, aby ste 
sa obrátili na Centrálny depozitár cenných 
papierov s vyriešením vášho dlhu, kde vám 
zároveň overia aj súčasnú hodnotu kupóno-
vej knižky.“   (ppp)  

Dlh z privatizácie
Otázka z mediačnej poradne

Mesto Vysoké Tatry v spo-
lupráci so Spolkom sloven-
ských knihovníkov, Prešov-
ského samosprávneho kraja 
a  Podtatranskej knižnice 
pripravili v  polovici apríla 
podujatie s názvom Tatran-
ská literárna jar 2019.

Podujatie sa nieslo v  zna-
mení spoznávania literatúry 
a  významných osobností. 
Do  Podtatranskej knižnice 
v  Poprade zavítali rumun-
skí spisovatelia – Luciana 
Alexiu, Vasile Dana a  Ioana 
Matiuta. Návštevníci mali 
možnosť spoznať preklada-

teľku a  spisovateľku Dag-
mar Máriu Anoca. Podujatie 
moderoval Pavol Tomašo-
vič. Rumunskí spisovatelia 
predstavili svoju básnickú 
tvorbu v  ich rodnom jazy-
ku, ktorú bolo možné počuť 
aj v  preklade. Nezostalo to 
len pri ich tvorbe, ale aj pri 

rozprávaní o ich krajine a za-
čiatkoch ich písania literatú-
ry. Žiaci 9. ročníka ZŠ s MŠ 
Komenského v Poprade mali 
možnosť nielen vidieť za-
hraničných spisovateľov, ale 
počuť ich rodný jazyk a lite-
rárnu tvorbu, ktorá vznikla 
v Rumunsku.  (mon)

FOTO – archív knižnice

Princ Krasoň: o 13.30 hod. (hrá 
sa len cez víkend), o 15. hod. (hrá 
sa len 14.5. a  15.5.), Pokémon 
Detektív Pikachu 2D: o  15.40 
hod. a  o  20.20 hod., Pokémon 
Detektív Pikachu 3D: o  18. 
hod., Detské kino – Ako si vy-
cvičiť draka 3 2D: o 13.40 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Aven-
gers: Endgame 2D: o 16.10 hod. 
(nehrá sa 14.5. a  15.5.), o  17. 
hod. (hrá sa len 15.5.), o  19.50 
hod. (nehrá sa 14.5. a  15.5.) 
a o 20.30 hod. (hrá sa len14.5.), 
Babská jazda – Daddy Cool: 
o  18. hod. (hrá sa len 14.5.), 
Predpremiéra - John Wick 3: 
Parabellum: o  20.30 hod. (hrá 

sa len 15.5.), Chrobáčikovia 2: 
Ďaleko od domova:  o  13.50 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Mia a  biely lev: o  15.50 hod. 
(nehrá sa 14.5. a 15.5.) a o 16.40 
hod. (hrá sa len 14.5.), Láska na 
druhý pohľad: o 16.10 hod. (hrá 
sa len 15.5.), o 18.20 hod. (nehrá 
sa 12.5., 14.5. a  15.5.) a  o  20.50 
hod. (hrá sa len 14.5.), Kliatba 
kvíliacej ženy: o 20.50 hod. (ne-
hrá sa 14.5.), Deň matiek - Čo 
sme komu zase urobili: o  18. 
hod. (hrá sa len 12.5.), Artmax 
filmy - Dobrá smrť: o 18.50 hod. 
(hrá sa len 14.5.), Artmax filmy 
- Nebezpečné city: o 18.40 hod. 
(hrá sa len 15.5.).  (ppp)
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 Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
- 3 €, perodrážku, zrubový 
profil - pologuľatý, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.dre-
vozrubyobklady.sk  2/19-P

 Predám záhradu na Dubine 
400 m2, elektrina, studňa, od-
pad urobené. Cena dohodou. 
Inf. č. t.: 0909 174 873.   3-19-P

 Predám nový skúter Piaggo 
Liberty 50 cm3. Cena 1 400 eur. 
Inf č t.: 0903 112 761. 18/19-P

 KÚPiM GARÁŽ v Popra-
de. Platba v hotovosti. Inf. č. 
t. 0948 007 776.  2/19-K

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

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

InZercIa

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

Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. E-mail: noviny-poprad@
pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Novi-
ny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma kaž-
dá pošta a doručovateľ. iČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., 
Popradskej brigády 749/13, Poprad. ISSN 1339-2417. Evidenčné číslo 3142/09. Člen siete Media Box.

POPraD

Kultúrny program 
mesta Poprad

Prvá detská ferrata na Slovensku 

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez 
DPH) takéto: 1 celá strana 250 €, ½ strany 130 €, ¼ strany 
60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 
opakovaniach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a viac 
opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú inzerciu 30 %. 
Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a 
pri občianskej inzercii 1 € za inzerát do desať slov. Spoj-
ky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

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

prijme do pracovného pomeru zamestnanca
na obsadenie pracovnej pozície:

príslušník mestskej polície
informácie o pracovnom mieste: výkon činností vyplývajú-
cich zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v plat-
nom znení.
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: • ukončené úpl-
né stredoškolské vzdelanie, • telesná, duševná a odborná spô-
sobilosť na plnenie úloh mestskej polície, • bezúhonnosť, • vek 
nad 21 rokov, • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon 
práce vo verejnom záujme, • vodičský preukaz skupiny B.
Požadované doklady do výberového konania: • žiadosť 
o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, • štruktúrovaný ži-
votopis, • úradne overenú kópiu dokladu o najvyššom do-
siahnutom vzdelaní, • čestné prehlásenie o bezúhonnosti, • 
písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov 
pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. 
z. o ochrane osobných údajov a nariadenia Európskeho par-
lamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.
Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového 
konania.
Základná zložka mzdy: od 700,- €, v závislosti od dĺžky za-
počítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 31. mája  2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie na www.poprad.sk alebo na: stefan.sipula@
msupoprad.sk, tel.: 052/7160311
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zale-
penej obálke s označením „neotvárať - príslušník mestskej 
polície“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich 
poslať poštou na adresu:
Mesto Poprad, Mestská polícia Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 
2802/3, 058 01 Poprad.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo neza-
radiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺ-
ňajú požadované podmienky.   PP-54

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

Minimálna kúpna cena: vo výške 36 100,00 €

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

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

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.po-
prad.sk. Bližšie informácie: daniela.dluhosova@msupoprad.sk, tel. 
052/716 72 46, 052/716 73 31.    PP-53

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

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI

MESTO  POPRAD

MESTO  POPRAD

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

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

Sobota 11. máj od 8. do 14. 
hod./parkovisko pri Bille Po-
prad

BLŠí TRH A ZBERA-
TEĽSKÁ BURZA STARO-
ŽiTNOSTí

Pod záštitou primátora 
mesta Poprad Antona Dan-
ka a Informácie: 0903 621 
610, 0910 890 303

Sobota 11. máj o 15. hod./
Námestie sv. Egídia

MíĽA PRE MAMU
Zábavné podujatie pre ro-

diny s deťmi na oslavu Dňa 
matiek. Návštevníkov po-
dujatia čaká pestrý program 
– vystúpenia detí a dospe-
lých a symbolická míľa pre 
mamu. Info: www.mcbam-
bino.sk

Nedeľa 12. máj o 10. hod./
divadelná sála Domu kultúry 
v Poprade

GUĽKO BOMBUĽKO
Bábkové divadlo Košice
Príbeh o Guľkovi Bombuľ-

kovi, ktorý so zvieratkami 
zažije veľa dobrodružných 
príhod. Vstupné: 1,50 €

V Čingove v Slovenskom 
raji otvorili v sobotu 4. mája 
prvú detskú ferratu na Slo-
vensku. Je určená pre deti 
od siedmich rokov a vedie 
k dvom jaskyniam. Ferrata 
má dĺžku 77 metrov. 

Samozrejme, rodičia mu-
sia zvážiť, či ich dieťa je 
zdatné a ferratu zvládne. 
Stúpačky sú prispôsobe-
né na detský krok.  Deťom 
nesmie chýbať ferratový set 
s prilbou, ktorý si môžu v 
Čingove aj zapožičať. Táto 
detská ferrata môže byť v 

prípade dobrých podmie-
nok otvorená celoročne, na 
rozdiel od tej v Kyseli, ktorá 
býva prístupná od 15. júna 
do konca októbra. Počas 
uplynulého týždňa tiež v 
Hrabušickom mýte v Slo-
venskom raji otvorili splavo-
vaciu sezónu. Novinkou je 
infobod, ktorý ponúka služ-
by pre vodákov a informácie 
o možnostiach splavovania  
rieky Hornád.  (ppš)

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

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

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

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

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

Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk 
  tel. 052/7167293, 052/7167297   PP-56

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

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

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

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

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

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

Bližšie informácie: beata.sekerakova@msupoprad.sk, 
  tel. 052/7167293, 052/7167297  PP-55
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Filozofia architektky Odile Decq 
bola vždy špecifická a osobitá 

Všetko, čo nás stretne, musíme nejako zvládnuť

Spišskosobotské hasičské dni s gulášom

Program:

Piatok 17.5.: 15:30 Olexandra Makarová - xylofón show
16:30 
17:00 vystúpenie detí z CENTRÁL KARATE KLUBU 
          POPRAD
17:30 speváčka Júlia Pavlovičová Prešov
18:00 BellySimi Dance/SIMONA CUPEROVÁ,Prešov
18:30 Ján Oravec - gitarová show s repertoárom 
          vlastných piesní, Poprad

moderuje: Adrián Urda

DFS Letnička Poprad

DAJSI
cukrárenská výroba

cukrovinky
Prešov

Organizátor: Lýdia Kopčáková

Sledujte nás:

Farmárske trhy
Poprad

Štvrtok-Sobota
14:00-17:00

16.-18.5.2019
Námestie Sv. Egídia, Poprad

Farmárske trhyFarmárske trhy

Predaj originálnych slovenských výrobkov priamo od farmárov, 
syry, bryndza, chlieb, med, zelenina, mäsové výrobky, 

BIO produkty, domáci mak, hliva ustricová, tekvicové jadierka,
cestoviny, konopný olej, cukrárenské výrobky, karamelové wafle

Drevený kolotoč

Akcia usporiadaná pod záštitou Mesta Poprad

Mediálny partner:

V  Tatranskej galérii vy-
stavuje od konca apríla 
medzinárodne uznávaná 
francúzska architektka 
Odile Decq (1955). 

Výstava pod názvom Ho-
rizonty v  rámci projektu 
Synestézia miesta a  miest 
ukazuje fragment tvorby 
Odile Decq (na foto v stre-
de): pôdorysy, technické 
popisy, minimalistické diela 
na atypických autorských 
stoloch ako výber z  9-tich 
projektov tejto parížskej architektky 
doplnili nainštalované svetlá značky 
Luceplan, ktoré navrhla pre tohto 
prestížneho výrobcu osvetlenia z Mi-
lána. Prepojenie projektov vysvetľuje 
jej krátky text - báseň na podlahe. 

Kurátormi výstavy boli Jaroslav 
Nemec, Anna Ondrušeková a Ta-
deáš Goryczka. T. Goryczka z kabi-
netu architektúry v Ostrave uviedol: 
„Hovorí sa o ženskej (jemnej) a muž-
skej (výraznej) umeleckej tvorbe. Odi-
le má však veľmi dôrazný, presvedči-
vý prejav. Zároveň má cit pre miesto 
a  detail, napr. v  reštaurácii Fantom 
v  parížskej opere sú jemné krivky, 
dopĺňajúce historickú architektúru. 

Odile je výnimočná jasným rukopi-
som. Nerobí všetko na jeden spôsob, 
ale s jednotnou filozofiou a ideou.“  

Odile Decq je držiteľkou množstva 
ocenení za architektúru. Pochádza 
od mora. Narodila sa v  Bretónsku. 
Uviedla: „Na brehu mora som sa 
vždy cítila veľmi dobre. Preto aj taký-
to názov výstavy. Horizont je pre mňa 
miestom nekonečného objavovania. 
Je to priestor, ktorý sa snažíme do-
siahnuť, ale nikdy sa nám to nepoda-
rí. Každý projekt je pre mňa výzvou 
skúšať a hľadať nové. Sú to moje ar-
chitektonické dobrodružstvá.“ 

Medzinárodnú povesť získala 
vďaka jej prvej hlavnej objednávke: 

BanquePopulaire de l'Ouest v 
Rennes vo Francúzsku (1990). 
Je zástankyňou neúnavného po-
stoja pri hľadaní riešení a už jej 
raná tvorba bola ocenená Zlatým 
levom na Bienále architektúry v 
Benátkach (1996 a 2018). Vý-
stavu v  TG z  verejných zdrojov 
podporil Fond na podporu ume-
nia. Potrvá do 18. mája 2019. 
Hosťom vernisáže bola speváčka 
Laura Mária Kollegová.    (kpa)

Pri príležitosti 140. výročia za-
loženia Dobrovoľného hasičského 
zboru Spišská Sobota a 95. výročia 
založenia Okresnej hasičskej jedno-
ty v Spišskej Sobote  sa v sobotu 18. 
mája uskutoční 14. ročník súťaže vo 
varení kotlíkového guláša. Záujem-
covia sa môžu prihlasovať už teraz, 

kontakt získajú prostredníctvom 
webovej stránky DHZ Sp. Sobota. 
Súčasťou podujatia budú aj ukáž-
ky historickej i súčasnej hasičskej 
techniky, dražba kotlíka a Spišsko-
sobotské repete s vystúpením Roba 
Kazíka, Evy Mázikovej a ďalších 
účinkujúcich.  (ppp)

Autorka venovala svoju knižku do súťaže v novinách Po-
prad. Jednu výherkyňu či výhercu vyžrebujeme z tých, ktorí 
zašlú pripojený kupón na korešpondenčnom alebo podob-
nom lístku na adresu redakcie novín Poprad, Podtatranská ul. 
149/7, 058 01 Poprad do 15. mája 
2019. Meno výhercu uverejníme 
v čísle 22. mája. Zapojením sa do 
súťaže súťažiaci súhlasia so spraco-
vaním osobných údajov pre účel 
súťaže a uverejnením osobných 
údajov v prípade výhry.

V  Artklube Tatranskej 
galérie sa v  apríli konalo 
stretnutie zanietených po-
pradských čitateľov, členov 
Popradského literárneho 
klubu, ale aj ostatných zá-
ujemcov, ktorí sa započú-
vali do úryvkov z  knihy 
Gamblerky. Autorkou je 
talentovaná spisovateľka 
Katarína Mayer, rodáčka 
z  Tatranskej Štrby, ktorá 
Popradčanom predstavila 
tento svoj knižný debut. 

K. Mayer pôsobila desať 
rokov v  Kanade. Rozhodla 
sa naplno rozvinúť svoju 
vášeň – písanie. Dnes píše 
pre viaceré online magazí-
ny, ale najviac ju baví hľadať 
príbehy v  ľuďoch a v živote 

samom. Žije s  manželom 
a  dvoma synmi v  malej ra-
kúskej dedinke. Svoj voľný 
čas venuje základným ži-
votným radostiam – cesto-
vaniu, čítaniu a  dobrému 
jedlu. 

Kniha Gamblerky je 
o  troch kamarátkach. 
Emma, Laura a  Anna sa 
rozhodnú pre dobrodruž-

stvo s možnosťou obrovskej 
výhry. Veľká výhra však 
znamená aj riziko hlbokého 
pádu. Otázkou je, či dokážu 
ochrániť seba aj svoje rodi-
ny na úkor dobrodružstva.

K. Mayer uviedla: „Kaž-
dá žena má v sebe gambler-
ku. Niekedy sa len nevinne 
hrá, niekedy hazarduje, aby 
prežila. Občas riskuje pod 

vplyvom okolností, inokedy 
v  pude sebazáchovy. Často 
ide o oheň, ktorý tlie v každej 
z nás. Čo sa ale stane, keď sa 
vznieti? V  Gamblerkách sa 
tri priateľky snažia unikať 
pred problémami každoden-
ného života. Ešte nevedia, 
že pred vlastnými skúškami 
sa skryť nedá a  všetko, čo 

nás stretlo, budeme musieť 
nejako zvládnuť a preko-
nať. Inak nás to stretne opäť 
a silnejšie za ďalším rohom,“ 
dodala K. Mayer.

Autorku K. Mayer v  jej 
živote stretla vážna choro-
ba, leukémia, čo ju primälo 
k  zastaveniu a  prehodnote-
niu priorít.   (kpa)

PP-59
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Karpatskí kuriéri sa po rokoch...

   Z V R P S  B

Pohronie 27 16 7 4 40:21 55
FK Poprad 27 16 4 7 50:35 52
Skalica 27 15 4 8 43:28 49
L. Mikuláš 27 13 5 9 49:39 44
Dubnica n. V. 27 12 6 9 53:38 42
Komárno 27 11 7 9 42:32 40
Petržalka  27 11 7 9 37:35 40
B. Bystrica 27 9 10 8 40:34 37
Bardejov 27 9 9 9 38:42 36
Žilina B 27 10 5 12 48:55 35
Šamorín 27 9 7 11 41:41 34
Lokomotíva KE 27 9 7 11 35:38 34
Trebišov 27 8 5 14 22:39 29
Prešov 27 7 5 15 27:34 26
Inter BA 27 7 5 15 33:50 26
Lipany 27 6 3 18 21:58 21

Tabuľka ii. ligy

Tenisti v extralige

Slovenská hokejová reprezentácia si 
v závere prípravy pred domácim svetovým 
šampionátom rozložila svoj stan v Poprade, 
kde v sobotu 4. mája hostila v predposled-
nom prípravnom zápase nováčika A-ka-
tegórie – Veľkú Britániu. V  tíme trénera 
Craiga Ramsayho tesne pred týmto zápa-
som skončil v  príprave Popradčan Patrik 
Svitana a  Dávida Bondru nechali tréneri 
oddychovať. Do hry zasiahol iba popradský 
odchovanec Dávid Buc, ktorý sa však bo-
dovo nepresadil. Slováci zvíťazili pred za-
plnenými tribúnami popradského zimného 
štadióna 6:1.  FOTO – Marek Vaščura

FK Poprad

HK Poprad

Štart a  cieľ pretekov bol 
v Poprade, ale pretekári mu-
seli zdolávať náročné pasáže 
v  Tatrách. Autorom trate 
bol popradský cyklistický 
odborník Štefan Babič. „Po-
liaci chceli mať trať s výhľa-
dom na Tatry a  tak som sa 
inšpiroval minuloročnými 
pretekmi Okolo Slovenska. 
Uvidíme, aká bude dohoda, 
ale radi by sme v tom pokra-
čovali ďalej,“ povedal. 

Preteky kuriérov sa do 
Popradu vrátili po tridsia-
tich rokoch a  organizátori 
urobia všetko preto, aby tu 
ostali natrvalo. „Hory sú tie 
isté, ale bicykle kvalitnejšie 
a  pretekári mladší. Bol to 
epický návrat do Popradu. 
Som za to vďačný a ďakujem 
za zabezpečenie tejto etapy. 
Tieto preteky sem jednodu-
cho patria. Chceme vytvoriť 
najväčšie preteky pre mla-
dých cyklistov a Tatry nám 

v tom určite pomôžu,“ vyhlá-
sil riaditeľ pretekov Tomasz 
Wójcik. „Musíme v  tom po-
kračovať opäť aj tu v Popra-
de a  tiež v  ďalších krásnych 
slovenských mestách. Mys-
lím, že už v budúcom roku sa 
to podarí,“ vyslovil želanie 
riaditeľ Inštitútu poľsko-ma-
ďarskej spolupráce Maciej 
Szymanowski. „Preteky sa 
konali pod záštitou primá-
tora mesta Poprad Antona 
Danka a mesto aktívne s or-

ganizátormi spolupracovalo. 
Pevne verím, že táto tradícia 
bude pokračovať a  oprášime 
ju,“ dodal 1. viceprimátor 
mesta Poprad Štefan Pčola.

Preteky karpatských kurié-

rov zavŕšili svoj 36. ročník 
v nedeľu etapou v Maďarsku 
a  biele tričko pre celkového 
víťaza ostalo aj po sobote ho-
landskému pretekárovi Ma-
rijn Van den Bergovi.  (mav)

Z kuchyne FK Poprad
St. dorast U19: v sobotu 4. mája Slovan BA - Poprad 2:0.
Ml. dorast U17: v sobotu 4. mája Poprad - Slovan BA 0:3.
Ml. dorast U16: v sobotu 4. mája Poprad - Slovan BA 1:0.
St. žiaci U15: v sobotu 4. mája Podbrezová - Poprad 0:1.
St. žiaci U14: v sobotu 4. mája Podbrezová - Poprad 0:2.
Ml. žiaci U13: v sobotu 4. mája Poprad – FC Košice 5:1.
Ml. žiaci U12: v sobotu 4. mája Poprad – FC Košice 17:19.

Popradskí fut-
balisti odohrali 
v  nedeľu v  rámci 
27.kola ii. ligy prvý 

z trojice zápasov na súpero-
vých ihriskách a v Trebišove 
dokázali zvíťaziť gólom Sta-
nislava Šestáka 1:0.

Menej sa už ale darilo v so-
botu na domácom trávniku 
v NTC juniorom z FK Poprad 
B, ktorí v 24. kole IV. ligy Se-
ver ako líder súťaže podľah-
li Ľuboticiam 2:4 (na foto) 
a  dovolili súperovi priblížiť 
sa k nim na dva body. O dva 
body menej ako Poprad má 
aj Spišské Podhradie, ktoré 
sa s Ľuboticami delí o druhú 
priečku a tak boj o postup do 
III. ligy bude ešte napínavý.

Druholigistov čaká ďalší 
zápas vonku, keď v  sobotu 
pocestujú do Liptovského 
Mikuláša, B-tím bude hrať 
v nedeľu v Raslaviciach.

Výsledky: 24. kolo iV. ligy 

Sever v  sobotu 4. mája FK 
Poprad B – TJ Sokol Ľubo-
tice 2:4 (1:2), góly Popradu: 
22. Róbert Ujčík, 56. Jose-
ph Lungu. 27. kolo ii. ligy 
v nedeľu 5. mája Slavoj Tre-
bišov - FK Poprad 0:1 (0:1), 
gól Popradu: 39. Stanislav 
Šesták.

Program: 28. kolo ii. ligy 
v  nedeľu 5. mája o  17. hod. 
MFK Tatran L. Mikuláš – 
FK Poprad.  (ppv)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura

Tenisový klub MŠK Po-
prad-Tatry má v novej se-
zóne osem družstiev v  sú-
ťažiach organizovaných 
Slovenským tenisovým 
zväzom. Minulý týždeň bol 
zameraný hlavne na extra-
ligu mužov, kde klub obha-
joval minuloročné striebro.

Vo štvrťfinále porazi-
li Podtatranci Tenisovú 

akadémiu Prešov 4:1, no v 
semifinále už nestačili na 
neskoršieho víťaza súťaže 
TK Slávia STU Bratisla-
va, ktorému podľahli 1:4. 
V zápase o 3. miesto MŠK 
vyhrával po dvojhrách 3:2 
nad družstvom TK Love 4 
tennis, ale tesnými prehra-
mi vo štvorhrách prišiel o 
bronzovú medailu.   (jog)

Ďalšie výsledky družstiev v minulom týždni:
Muži „B“ v 1. triede prehrali s  Bardejovskými Kúpeľmi 3:4 

a vyhrali nad Trebišovom 4:3, Muži „C“ v 2. triede prehrali s tí-
mom Progres Prešov 0:6 a porazili TK Svit 6:0, Dorastenci „A“ v 
1. triede prehrali s Tenisovou akadémiou Prešov 0:7 a s Mlados-
ťou Košice 1:4, Dorastenci „B“ v 2. triede podľahli Betliaru 2:4, 
Ženy v 2. lige zdolali Ladomerskú Viesku 5:1, Dorastenky „A“ v 
1. triede vyhrali nad Mladosťou Košice 7:0 a rovnakým výsled-
kom aj nad GSM Prešov, Dorastenky „B“ v 2. triede triumfovali 
nad Bardejovskými Kúpeľmi a Mladosťou Košice zhodne 6:0.

V sobotu sa v telocvični ZŠ Dostojevského 
konali tradičné gymnastické preteky O pohár 
primátora mesta Poprad, ktoré zorganizoval 
domáci klub ŠKŠG GY-TA Poprad. Viac ako 
40 pretekárok z troch krajín súperilo o trofej 
v troch kategóriách – mladšie a staršie žiačky 
a  juniorky. V Poprade ostali dva najcennej-
šie kovy. Medzi mladšími žiačkami sa tešila 
z prvenstva Silvia Bírová a medzi juniorka-
mi v konkurencii maďarských pretekárok aj 
Ema Husárová (na foto). V kategórii starších 
žiačok zvíťazila Kateřina Friedlová z českého 
Šumperka, ktorá získala najviac bodov zo všetkých a pomohla svojmu 
klubu vybojovať hlavnú trofej.  FOTO – Marek Vaščura

Popradskí hokejisti inten-
zívne zbroja na nový ročník 
Tipsport Ligy. Po prvých 
podpisoch Vošvrdu, Takáča 
a Matejku a vytvorení tréner-
ského tímu, klub pravidelne 
informuje o  ďalších nových 
i staronových hráčoch.

V  tíme ostali Lukáš Pau-
kovček, Daniel Brejčák, Ján 
Ťavoda, Marek Zagrapan, Fín 
Joona Erving, Samuel Mly-
narovič, či Matúš Paločko. 

K  nemu sa pripojil opäť aj 
jeho brat Matej. Do Popradu 
sa po rokoch vrátil z  Fran-
cúzska obranca Dominik 
Kramár a z Nových Zámkov 
i  útočník Andreas Štrauch. 
Zahraničnými posilami sa 
stali - v obrane Slovinec Alek-
sandar Magovac a  do útoku 
Fín Jesse Pelamo. Spoločnú 
prípravu na suchu odštartujú 
kamzíci v pondelok 13. mája. 
 (ppv)
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Krátko zo športu

Kadeti vicemajstrami SlovenskaMartin Koči obhájil...
„Nebolo to jednoduché. Vydaril 
sa nám mestský okruh, kde sa 
nám diváci odvďačili veľkým 
potleskom. Druhý deň nám 
komplikovali technické prob-
lémy, ale došli sme do cieľa, 
a  preto sme spokojní,“ uviedol 
P. Spišak.

Po roku organizátori opäť 
mysleli aj ekologicky a do súťa-
že zaradili druhý ročník Gree 
Rallye, ktorý preveril majite-
ľov hybridov, ale aj plne elektricky 
poháňané vozidlá. Absolútnym ví-
ťazom sa stal český účastník Lukáš 
Hataš so spolujazdkyňou Terezou 
Němcovou na Tesle X90D (na foto), 
ktorí jazdia aj svetové súťaže. „Tento 
ročník bol veľmi vyvážený a  každá 
skúška bola napínavá až do konca. 
Veľká vďaka organizátorom, pretože 
išlo o podujatie na svetovej úrovni 
a veríme, že budúci rok už bude sú-
časťou FIA,“ zdôraznil L. Hataš.

Vydarený ročník Rallye Tatry dal 
organizátorom poriadne zabrať, ale 
nechcú zaspať na vavrínoch. „Bola 
to pre nás premiéra v rámci dvojeta-
pových pretekov. Nové trate v oblasti 

Magury sa nám osvedčili a pretekári 
si ich pochvaľovali. Chcem poďako-
vať divákom, že nás aj napriek no-
vinke so vstupným podporili a bolo 
to férové. Podľa našich informácií 
bola najvyššia účasť na mestskom 
okruhu za posledné roky. O rok bu-
deme chcieť určite ísť v  rovnakom 
režime, ale rýchlostné skúšky ešte 
budeme upravovať. Rovnako už bu-
deme chcieť jazdiť v druhej polovici 
mája, nie v prvej. Tento rok sa u nás 
jazdila centrálna zóna strednej Eu-
rópy historikov a chceli by sme prejsť 
aj k štandardným autám,“  zhodno-
til riaditeľ pretekov Stanislav Han-
zeli.  (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Od piatka 3. do nedele 5. mája 
sa v Aréne Poprad konal finálový 
turnaj Majstrovstiev Slovenska 
kadetov vo volejbale za účasti šies-
tich tímov. Nechýbali medzi nimi 
ani kadeti VK Junior 2012 Po-
prad, ktorí na domácej palubovke 
vybojovali titul Vicemajstrov Slo-
venska.

Popradskí kadeti, posilnení o hrá-
čov z  hosťovania v  Centre olympij-
skej prípravy v Trenčíne, do posled-
nej chvíle bojovali o  zlato. V  prvý 
deň zdolali Svidník hladko 3:0 na 
sety (na foto) a Starú Ľubovňu tak-
tiež 3:0 na sety. V sobotu však prišiel 
rozhodujúci moment hneď v prvom 
zápase dňa, keď zverenci Andreja 
Vojčíka prehrali s  Nitrou 1:3 a  bola 
to ich jediná prehra na turnaji s ne-
skorším víťazom šampionátu. V  ten 
deň si ešte poradili aj s Myjavou 3:0 
na sety.

V  posledný deň turnaja porazili 
Popradčania aj Komárno 3:1 na sety 
a čakali na výsledok rozhodujúceho 
duelu medzi Svidníkom a  Nitrou. 
Z  víťazstva 3:1 sa tešili Nitrania 
a  stali sa Majstrami Slovenska. Po-
pradčania vybojovali na domácej 
pôde cenné striebro a  bronz putuje 
do Svidníka. „Turnaj bol veľmi ná-
ročný, pretože odohrať päť zápasov za 
tri dni nie je len tak. Musím chalanov 
pochváliť za ich výkony a je škoda, že 
nám ten posledný krok nevyšiel. Zá-
pas s  Nitrou bol však určite najkva-
litnejší čo sa týka hry. Tento domáci 
turnaj nám pomohol aj v tom, že sme 
mohli počas dlhodobej časti dávať 
viac priestoru starším žiakom, kto-
rých čaká takisto už onedlho závereč-
ný turnaj Majstrovstiev Slovenska,“ 
uviedol po turnaji tréner kadetov 
VK Junior 2012 Poprad Andrej Voj-
čík.  (mav)

FOTO – Marek Vaščura

 FUTBALiSTi ŠK Zemedar Po-
prad – Stráže stúpajú v  tabuľke 6. 
OMV ligy kolo za kolom vyššie. 
V  sobotu 4. mája zdolali v  rámci 
20. kola domáci tím z Batizoviec 1:0 
a  momentálne sídlia už na štvrtom 
mieste. V  nedeľu 12. mája privítajú 
zverenci Miroslava Olejníka o  17. 
hodine Spišský Hrhov.

 BASKETBALiSTi BK Iskra Svit 
prehrali minulý týždeň v  stredu aj 
posledný semifinálový súboj s  Inte-
rom Bratislava, tentokrát na domá-
cej palubovke 63:85 a celú sériu 0:4 
na zápasy.

 PODTATRANSKÁ hasičská liga 
mala na programe súťaž v  nedeľu 
5. mája v Spišskej Teplici. V kategó-
rii mužov do 35 rokov zvíťazilo Sp. 
Bystré, u žien do 35 rokov bola naj-
lepšia Sp. Sobota. Medzi dorasten-
cami patrilo prvenstvo Hranovnici, 
medzi dorastenkami triumfovalo 
Sp. Bystré. Medzi mužmi nad 35 ro-
kov bola prvá Šuňava, a  medzi že-
nami nad 35 rokov zasa Batizovce.

 KONCOM apríla vyvrcholilo 
v Matejovciach okresné kolo vo flor-

bale žiačok ZŠ, kde sa z postupu na 
krajské kolo do Prešova tešilo druž-
stvo zo Spišského Bystrého. Chlapci 
bojovali vo finále okresného kola 
v piatok 3. mája a do krajského kola 
postúpilo družstvo ZŠ s MŠ v Spiš-
skej Sobote.

 POSLEDNÚ aprílovú sobotu vy-
cestoval Karate klub Shihan Poprad 
do Žiliny na otvorené Majstrovstvá 
SsZK detí a  žiakov a posledné kolo 
otvoreného Stredoslovenského po-
hára mládeže 2019. V  pohárovom 
súčte vybojovali Popradčania spo-
lu 63 zlatých, 36 strieborných a  27 
bronzových medailí a so 126 bodmi 
skončili na treťom mieste.

 SLOVENSKý zväz karate a Karate 
klub Shihan Poprad sú organizátor-
mi Majstrovstiev SR detí a  žiakov 
2019 v  karate, ktoré sa uskutočnia 
v sobotu 11. mája v Aréne Poprad.

 KADETKY BAM Poprad v sobo-
tu 4. mája prehrali v Trnave 46:78 a 
v nedeľu 5. mája aj v Novom Mes-
te n. V. 37:56. Žiačky v sobotu 4. 
mája prehrali v Ružomberku 37:44 a 
42:58.  (ppv)
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