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Poprad znížil produkciu 
skleníkových plynov

Slovensko malo doteraz 
najnižšiu volebnú účasť 

Pred letnou sezónou pripravilo múzeum novinky pre návštevníkov

Mesto Poprad získalo certifikát za úsporu emisií 
skleníkových plynov, ktorý mu udelila spoločnosť 
ENVI – PAK. Mesto Poprad množstvom triedeného 
zberu komunálneho odpadu v objeme 3 620 051 kg  
prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových ply
nov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie od
padov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov 
(OZV) ENVI – PAK vo výške 59 263 667 kg CO2. 

V sobotu 25. mája 2019 
sa na Slovensku uskutočnia 
voľby do Európskeho parla
mentu, v krajinách EÚ budú 
prebiehať rôzne v čase od 
23. do 26. mája. V Poprade 
budú voliči voliť v 40 voleb
ných okrskoch a oznámenie o 
mieste konania volieb dosta
li jednotliví voliči do svojich 
domácností. Voľby budú pre
biehať od 7. do 22. hod. 

Po príchode do volebnej 
miestnosti volič pred hlasova-
ním preukáže svoju totožnosť 
občianskym preukazom alebo 
pobytovým preukazom obča-
na Európskej únie. Od členov 
komisie dostane hlasovacie 
lístky a prázdnu obálku, čo 
potvrdí vlastnoručným pod-

pisom. Celkovo sa o priazeň 
slovenských voličov uchádza 
31 politických subjektov. V 
osobitnom priestore určenom 
na úpravu hlasovacích lístkov 
si volič vyberie jeden z hla-
sovacích lístkov daného poli-
tického subjektu, pre ktorý sa 
rozhodol. Môže ho vložiť do 
obálky bez ďalšej úpravy, alebo 
vyznačí odovzdanie prednost-
ného hlasu zakrúžkovaním po-
radového čísla najviac u dvoch 
kandidátov. Následne obálku s 
hlasovacím lístkom vhodí do 
volebnej schránky. 

Nepoužité hlasovacie lístky 
odloží volič do schránky na 
odloženie nepoužitých alebo 
nesprávne upravených hlaso-
vacích lístkov. Inak sa dopustí 

priestupku, za ktorý mu bude 
uložená pokuta 33 eur. 

Voliči, ktorí nemôžu voliť 
vo svojom volebnom okrsku, 
môžu požiadať o vydanie hla-
sovacieho preukazu, a to naj-
neskôr do piatka 24. mája v 
úradných hodinách mesta. Vo-
liči, ktorí sa nemôžu dostaviť 
do svojej volebnej miestnosti 
z vážnych, najmä zdravotných 
dôvodov, môžu požiadať o pre-
nosnú volebnú schránku. 

Slovensko bude mať v no-
vozvolenom Európskom par-
lamente celkovo 14 poslancov. 
Doteraz SR drží rekord v naj-
nižšej volebnej účasti zo všet-
kých členských krajín EÚ, v 
roku 2014 dosiahla iba 13,05 
perc.  (ppm)

Táto úspora, do-
siahnutá za rok 2018, 
predstavuje množstvo 
skleníkových plynov, 
ktoré by vyprodukovalo 
priemerné osobné auto, 
ak by 5480-krát obehlo 
zemeguľu. Na výpočet 
bola použitá metodika 
vyvinutá spoločnosťou 
BIO by Deloitte pre 25 
európskych OZV zdru-
žených v asociácií PRO 

EUROPE. Množstvo 
vytriedeného odpadu sa 
bude zvyšovať len vďaka 
obyvateľom, ktorí budú 
k triedeniu pristupovať 
zodpovedne. Osveta a 
vzdelávanie obyvateľov 
je najlepšou cestou, ako 
ich motivovať k tomu, 
aby odpad triedili správ-
ne a množstvá vyseparo-
vaného odpadu sa zvyšo-
vali.  (jhl)

Podtatranské múzeum v Poprade 
otvorilo minulý piatok vo svojom are
áli priestory pre remeselnícke dielne 
a malý amfiteáter, ktoré si mohli vy
skúšať už sobotňajší návštevníci po
dujatia Noc múzeí a galérií. 

Zároveň otvorili aj výstavu Histo-
rické remeslo od praveku po súčas-
nosť, ktorú múzeum pripravilo v spo-
lupráci so SNM – Archeologickým 
múzeom Bratislava a Súkromnou 
strednou umeleckou školou Hod-
ruša – Hámre. Do tretice v interiéri 
sprístupnili interaktívne a virtuálne 
prvky v stálej expozícii. Riaditeľka 
Podtatranského múzea Magdaléna 
Bekessová (na foto hore) ocenila, že 
vďaka zriaďovateľovi – Prešovské-
mu samosprávnemu kraju, došlo k 
ďalšiemu skvalitneniu možností pre 
návštevníkov, ktorí sa môžu obozná-
miť s jedinečnými expozíciami a sú-
časne si aj priamo vyskúšať niektoré 
starodávne techniky a remeslá. A to 

práve tie, ktoré súvisia s kniežacou 
hrobkou nájdenou v Poprade-Mate-
jovciach. Pred takmer troma rokmi 
bola v prvej etape zrekonštruovaná 
samotná budova múzea za 2,2 mil. 
eur, pred rokom pokračovala druhá 
etapa takisto s finančným prispením 

zriaďovateľa za viac ako 209 tisíc eur. 
Riaditeľka uviedla: „Stavebné práce sa 
sústredili na vybudovanie amfiteátra 
a troch remeselníckych dielní, ktoré 
umožnia rozšíriť najmä ponuku kul-
túrno-vzdelávacích podujatí a sprie-
vodných aktivít múzea, predovšetkým 
počas letnej turistickej sezóny. Keďže v 
kniežacej hrobke sa našli súčasti lôžka 
a vybavenie súvisiace s tokárstvom a 
takisto zvyšky odevov z kože aj texti-
lu, zameriavajú sa remeselnícke dielne 
práve na súvisiace remeslá – tokárstvo 
a tkáčstvo. Doplnili sme ich aj o ukáž-
ku šperkárskeho remesla.“ Nové vy-
bavenie areálu múzea plánujú využiť 
na letnú čitáreň, prednášky, prezen-
tácie, premietania a pod. Múzeum 
je odhodlané prispieť aj k rozšíreniu 
podujatí v rámci mesta. Nové terénne 
úpravy, lavičky, koše, vynovené oplo-
tenie areálu, zeleň, osvetlenie a ďalšie 
dotvárajú príjemný exteriér. 

FOTO – Marta Marová
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Stručne
 NA stredných školách sa v ponde-

lok začali ústne maturity. Písomné 
maturity v marci absolvovalo pri-
bližne 43-tisíc maturantov z viac ako 
700 stredných škôl. Stredoškoláci 
budú maturovať až do 7. júna. Pre-
važná väčšina maturantov absolvuje 
maturitu zo štyroch predmetov. V 
Poprade zloží skúšku dospelosti viac 
ako 200 študentov.

 MESTO Poprad žiada obyva-
teľov,  aby nevytvárali domčeky a 
kŕmidlá pre túlavé mačky v okolí 
bytových domov. Týmto spôsobom 
sa pri bytových domoch hromadia 
„mačacince“, čo spôsobuje neprí-
jemný zápach pred vchodmi. Čoraz 
viac potulujúcich sa mačiek po síd-
liskách spôsobuje tiež znečistenie 
detských pieskovísk na ihriskách, 
ako aj zdravotné problémy. Kŕmenie 
mačiek neodporúčajú ani odborníci 
a upozorňujú, že až polovica mačia-
tok, ktoré sa takto narodia, zahynie.

 VEĽKÉ spoločné upratovanie or-
ganizuje Klub Matejovčanov a ZŠ s 
MŠ Poprad-Matejovce v sobotu 25. 
mája o 9. hod. Zraz je pri záhrad-
kách smerom na Veľký Slavkov. 
Upratovať budú odpadky okolo ces-
tičky a potoka. 

 V  PIATOK 24. mája o  17. hod. 
sprístupnia v  Podtatranskej knižni-
ci v  Spišskej Sobote výstavu malieb 
a kresieb Jána Kollára s názvom Do-
tyky.

 TATRANSKÁ galéria v  Poprade 
opäť pripravila na nedeľu 26. mája 
tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia 
od 14. do 16. hod.

 V NEDEĽU 26. mája sa v Konka-
tedrále Sedembolestnej Panny Márie 
v  Poprade uskutoční slávnosť prvé-
ho svätého prijímania.

 DETSKÝ čitateľský maratón – 
celoslovenské podujatie, ktorého 
garantom je Linka detskej istoty sa 
bude konať vo štvrtok 30. mája od 9. 
do 15. hod v Podtatranskej knižnici 
na sídlisku Západ v Poprade.

 MEDZINÁRODNÝ festival det-
ských folklórnych súbor s  názvom 
Krojované bábiky sa tohto roku 
uskutoční od 30. mája do 4. júna 
v  Poprade, Kežmarku, Veľkej Lom-
nici a Hranovnici.

 VÝJAZDOVÝ odber krvi Národ-
nej transfúznej služby z Popradu sa 
uskutoční v  pondelok 27. mája od 
8. do 11. hod. v  Grandhoteli Praha 
v Tatranskej Lomnici. 

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

Slovenskí farmári predávali v Poprade

Sneh prekvapil Popradčanov toh
to roku mimoriadne neskoro – 14. 
mája. Snehová pokrývka sa síce v 
meste nevytvorila a vločky sa rýchlo 
topili, ale bolo veľmi chladno. Podľa 
údajov SHMÚ, ktoré nám poskytol 
klimatológ Pavol Faško, rekordy 
však nepadli.

Od začiatku pravidelných meteoro-
logických meraní v roku 1950 dote-
raz dosiahla maximálna denná tep-
lota najnižšiu hodnotu 14. mája 1954  
so 6°C, až za ním nasleduje tohtoroč-
ný štrnásty májový deň so 6,5°C. Ani 
v minimálnej dennej teplote 14. máj  
neohrozil doterajší rekord z roku 
1980 s mínus 2,4°C, keď tentoraz bola 
minimálna teplota plus 1,6°C. 

K rekordom maximálnej (8,9°C v 
roku 1953) a minimálnej dennej tep-

loty (-3,4°C v roku 1955) sa zďaleka 
nepriblížil tohtoročný 13. máj. Aku-
rát daždivá Žofia 15. mája obsadila 3. 
miesto v maximálnej dennej teplote 
s 8,8°C, keď rekord pochádza z roku 
2003 s 8°C a za ním 2. miesto obsa-
dzuje 15. máj 1980 s 8,7°C. Rekord 
minimálnej dennej teploty pochádza 
z roku 1954 s -5°C, kým tohto roku 
bolo v tento deň 2,8°C. 

Oneskorený májový sneh tiež nie je 
úplne výnimočný. 

Podľa meteorologických záznamov 
sa v Poprade vyskytol dážď so sne-
hom, ktorý však nevytvoril snehovú 
pokrývku ani poprašok a rýchlo sa 
roztápal, aj 12. mája 1978, 13. mája 
1954, 14. mája v roku 1987 a 15. mája 
1955. Snehové vločky spadli v Popra-
de aj 13., 14. a 15. mája tohto roku, 

ale bez vytvorenia snehovej pokrýv-
ky. Čiže ide o takú udalosť, ktorá sa 
vyskytne raz-dvakrát za polstoročie. 
„Je príznačné pre charakter počasia v 
posledných rokoch, že sú dlhšie obdo-
bia buď daždivých alebo horúcich dní. 
Chýba prirodzená premenlivosť poča-
sia,“ vysvetlil P. Faško. 

Ako nás informoval riaditeľ 
Správy a údržby SSC PSK, oblas-
ti Poprad Marián Barilla, cestári 
museli zasahovať 14. mája na hor-
ských priechodoch Vernár a Pod-
spády aj na Ceste slobody vo V. Tat-
rách. V stredu však už boli všetky 
cesty zjazdné. Konštatoval, že za 
posledné roky išlo v ich oblasti o 
najdlhšie trvajúcu zimnú údržbu. 
Začala sa už 24. septembra 2018 a 
skončila až 15. mája 2019.     (mar)

Koncom uplynulého 
týždňa sa na Námes
tí sv. Egídia v  Poprade 
uskutočnil prvý ročník 
Farmárskych trhov, kto
ré pritiahli pod Tatry 
farmárov a  pestovateľov 
z celého Slovenska.

Cieľom podujatia pod 
záštitou mesta Poprad 
bola podpora domácich 
produktov. Od štvrtka 16. 
do soboty 18. mája mohli 
návštevníci v  33 stánkoch 
nájsť napríklad stopercent-
nú nepasterizovanú  májo-
vú  bryndzu, domáci ovčí 
syr, žinčicu, korbáčiky, 
syry, pečivo, med, zeleni-
nu, mäsové výrobky, bio 
produkty, stopercentné 
nápoje z arónie čiernej, ra-
kytníka, moruše čiernej a z 
iných zdraviu prospešných 
rastlín a  plodov, domáci 
mak, hlivu ustricovú, tek-
vicové jadierka, konopný 
olej, cestoviny, cukráren-
ské výrobky, karamelové 

wafle či domáce džemy. 
Nechýbali ani voňavé po-
plamúchy - slovanské chle-
bové posúchy z vláčneho 
chlebového cesta pečené na 
dreve  v  ručne zhotovenej 
hlinenej piecke zo slamy, 
hliny a kameňa. „Naše syry 
vyrábame priamo v Popra-
de, pod Tatrami z čerstvého 
nepasterizovaného mlieka, 
ktoré dojíme v  Hozelci. Sú 
to klasické, horské, dlhozre-
júce syry, ktoré zrejú klasic-
ky tri či šesť mesiacov, no 
na jarmoky nosíme aj špe-
cialitu v podobe ročného či 
deväťmesačného syra. Vy-
rábame tiež jogurtové syry 
či kyslomliečne čedarové 
syry,“ prezradil jeden z do-
mácich predajcov Marián 
Šustr. „Tieto farmárske trhy 
sme zorganizovali v Popra-
de po prvýkrát pod záštitou 
mesta. Som rada, že účasť 
prijali predajcovia z  rôz-
nych regiónov. Ide o  pekný 
kontakt priamo s výrobcom 

a  ľudia vedia, čo kupujú. 
Verím, že ďalšie Farmárske 
trhy sa uskutočnia na jeseň 
v  októbri,“ uviedla organi-
zátorka trhov Lýdia Kop-
čáková.

Podujatie sprevádzal 
bohatý kultúrny program, 
ktorý pripravilo mesto 
Poprad. „Nosným dňom 
bol piatok, kedy vystúpi-
la Alexandra Makarová 
so  svojou xylofón show, 
detský folklórny súbor 
Letnička, deti z  Central 
karate klubu Poprad, gi-

tarista Ján Oravec s  vlast-
ným repertoárom pesničiek 
a  zaspievala aj prešovská 
speváčka Júlia Pavlovičo-
vá (na foto). V  programe 
vystúpila tiež Prešovčanka 
Simona Cuperová s  bruš-
nými tancami. Od štvrtka 
do soboty popoludní sme 
pre najmenších pripravili 
aj novinku v podobe dreve-
ného kolotoča,“ dodala ve-
dúca odboru prezentácie, 
kultúry a  cestovného ru-
chu MsÚ v Poprade Ivana 
Piataková.  (mav)

Tohtoročný máj je zatiaľ veľmi studený
FOTO – Marek Vaščura
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Krátke správy

Súťažiaci dokázali, že vedia poskytnúť prvú pomoc

Mesto požiadalo o príspevok 
na výstavbu komunitného centra  PIETNA spomienka pri Pamätníku 

usmrtených na hraniciach v rokoch 
1948-1989 sa uskutoční v utorok 28. 
mája o 13. hod. v Kežmarku na sta-
rom cintoríne. Organizuje ju Svetové 
združenie bývalých politických väz-
ňov, organizácia v SR so sídlom v Po-
prade. Budú spomínať i na Ondreja 
Brejku z Kežmarku a Milana Dlubača 
z Nižných Ružbách, ktorí boli v roku 
1980 usmrtení pri úteku za slobodou. 

 OD stredy   15. mája začali pre 
všetky medzinárodné volania a SMS 
správy v rámci EÚ platiť nové cenové  
stropy. Za minútu hovoru zo svojej 
krajiny EÚ do inej budeme platiť ma-
ximálne 19 centov + DPH a za jednu 
SMS len 6 centov + DPH. Po zruše-
ní  roamingových poplatkov v júni 
2017 je toto opatrenie ďalším krokom 
na ceste k Digitálnemu jednotnému 
trhu.

 V ObCHODNOM centre v Kež-
marku našlo prácu približne 50 ľudí. 
Ide o prvú etapu projektu obchodnej 
zóny na sídlisku Juh, ktorého celková 
investícia dosahuje hodnotu približ-
ne 10 miliónov eur. Slávnostne ho 
otvorili minulý týždeň vo štvrtok 16. 
mája. Druhú etapu projektu plánuje 
investor v prípade priaznivých pod-
mienok dokončiť najneskôr do konca 
tohto roka.

 V STREDISKU v Bachledovej 
doline cez víkend vysadili viac ako 
päťtisíc stromčekov, čím pomohli ta-
mojšej prírode a  zároveň tam od od-
padkov vyčistili aj časť lesa. Do akcie 
sa zapojilo stredisko Bachledka Ski 
& Sun, Chodník korunami stromov, 
Pieninský národný park a obyvatelia 
okolitých obcí. 

 ŽELEZNIČNÁ spoločnosť Sloven-
sko vyhlásila v marci súťaž o grafickú 
podobu nových vlakov. Kreatívna 
celoslovenská súťaž má svojich víťa-
zov. Návrh, ktorý bude zdobiť vozne 
premávajúce na tratiach tatranských 
elektrických železníc, vytvorili dvaja 
Tatranci - Lenka Syrovátková a Jakub 
Rusnák. 

 18. ROČNÍK Memoriálu Juraja 
Petranského, známy aj ako nosičská 
stovka, ktorý je tiež spomienkou na 
nosičov, ktorí už nie sú medzi nami, 
sa uskutoční v sobotu 25. mája. Muži 
vyštartujú o  11. hod. z  Hrebienka, 
odkiaľ vynesú 100 kg náklad na Zam-
kovského chatu, kde o 15. hod. budú 
vyhlásené mená víťazov.

 MINISTERSTVO pôdohospodár-
stva a rozvoja vidieka vyhlásilo výbe-
rové konanie na riaditeľa Štátnych le-
sov TANAPu. Novinkou je, že každý 
uchádzač musí predložiť koncepciu 
rozvoja príspevkovej organizácie na 
päť rokov. Termín podania žiadosti 
o zaradenie do výberového kona-
nia spolu s požadovanými dokladmi 
je 27. mája 2019.  (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)

Pred letnou.....

Poslanci minulý týždeň na neplá
novanom zasadaní mestského za
stupiteľstva okrem iného schválili 
predloženie žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok za účelom rea
lizácie projektu s názvom „Výstav
ba nového komunitného centra 
Poprad – Matejovce“. Viceprimátor 
Štefan Pčola ozrejmil: „Schválili sme 
vstup do výzvy, bola to už posledná 
možnosť, lebo takáto výzva na pred-
kladanie žiadostí so zameraním aj na 
výstavbu nových komunitných cen-
tier v obciach s prítomnosťou mar-
ginalizovaných rómskych komunít, 
sa už nebude opakovať a mali sme 
šibeničný termín (20. máj 2019). Som 
veľmi rád, že mestské zastupiteľstvo 

jednohlasne podporilo tento projekt. 
Mesto Poprad je jedno zo 150 miest 
a obcí, ktoré sa môžu uchádzať o pe-
niaze z týchto výziev. Verím, že po 
úzkej debate aj so zástupcami z Úra-
du splnomocnenca vlády pre rómske 
komunity, bude mesto Poprad úspeš-
né a podarí sa nám splniť tento cieľ. 
Uvedomujem si, že s umiestnením ko-
munitného centra v Matejovciach sa 
nestotožní sto percent tamojších oby-
vateľov. Je dôležité s ľuďmi komuniko-
vať a vysvetliť im o čo ide. Komunitné 
centrum bude komunitu spájať a vy-
chovávať a myslím si, že tam nastane 
väčší poriadok a pokoj.“ Predpokla-
dané rozpočtové náklady stavby sú 
400 tisíc eur, z toho celková výška 

oprávnených výdavkov na výstavbu 
nového komunitného centra na Sta-
ničnej ul. v Matejovciach je 321 tisíc 
eur, pričom spolufinancovanie mes-
ta je minimálne 5 perc. z celkových 
oprávnených výdavkov. 

MsZ tiež schválilo prenájom 
časti pozemku o výmere 122 m2  
za zníženú výšku nájomného 1 €/
rok na dobu určitú 15 rokov pre 
Strednú zdravotnícku školu v 
Pop rade za účelom vybudovania 
vjazdu a prístupovej komunikácie 
v rámci stavby telocvične. Na vý-
stavbu telocvične a parkoviska zís-
kala SZŠ od svojho zriaďovateľa – 
Prešovského samosprávneho kraja 
1 100 000 eur.   (pmm)

Tohtoročný máj je pre Slovenský 
Červený kríž dvojnásobne význam
ný. Nielenže si pripomína Svetový 
deň ČK a Červeného polmesiaca, 
ale tohto roku navyše oslavuje sté 
výročie svojho založenia, vtedy 
ešte ako Československého ČK, z 
ktorého v roku 1993 vznikol SČK. 

Jedným z podujatí Územného 
spolku SČK v Poprade bola minu-
lý štvrtok súťaž družstiev mladých 
zdravotníkov I. a II. stupňa základ-
ných škôl a družstiev prvej pomoci 
zo stredných škôl z okresov Poprad 
a Kežmarok v popradskej Aréne. 
Predseda ÚS SČK Ladislav Morav-
čík ocenil, že najmä v základných 
školách je o červenokrížske aktivity 
záujem: „Deti na nich preveria svoje 

vedomosti nielen o Červenom 
kríži, ale aj svoje zručnosti pri 
ošetrovaní zranených priamo v 
praktických disciplínach. Naším 
cieľom je, aby sa naučili úkony 
zachraňujúce život, aby doká-
zali v situácii, kým príde rýchla 
zdravotnícka pomoc, pomôcť 
zranenému človeku.“ Riaditeľ 
súťaže Marek Olexa zhrnul, 
že tohto roku prišlo súťažiť 23 
družstiev, najviac z II. stupňa 
ZŠ: „Na siedmich stanovištiach 
museli preukázať svoje schop-
nosti, okrem iného aj pri resuscitácii 
a pri ošetrení zranení a život ohrozu-
júcich stavov, ktoré je potrebné ošet-
riť za pár desiatok sekúnd až minút, 
aby boli schopné aj v tomto veku za-

chrániť život. Môžem povedať, 
že mladí zdravotníci boli všetci 
dobre naučení a vedeli poskytnúť 
prvú pomoc pri simulovaných 
zraneniach. My, ako profesionáli 
zo záchrannej služby, máme skú-
senosti, že ak vám niekto poskyt-
ne prvú pomoc, tak sú to práve 
skôr mládežníci než dospelí.“ Sú-
ťažiaca zo Sp. Starej Vsi podo-
tkla: „Treba to vedieť, lebo takéto 
situácie sa stávajú dosť často.“ 
Pridal sa i študent z Gymnázia 

na Kukučínovej ul. v Poprade: „Mys-
lím si, že je dôležité, aby každý vedel 
poskytnúť prvú pomoc.“

Rozhodcovia pri praktických 
disciplínach zodpovedne hodno-
tili prístup k pacientovi, správnosť 
ošetrenia, rýchlosť reakcie, spolu-
prácu v družstve atď. V teoretických 
disciplínach preukázali súťažiaci 
takisto výborné vedomosti. Celko-
vo si v kategórii družstiev mladých 
zdravotníkov I. stupňa ZŠ najlepšie 
počínalo DMZ zo ZŠ Ľubica, v II. 
stupni ZŠ J. M. Petzvala Sp. Belá a v 
kategórii družstiev prvej pomoci zo 
stredných škôl zvíťazili súťažiaci z 
Gymnázia na Kukučínovej ul. v Po-
prade.  (mar)FOTO – Marta Marová

Predseda PSK Milan Majerský na 
otvorení v Poprade povedal: „Rozvoj 
cestovného ruchu je jednou z priorít 
PSK a múzeum potrebuje aj také-
to priestory. Som rád, že sa nám ich 
podarilo otvoriť do začiatku letnej 
sezóny. Ešte nie sme na konci. Podtat-
ranské múzeum čakajú ďalšie etapy 
rekonštrukcie. Verím, že to prospeje 
rozvoju regiónu aj kraja.“

Pre návštevníkov je od minulého 
piatka otvorená aj výstava Historické 
remeslo od praveku po súčasnosť.  Za-
ujmú precízne spracované repliky his-
torických artefaktov z dávnej minu-
losti ako brnenia, zbroje, šperky atď. 

V stálej expozícii Poprad a okolie 
v zrkadle vekov mal premiéru ďalší 
úspešný projekt finančne podpo-
rený Fondom na podporu umenia 
Ministerstva kultúry SR – virtuálne 
a interaktívne prvky v rámci multi-
mediálnej prezentácie novej expozí-

cie. Okrem iného môžu návštevníci 
vidieť prezentáciu digitálneho 3D 
modelu originálu výliatku mozgov-
ne neandertálskeho človeka – ženy 
z Gánoviec doplnený o videopre-
zentáciu antropologického vývoja 
človeka. Formou rozšírenej reality 
sú prezentované zachované pôvod-
né časti z južného portálu Kostola 
sv. Egídia v Poprade, 3D model dre-
venej vrstevnicovej mapy Vysokých 
Tatier a podtatranskej oblasti a ďal-
šie.  (mar)
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Bystré hlavičky zvládli 
matematiku hravo

Deti kreslili a písali na 
tému Poprad, môj domov

Policajné správy

Súťaže sa zúčastnili družstvá 
z dvanástich materských škôl, 
ktoré na rôznych stanoviš-
tiach plnili zábavné úlohy za-
merané na matematiku. „Prvý 
ročník sa osvedčil a preto sme 
sa rozhodli zorganizovať aj ten 
druhý. Všetky použité učeb-
né pomôcky sú súčasťou našej 
vzdelávaco-výchovnej činnos-
ti v  rámci Hejného metódy výučby 
matematiky. Ide o  hravé a  pútavé 
aktivity, ktoré rozvíjajú tvorivosť, lo-

gické myslenie i  jemnú motoriku. po 
zvládnutí úloh každé z  dvanástich 
družstiev získalo diplom, odmenu 

a tiež sladké prekvapenie,“ zhrnula 
zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre 
MŠ na Tajovského ul. Eva Hešová. 
„Matematiku sme v tejto súťaži pre-
pájali s hudobnou výchovou, infor-
matikou i  telesnou výchovou. Naša 
škola má profiláciu zameranú na 
matematiku a  informatiku a  preto 
sme takúto súťaž vymysleli,“ dodala 
riaditeľka ZŠ s  MŠ na Tajovského 
ul. Renáta Vlčková.  (mav)

Seniori oslavovali vznik JDS

Info: POS Poprad, 052/7722466

31. máj / 17.00 / piatok / Kino Tatran Poprad

ESÁ Z PRALESA 
Animovaný rodinný príbeh.

Vstupné: 1€

1. jún / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia 

FESTIVAL KROJOVANÉ BÁBIKY 2019 

1. jún / 10.00 / sobota / Námestie sv. Egídia

MESTO POPRAD DEŤOM
10.00     KROJOVANÉ BÁBIKY 2019
12.45     NO POČKAJ ZAJAC a MACKO UŠKO
13.00     O  TROCH GROŠOCH / Divadlo PORTÁL Prešov
14.00     SEN JEDNÉHO DUBA / BABADLO Prešov
15.00    KÚZELNÍK WOLF – SRANDA BANDA
16.00    NO POČKAJ ZAJAC a MACKO UŠKO
17.00    TOMÁŠ BEZDEDA a BAND

2. jún / 14.00 / nedeľa / 
školský dvor ZŠ, Ul. mládeže, Poprad

JA A MÔJ PSÍK 

Pohybové aktivity v rámci agility prekážok.

3. jún / 12.00 / pondelok / Dom kultúry Poprad

Tvorivé dielneFAREBNÝ SVET DETÍ  /

3. jún / 17.00 / pondelok / divadelná sála 
Domu kultúry v  Poprade

DETI DEŤOM / DFS LETNIČKA
Vstup voľný

MESTO POPRAD DEŤOM

MESTO POPRAD 

DEŤOM
MESTO POPRAD DETOM

›

MESTO POPRAD DETOM

,

Mesto
POPRAD

V  prípade nepriaznivého pocasia 
sa podujatie uskutocní v ARÉNE Poprad

›

›

MESTO POPRAD ›

FOTO – Katarína Plavčanová

FOTO – Marek Vaščura

Minulý týždeň v  stredu sa v  telocvični ZŠ s  MŠ na Tajovského ulici 
uskutočnil 2. ročník matematickej súťaže pre deti z materských škôl pod 
názvom bystrá hlavička.

Miestny odbor Matice slovenskej 
v spolupráci s odborom školstva, 
mládeže a športu a Podtatranskou 
knižnicou v Poprade usporiadal 
literárnu a výtvarnú súťaž pre žia
kov popradských základných škôl 
na tému Poprad, môj domov. 

Ľudmila Hrehorčáková z MO MS 
v Poprade uviedla: „Cieľom súťa-
že bolo, aby si naše deti uvedomili 
hodnotu domova, rodiny, miesta, 
kde sa narodili. Rodisko je pre kaž-
dého človeka určujúce. Túto skutoč-
nosť si uvedomia časom. Vo svojich 
prácach stvárnili dominanty nášho 
mesta – námestie s fontánou, kostoly, 
Tatranskú galériu, štadión, sídlisko a 
na ňom svoj dom, škôlku, školu, ih-
riská... A to s jedinečnou panorámou 
Tatier a erbom mesta.“ 

Do súťaže sa celkovo zapojilo 7 ZŠ 
a Centrum voľného 
času, s 50 výtvarnými 
a 6 literárnymi prá-
cami. Vo výtvarnej 
časti, v kategórii 1. 
- 3. ročník ZŠ získa-
li 1. miesto za prácu 
Náš Poprad Viktó-
ria Kaletová, Viliam 
Horváth, Leo Varga, 
Anna Trusková, Nina 
Michalková, Terézia 

Dudžáková, Lenka Fričová, Sarah 
Žmijovská a Matúš Horváth z CVČ 
(na foto). V kategórii 4. - 6. ročník 
za prvé miesto ocenili Dávida Bo-
bovského zo ZŠ s MŠ Dostojevského 
Poprad a v kategórii 7. - 9. ročník 
Ondreja Osvalda zo ZŠ s MŠ A. V. 
Scherfela z Veľkej. V literárnej čas-
ti súťaže obsadila 1. miesto Laura 
Gerényiová zo Spojenej školy Letná 
s prácou Mesto rojko. Ocenenia ví-
ťazom, súťažiacim, ktorí získali 2. a 
3. miesta, ale aj čestné uznania, odo-
vzdal viceprimátor Popradu Štefan 
Pčola, vedúca odboru školstva, mlá-
deže a športu Edita Pilárová a za MO 
MS Ľ. Hrehorčáková. Deti pozvala i 
na návštevu miestneho odboru Ma-
tice slovenskej v Poprade, ktorý má 
svoje priestory na Podtatranskej uli-
ci na sídlisku Západ.  (mar)

FOTO – Marta Marová

Mestská organizácia Jed
noty dôchodcov Slovenska 
Poprad (MsO JDS) si v tomto 
roku pripomína 10te výročie 
od svojho založenia. Vznik
la 22. mája 2009. Hlavnými 
úlohami tento organizácie 
sú: sociálna starostlivosť, sta
rostlivosť o zdravie seniorov, 
šport, kultúra a turistika. 

V  spoločenskej sále v  Ma-
tejovciach sa minulý štvrtok 
zišli všetci členovia aj hostia 
z blízkeho okolia, ale aj z väč-
šej vzdialenosti – z  Ústí nad Orlicí 
(spolu 185 ľudí). Predseda MsO JDS 
Poprad Fabián Gordiak uviedol: 
„V  rámci roka organizujeme rôzne 
podujatia, napr. ples, umelecký pred-
nes poézie, prózy a  vlastnej tvorby, 
radi si aj zašportujeme (nordic wal-
king), máme okresné športové hry, 
zúčastňujeme sa aj súťaže s  inými 
družstvami o najlepšie uvarený guláš. 
Pri našej činnosti rozvíjame aj me-
dzinárodné vzťahy s Poľskom a Čes-
kom. S Maďarskom zatiaľ nie, V4 sme 
ešte nezaložili.“ 

Program oslavy začali deti z  fol-
klórneho súboru Letnička. Nasle-

dovali poďakovania členom, ktorí 
sa snažia skvalitňovať a  vylepšovať 
životy seniorov a zábava. Nasledujú-
ci deň si spestrili výletom na Spišský 
hrad a navštívili aj Spišskú Kapitulu 
a Katedrálu sv. Martina.

„Naša MsO JDS mala k 31.decem-
bru minulého roka 265 členov. Okres-
ná organizácia JDS Poprad združuje 
809 členov,“ dodal F.Gordiak.  

Zakladajúcimi členmi boli: Žofia 
Kucová, Fabián Gordiak, Anna Gor-
diaková, Alžbeta Česlová, Peter Čes-
la, Vladimír Dusík, Mária Krasuľo-
vá, Viera Kunová, Štefan Miženko, 
Alžbeta Miženková.   (kpa)
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Napísali ste námPopradskí študenti predstavili prevratný vynález

Ročné vyúčtovanie za teplo spotrebitelia dostávajú v týchto dňoch 

Policajné správy

Študenti OA 
Poprad na Dialógu mladých

Správca domu a spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
predkladá vlastníkom bytov ročné vyúčtovanie nákladov za byt najne
skôr do 31. mája. Vo vyúčtovaní nájdu spotrebitelia aj rozpis nákladov 
na dodávku tepla a teplej vody za rok 2018. Spotrebitelia platia za vyku
rovanie mesačnými zálohovými platbami. Či budú mať preplatky, alebo 
nedoplatky je závislé od skutočnej spotreby. 

Od roku 2017 spravuje teplo 
v  našom meste Popradská ener-
getická spoločnosť (PES). Pod jej 
správu patrí 47 kotolní a  dodáva 
teplo a teplú vodu pre približne 14 
tisíc domácností, pre školy a  ďal-
ších odberateľov v  meste. Oslovili 
sme konateľa PES Pavla Kubička, 
aby zhodnotil minulý rok.

 Aké hospodárske výsledky do-
siahla PES za vlaňajšok? 

„Spoločnosť dosiahla za rok 2018 
zisk po zdanení vo výške 312 940 €.“

 Posielali ste už vyúčtovanie 
všetkým odberateľom – je pre nich 
priaznivé?

„Úradom pre reguláciu sieťových 
odvetví bola pre rok 2018 schválená 
maximálna cena tepla nasledovne: 
variabilná zložka  - 0,0395 €/kWh, 
fixná zložka  - 125,6030 €/kW. Prie-
merná maximálna cena tepla bola vo 
výške 75,80 € s DPH/MWh. Po ukon-
čení roka sme zúčtovali odberateľom 
skutočné oprávnené náklady a  došlo 
k zníženiu  variabilnej zložky tepla na 
0,0386 €/kWh. Priemerná skutočná 
cena tepla bola vo výške 74,70 € s DPH/

MWh. Vyúčtovanie za predchádzajúci 
rok bolo z pohľadu našich odberateľov 
priaznivé. Koncom marca sme im vrá-
tili 130 868 €.“

 Koľko MWh tepla sa predalo a čo 
na to malo vplyv?

„V  roku 2018 sme predali 102  184 
MWh tepla, čo je v porovnaní s rokom 
2017 zhruba o  6 tisíc MWh menej. 
Najväčší vplyv na to malo teplé počasie. 
Dodávku tepla na vykurovanie pre na-
šich odberateľov sme v roku 2018 ukon-
čili už koncom marca. V roku 2017 to 
bolo až začiatkom mája.“

 Aký sa očakáva vývoj cien energií 
v budúcom roku?

„Napriek neustálemu rastu cien 
týchto komodít na svetových trhoch, 
veríme, že Popradčania tento nárast  
pocítia len minimálne, predpokladáme 

zvýšenie priemernej ceny tepla na 
úrovni okolo 6%.“

 Aké investičné akcie plánujete v 
tomto roku?

„V  pláne máme na okruhu ko-
tolne E1/VI na Ul. Tajovského in-
štalovať 11 kusov domových odo-
vzdávacích staníc tepla a  prepojiť 
okruh kotolní E3/VI a  E1/VI tak, 
aby hlavným zdrojom tepla bola 
kotolňa E3/VI. Kotolňa E1/VI 
bude po ukončení akcie odovzda-
ná mestu s možnosťou využitia na 
iné účely. V  súčasnosti rekonštru-
ujeme a v  rámci opráv vymieňa-

me vonkajšie rozvody tepla na okruhu 
kotolne K3/III na sídlisku Juh III.“ 

 Aké novinky ste pripravili pre svo-
jich odberateľov?

„Odberatelia majú možnosť prihlásiť 
sa na odber prevádzkových oznamov 
priamo do mobilného telefónu. Táto 
novinka, okrem toho, že je pre našich 
klientov zadarmo, je zaujímavá aj 
tým, že napríklad v  prípade poruchy, 
alebo plánovanej odstávky dostane 
správu iba ten odberateľ, ktorý býva na 
príslušnej ulici a  táto odstávka sa ho 
bezprostredne dotýka. To znamená, že 

neposielame všetky odstávky všetkým, 
ale využili sme inteligentné schop-
nosti nových technológií a  príslušné 
aplikácie zabezpečia zasielanie tých-
to oznamov precíznejším spôsobom 
zohľadňujúc potreby, ale aj očakáva-
nia našich odberateľov. Viac informá-
cií o tejto bezplatnej službe nájdu od-
beratelia na našej internetovej stránke  
poprad.energy/oznamy“. 

 Pripravujete aj ďalšie novinky 
napr. v oblasti smart technológií?

„Smart alebo sedliacky múdre a  ro-
zumné technológie sú už dlhodobo 
súčasťou investičných akcií Popradskej 
energetickej spoločnosti. Na riadenie 
technologického procesu spomínaných 
kotolní je na procesnej úrovni použi-
tý číslicový riadiaci systém s  on-line 
monitorovaním SCADA (Supervisory 
Control and Data Acquisition) sys-
témom Promotic. Tento systém kom-
plexného riadenia a  monitorovania 
zdroja tepla zabezpečuje jeho optimál-
ny chod. Použité smart riešenia umož-
ňujú on-line monitorovanie činnosti 
technologických zariadení zdroja tepla 
s pozitívnym dopadom na zvýšenú spo-
ľahlivosť ich prevádzky, ekonomickú 
výrobu a  dodávku tepla a  teplej vody 
s  možnosťou priebežného sledovania 
spotrebovaných a  vyrobených energií. 
Všetky tieto technologické zariadenia 
spravujeme on-line z  nášho dispečer-
ského pracoviska.“  (ppš)

Minulý týždeň v  stredu v  brati
slavskom národnom finále súťaže 
v rámci projektu Social Innovation 
Relay (SIR) zvíťazil projekt, zaobe
rajúci sa problémom, kedy vodiči 
motorových vozidiel často zabúda
jú na svoje spiace deti v detskej au
tosedačke. Víťazný tím zo Strednej 
priemyselnej školy techniky a  di
zajnu v Poprade vyhral miestenku 
na globálne finále, kde sa zúčastnia 
národní finalisti z ďalších 11 krajín 
(Česko, Grécko, Španielsko, Singa
pur či Japonsko).

Do súťaže prišlo viac ako 150 pr-
votných nápadov a do národného 
finále postúpilo vybraných 10 tímov. 
Riešením študentov z SPŠ techniky 
a dizajnu v Poprade je čip, ktorý sa 
implementuje do detských autose-
dačiek a upozorní vodiča na dieťa v 
aute zvukovým signálom, ale aj SMS 
správou. „Naše pocity z prvého mies-
ta sú zmiešané, pretože to veľa pre nás 
znamená. Na tomto produkte sme 
pracovali od januára a za ten krátky 
čas sa nám podarilo nápad skonštruo-
vať. Teraz ideme do niečoho nového a 
musíme sa na medzinárodné finále 

pripraviť. Keď sme začali pracovať, 
nevedeli sme, do čoho ideme, ale po 
absolvovaní projektu už máme skú-
senosti s prácou na podnikateľskom 
nápade,“ povedala Dominika Lip-
táková, ktorá tvorila víťazný tím so 
spolužiakom Patrikom Budzákom.

Projekt Social Innovation Relay 
je globálnou iniciatívou siete Junior 
Achievement Europe v  spolupráci s 
NN Group. Od začiatku školského 
roka sa mali možnosť stredoško-
láci vzdelávať v oblasti sociálneho 
podnikania pomocou webinárov a 
prípadových štúdií. Ich úlohou bolo 
následne prísť s podnikateľským ná-
padom, ktorý bude riešiť sociálne 
výzvy v našej spoločnosti. Hlavným 
cieľom projektu je šíriť povedomie o 

sociálnom podnikaní medzi mladý-
mi ľuďmi, a tak ich podnietiť v tvor-
be inovatívneho podnikateľského 
nápadu, ktorý rieši sociálne potreby. 
V školskom roku 2018/2019 sa do 
vzdelávacej časti projektu zapojilo 
viac ako 1 300 študentov, do súťaž-
nej časti takmer 500 študentov stred-
ných škôl z celého Slovenska. „V ná-
rodnom finále online stredoškolského 
projektu Social Innovation Relay sme 
videli skutočne kreatívne spracované 
výzvy na tému sociálnej inovácie a 
sme nadšení z každého inšpiratívneho 
nápadu. Verím, že sme do globálneho 
finále súťaže SIR poslali ten najlepší 
tím a bude nás skvelo reprezentovať,“ 
uviedla hovorkyňa NN Slovensko 
Daniela Tomášková.  (pal)

Európska únia organizovala  
Dialóg s mladými občanmi o bu
dúcnosti Európy, ktorý sa usku
točnil 8. mája 2019 v rumunskom 
meste Sibiu. O deň na to sa v Sibiu 
konal aj sumit najvyšších predsta
viteľov štátov EÚ. 

Na Dialógu mladých sa zúčastnilo 
približne 300 mladých Európanov 
zo všetkých kútov Európy a medzi 
nimi aj 6 študentov zo Slovenska. 
Nás teší, že na tomto zaujímavom 
podujatí dostali príležitosť sa zú-
častniť aj dvaja študenti Obchodnej 
akadémie v Poprade - Róbert Hudák 
(na foto vpravo) a Silvester Lorko 
(na foto vľavo).   (mzv)

FOTO – archív organizátora

FOTO – Silvia Šifrová

FOTO – archív organizátora
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Mladí veriaci zo Spiša, z Liptova a z Oravy sa stretli v Aréne Každá mestská časť je niečím špecifická

Prepojenie jazykov a divadla je vecou srdca

Týždeň s mestskou políciou
 V STREDU 15. mája popoludní počas kontroly areálu ZŠ 

Tajovského hliadka MsP Poprad prichytila šesť mladistvých 
osôb, ktoré tam znečisťovali verejné priestranstvo. Boli rie-
šené v zmysle zákona o priestupkoch a vykázané z areálu.

 VO ŠTVRTOK 16. mája predpoludním objavili mestskí 
policajti na Ul. J. Wolkera zaparkované auto s otvoreným ok-
nom. Zistili majiteľa, ktorý bol vyrozumený a upozornený 
na zákonnú povinnosť zabezpečenia si odstaveného moto-
rového vozidla.

 TAKISTO vo štvrtok v noci riešili hliadky mestskej polície 
situáciu na Staničnej ulici, kde dochádzalo k vzájomnému 
fyzickému napádaniu viacerých obyvateľov. Vec je v ďalšom 
riešení.

 V PIATOK 17. mája popoludní preverila hliadka oznam, 
podľa ktorého došlo na Lidickej ulici k poškodeniu oplotenia 
rodinného domu. Podľa opisu boli odhalené podozrivé oso-
by a vec je v štádiu riešenia.

 V TEN istý podvečer prijala mestská polícia oznam ohľa-
dom neznámej osoby ležiacej na chodníku na Okružnej uli-
ci. Muž mal vyvrtnuté koleno. Mestskí policajti mu poskytli 
predlekársku pomoc a následne bol odvezený do nemocnice 
privolanou sanitkou.   (msp)

Už krátko po komunálnych voľbách sa začali pravidel
ne schádzať novozvolení poslanci volebného obvodu č. 1 
(centrum, sídlisko Západ, Veľká, Spišská Sobota, Mate
jovce, Stráže pod Tatrami). Ide svojím spôsobom o špe
cifický obvod so zastúpením mestských častí, ktorých 
obyvatelia majú rozdielne problémy a požiadavky. Preto 
sa poslanci rozhodli postupne zasadať v Matejovciach, 
Spišskej Sobote, Veľkej, Strážach a centre mesta.

Predsedníčka tohto VO 
Anna Ondrušeková konšta-
tovala: „Keďže v našom vo-
lebnom obvode sú prevažne 
noví poslanci, potrebovali 
sa oboznámiť s problémami 
jednotlivých mestských čas-
tí. Je to tiež špecifický obvod, 
pretože, aj keď sme všetci Po-
pradčania, i z historického 
hľadiska sa občania cítia byť 
lokálpatriotmi, teda, že sú aj 
Veličania, Sobotčania, Mate-
jovčania, Strážania... Pre nás 
sú starosti každej mestskej 
časti dôležité, nepodceňujeme 
ani jednu z nich. Po zhrnutí, 
môžem povedať, že najväčšie 
problémy majú Matejovce, 
kde bolo najviac podnetov aj 
sťažností. Z nášho hľadiska 
je osobitne zaujímavá Spiš-
ská Sobota, ktorá by sa dala 
oveľa viac využiť v prospech 
turizmu a propagácie mesta.“ 
Na zasadania VO prizývali 
zástupcov miestnych občian-
skych klubov a združení, pri-
chádzali aj náhodní občania. 
Poslanci sa schádzali aj na 
ďalších stretnutiach pri rie-
šení problémov obyvateľov, 
napr. s majiteľmi penziónov 
a reštaurácií v Sp. Sobote k 
letnej sezóne, s predstaviteľ-
mi jednej z firiem v Matejov-
ciach k problému prašnosti a 

zelene, k využitiu kina Máj aj 
budovy bývalého internátu 
vo Veľkej, záchrane oltára 
Majstra Pavla z Levoče v Sp. 
Sobote, ktorý sa momentál-
ne rekonštruuje a ďalšie. „K 
problémom, ktoré sme zistili, 
sme predniesli interpelácie, 
alebo sme ich priamo riešili 
na jednotlivých odboroch, prí-
padne cez Správu mestských 
komunikácií či s  mestskou 
políciou, alebo Pohrebno-
-cintorínskymi službami. Na 
najbližšom stretnutí v júni 
chceme vyhodnotiť, ako boli 
interpelácie vyriešené a pod-
robne budeme občanov infor-
movať“ poznamenala pred-
sedníčka. Jednotliví poslanci 
si tiež rozdelili mestské časti, 
a to takto: Juraj Bondra – 
Stráže, Peter Dujava – Veľká, 
Tatiana Husárová – Sp. Sobo-
ta, Ondrej Kavka – centrum 
mesta a Západ, František 
Majerský – Matejovce, Anna 
Ondrušeková – Sp. Sobota a 
centrum mesta, Marián Sa-
raka – Veľká, Anna Schlosse-
rová – Matejovce a centrum 
mesta a Igor Wzoš – Veľká 
a centrum mesta. Stretnutia 
VO č. 1 sú každý prvý pon-
delok v mesiaci o 16. hod., 
najbližšie 3. júna v zasadačke 
MsÚ v Poprade.  (mar)

Minulý týždeň vo štvrtok sa v  priestoroch divadelnej 
sály v Spišskej Sobote konal prvý ročník súťaže v ume
leckom prednese a  dramatizácii cudzích jazykov pod 
náz vom Rés Cordis – Vec srdca.

Komisia pre mládež v  Spišskej diecéze 
(KPM) pripravila aj tento rok Diecézne 
stretnutie mladých. Konalo sa v sobotu 18. 
mája v  Aréne. KPM už takmer 20 rokov 
rozvíja činnosť s mládežou v Spišskej die
céze  okrem diecézneho stretnutia organi
zuje pre mladých ľudí aj športové turnaje, 
duchovné obnovy, evanjelizačné programy 
a animátorské školy.

Organizátor Ľuboš Laškoty uviedol: „Na-
šou snahou je adresovať mladým dve základ-
né myšlienky - keď Kristus vstupuje do života 
človeka, všetko sa akoby ocitá hore nohami. 
To je však len zdanie. Druhou myšlienkou je 
obrátený strom, pripomínajúci život kresťa-
na. Korene má zasadené hlboko v nebi a jeho 
koruna, prinášajúca ovocie smeruje k ľuďom 
na tomto svete.“ Tieto myšlienky vyjadrila aj 
téma podujatia „Hore nohami“.

Program vyplnili katechézy o  Božej láske 
a spáse a svedectvá. Hudobným hosťom bola 
skupina Lamačské chvály. 

S myšlienkou stretávania sa mladých pri-
šiel svojho času pápež Ján Pavol II. Neskôr sa 
tento nápad presunul aj do diecéz. Mesto Po-
prad je najväčším mestom Spišskej diecézy 
a stretnutie mládeže hostilo už po šiestykrát. 
Generálny vikár Spišskej diecézy Anton Ty-
rol uviedol: „Aj touto cestou sa snažíme spá-

jať mladých ľudí. Na podujatí tohto typu sa 
dozvedám, čo je cestou mladého človeka a to 
je nesmierne užitočné pre moju prácu s  jed-
notlivcami. Takýmto spôsobom sa aj ja usilu-
jem povzbudiť aj poučiť.“

Mnohí mladí sa pýtajú, čo robiť, keď sú na 
dne a nevedia ako ďalej. Dekan popradskej 
farnosti Ondrej Borsík povedal: „V ťažkých 
chvíľach by sme mali prosiť Boha o  pomoc. 
Modlitby ľudí, ktorí trpia a z duše sa úprimne 
modlia, sú podľa mňa pred Pánom Bohom tie 
najkrajšie.“

Na popradskom diecéznom stretnutí mlá-
deže bolo 500 mladých z  Oravy, z Liptova 
a zo Spiša.    (kpa)

Súťaže sa zúčastnilo viac 
ako dvesto detí a  učite-
ľov z  celého východného 
Slovenska a  tí najlepší sa 
predstavia v  novembri na 
slávnostnom galavečere ví-
ťazov. „Táto súťaž vznikla 
z  obrovského pretlaku ta-
lentu, ktorý tu vnímam za 
posledných trinásť rokov, 
odkedy sa venujem divadlu. 
Súťažilo sa vo francúzštine, 
španielčine, nemčine, rušti-
ne, či angličtine a zastúpenie 
m al aj rómsky jazyk. Chceli 

sme dať priestor mladým ľu-
ďom, ale i  učiteľom ukázať 
svoj neobyčajný talent v jazy-
koch a umení. Do národného 
kola vybrala odborná porota 
približne 25 súborov a  jed-
notlivcov, ktorí sa zúčast-
nia slávnostného galavečera 
pri príležitosti 30. výročia 
Nežnej revolúcie. Tú vytvo-
rili študenti a  vtedy sme sa 
začali húfne učiť svetové ja-
zyky. Nie je nič krajšie, ako 
pripomenúť si ju prezentá-
ciou jazykov a  umenia na 

jednom pódiu,“ zdôraznila 
organizátorka súťaže a  ria-
diteľka Art academy v  Po-
prade Tatiana Husárová, 
ktorá dodala: „Súťaž pre-
bieha pod záštitou britského 
veľvyslanca Andyho Gartha, 
ktorý deťom nahral aj osob-
ný odkaz a  sľúbil, že bude 
šéfovať porote na národnom 
kole. Som poctená, že naše 
pozvanie prijali docentky 
Univerzity Konštantína 
Filozofa v  Nitre Eva Reid 
a  Božena Horváthová, ale 
aj ďalší významní jazykoví 
odborníci.“

Hlavnou porotkyňou 
bola práve odborníčka na 

anglický jazyk E. Reid. 
„Stala som sa veľkým 
fanúšikom tohto pod-
ujatia. Je úžasné, že 
sa už prvého ročníka 
zúčastnilo veľké množ-
stvo recitátorov a  do-
konca i  učiteľov. Ako 
pedagóg anglického ja-
zyka som sa sústredila 
hlavne na výslovnosť 
a čistotu prejavu. Roz-
hodovala aj emócia zo 
samotného prednesu,“ 
doplnila.

 (mav)

FOTO – Katarína Plavčanová

FOTO - Marek Vaščura
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„Lepšie je nešťastne milovať ako lásku nikdy nepo-
znať.“    CHARLES DICKENS  

POVeDALI SLÁVnI

V piatok 17. mája 2019 
v Spišskej Sobote s

Ondrejom Mrukom,
73-ročným

V sobotu 18. mája 2019 
vo Veľkej s 

Jánom Šavelom,
69-ročným

V sobotu 18. mája 2019 
v Spišskej Teplici s 

Michalom Šavelom,
64-ročným

V pondelok 20. mája 2019 
vo Veľkej s

RSDr. Milanom Kolenom,
68-ročným

V pondelok 20. mája 2019 
vo Veľkej s

Margitou Grígerovou,
78-ročnou

V utorok 21. mája 2019 
vo Veľkej s

Magdalénou Ruttkayovou,
81-ročnou

Vo štvrtok 23. mája 2019 
o 14. hod. vo Veľkej s

Lujzou Srokovou,
71-ročnou 

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

nAVŽDY SA rOZLÚčIme

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
Ľ u d i a 

vo vašom 
okolí vám budú vychádzať 
v ústrety. Využite to, lebo to 
nebude trvať večne.

M á t e 
priaznivý 

týždeň na získavanie nových 
kontaktov. Bude to pohodo-
vý týždeň.

Necháte 
tých, kto-

rí problémy spôsobili, aby si 
to pekne „vyžrali“. Zaslúžia 
si to.

D l h o -
dobo sa 

necítite vo svojej koži. Sta-
rajte sa lepšie o svoje zdra-
vie.

D a r m o 
si budete 

plánovať svoj čas. Vždy sa 
vyskytnú veci, ktoré budete 
musieť uprednostniť.

Čo vez-
mete do 

rúk, to sa vám podarí. Bu-
dete na výslní najmä v práci 
alebo v škole.

V a š e 
okolie ne-

stačí vášmu tempu, čo vás 
znervózňuje. Práve vy by ste 
však mali spomaliť.

B u d e t e 
sa z nie-

čoho veľmi tešiť. Podarí sa 
vám zavŕšiť nejakú záležitosť 
a budete nadmieru spokojní.

Zdá sa 
vám, ako 

by ste nič nestíhali. Určite si 
priority, lebo vás môže do-
behnúť nejaký problém.

V neja-
kej veci sa 

cítite byť neistí. Urobte kro-
ky, aby sa neistota zmenila 
na istotu.

Nič nej-
de tak, 

ako ste si predstavovali. Máte 
na tom svoj podiel viny.

Ni e kt o 
vám bude 

vyčítať vaše správanie. Nao-
zaj si viete svoj názor presa-
diť aj na úkor iných.

V stredu 22. mája – Aduscentrum, vo štvr-
tok  23. mája – Včela,  v piatok 24. mája 
– Adus, v sobotu 25. mája – Lekáreň Ne
mocnice Poprad, v nedeľu 26. mája – Tí
lia, v pondelok 27. mája – Ekolekáreň – 
OC Forum a v utorok 28. mája – Lekáreň 
Nemocnice Poprad.

Aduscentrum: Nám. sv. Egídia, Včela: Tat-

ranské nám., Adus: Mnoheľova ul., Lekáreň 
Nemocnice Poprad: Banícka ul., Tília: 
Banícka ul., Ekolekáreň – OC Forum: 
Nám. sv. Egídia.

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 22. mája má meniny – Júlia, Juliána, vo štvrtok 23. 
mája – Želmíra, v piatok 24. mája – Ela, Vanesa, v sobotu 
25. mája – Urban, v nedeľu 26. mája – Dušan, Dušana, v 
pondelok 27. mája – Iveta a v utorok 28. mája – Viliam.  

BLAHOŽeLÁme k menInÁm

10. mája 2019 – Dominika Gontkovičová a Lukáš Penxa, 
Karina Šoltésová a Marek Rusnačko, 11. mája 2019 – Mgr. 
Ivana Stieranková a Ing. Vladimír Vladár. 

mAnŽeLStVO uZAVreLI

Terakotová armáda obsadí Tatranskú galériu

Program kina cInemAX Poprad
Od 23. mája do 29. mája

SPOLOčenSkÁ krOnIkA

Poškodená historická električka

Od soboty 25. mája až do 22. augusta 2019 
bude denne sprístupnená v Tatranskej galé
rii v Poprade výstava Terakotovej armády, 
ktorá patrí k desiatim najvýznamnejším ar
cheologickým nálezom 20. storočia.

Verejnosti ukáže úžasný pohľad do hrobky 
prvého čínskeho cisára, ktorý dokázal zjed-
notiť Čínu a ukončil tak obdobie chaosu me-
dzi všetkými čínskymi štátmi. Jeho terakoto-
vá armáda sa označuje ako ôsmy div sveta a 
pri jej objavení v roku 1974 sa našlo viac ako 
8 tisíc bojovníkov. Na výstave sa návštevní-
ci môžu dozvedieť o živote prvého čínskeho 
cisára, detailne si prehliadnuť prepracované 
sochy hlinených vojakov a koní v životnej 
veľkosti, ktoré boli dovezené priamo z oblas-
ti Si-anu v Číne. Do Popradu prišlo niekoľko 
desiatok certifikovaných kópií vojakov, kaž-

dá socha váži 150-180 kg a kone dokonca 
viac ako 600 kg. Výstava je putovná a nadvä-
zuje na výstavy, ktoré sa konali v niekoľkých 
mestách v Českej republike. 

Riaditeľka TG Anna Ondrušeková pove-
dala: „Zaujímavý projekt Terakotovej armády 
sa prvýkrát predstaví na Slovensku v takejto 
rozsiahlej forme, v najmodernejšom výstav-
nom svetovom duchu. Bude obsahovať od 
dokumentárneho filmu, cez artefakty, po mo-
bilných sprievodcov v piatich jazykoch, propa-
gačný materiál, suveníry pre všetky kategórie 
návštevníkov.“

Cena základného vstupného na výstavu 
Terakotovej armády v TG je 6 eur, študen-
ti, dôchodcovia a ZŤP 3 eurá, deti od 6 do 
15 rokov 2 eurá a rodinné vstupné je za  
12 eur.  (dva, mar)

Nedeľa 26. máj o 10. hod./ divadelná sála 
Domu kultúry v Poprade

TVORIVÁ DIELŇA
Tvorivá dielňa pod vedením Sone Fördöšo-

vej pre šikovné deti a pre ich rodičov. Nutné 
doniesť nožnice, pastelky, fixky.

Vstupné: 1 €

Nedeľa 26. máj o 16. hod./divadelná sála 
Domu kultúry v Poprade

STRATILA SA LÁSKA
Muzikálové predstavenie mladých birmo-

vancov Rímskokatolíckej cirkvi Poprad.
Vstup voľný

Predpremiéra – blesko
vý Manu: o  13.20 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Aladin 
3D: o  15.20 hod., Aladin 2D: 
o  18.10 hod. a  o  20.20 hod. 
(nehrá sa 28.5.), John Wick 3: 
Parabellum: o 21. hod., Ugly
Dolls: o 13. hod. (hrá sa len cez 
víkend), Daddy Cool: o 18.40 
hod., brightburn: o 20.50 hod. 
(nehrá sa 28.5.), Predpremié

ra: Rocketman: o  20.50 hod. 
(hrá sa len 28.5.), Mia a biely 
lev: o  13.10 hod. (hrá sa len 
cez víkend), Pokémon Detek
tív Pikachu 2D: o  15.30 hod., 
bolesť a  sláva: o  17.50 hod., 
ARTMAX FILMY – Všetci to 
vedia: o 20.20 hod. (hrá sa len 
28.5.), Avengers: EndGame 
2D: o  15. hod. Viac na www.
cine-max.sk.   (ppp)

Oddelenie železničnej po
lície v Poprade vedie trest
né stíhanie vo veci prečinu 
poškodzovania cudzej veci, 
ktorého sa dopustil nezná
my páchateľ v  rušňo
vom depe Poprad.

Páchateľ postriekal 
ľavú prednú časť elek-
tričky a vytvoril  farebný 
nápis OAP. Škoda pre 
občianske združenie, 
ktorému táto historická 

električka patrí, bude vyčís-
lená až po jej celkovej oprave. 
Páchateľovi v  tomto prípade 
hrozí trest odňatia slobody až 
na jeden rok.  (krp)

Kvetinová výzdoba
V uliciach nášho mesta naplno roz-

kvitla kvetinová výzdoba. S výsadbou 
tulipánov začalo mesto Poprad už na 
jeseň predchádzajúceho roka. Pred zi-
mou sú chránené čečinou, ktorá prikrý-
va záhony. Tulipány začínajú kvitnúť v 
apríli a po ich odkvitnutí koncom mája 
budú nahradené letničkami. Pestrosť 
farieb a druh sa každý rok mení a sú 
privezené priamo z krajiny tulipánov - 
Holandska. Pracovníci firmy Brantner 
vysadili spolu 21 000 ks cibúľ len na 
kruhovom objazde. Tento týždeň pri-
budnú na Námestí sv. Egídia opäť kveti-
nové pyramídy.   (jhl)

FOTO – archív KR PZ

Kultúrny program 
mesta Poprad
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Napísali ste nám Výtvarné spektrum

 Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
- 3 €, pero drážku, zrubový 
profil - pologuľatý, hrano-
ly a  dlážkovicu na podlahy. 
Inf.: č. t. 0908 234  866, www.

InZercIA

Kino tAtrAn
23. a 24. mája o  19.00 hod. - 
LÁSKA NA DRUHÝ POHĽAD 
FR/BE, romantická komédia, 
117 min., titulky, MP12
Raphael je slávnym spisovate-
ľom, čitatelia ho obdivujú, mi-
lujúca a krásna žena ho podpo-
ruje. Do osudného večera, keď 
to v  ich vzťahu zaškrípe. Druhý 
deň ráno sa Raphael zobudí do 
úplne iného sveta. Vstupné: 5 €, 
Vstupné zľavnené (deti, študenti, 
seniori, ŤZP): 4 €.
25. a 26. mája o  16.30 hod. - 
ALADIN
USA, rodinný/dobrodružný/
fantasy/muzikál, dabing, 7
Nové spracovanie klasickej roz-
právky. Vstupné: 5 €, Vstupné 
zľavnené (deti, študenti, seniori, 
ŤZP): 4 €
25. a 26. mája o 19. hod. - 
bRIGHTbURN
USA, horor, 85 min., titulky, 
MP15
Čo sa stane, keď dieťa z iného 
sveta pristane na Zemi, ale na-
miesto toho, aby sa stalo hrdi-
nom, pretvorí svoje superschop-
nosti v zlovestné činy? Vstupné: 
5 €, Vstupné zľavnené (deti, štu-
denti, seniori, ŤZP): 4 €
27. mája o 13.30  hod. - ŽENY 
V  bEHU  PRE SENIOROV+ 
TOMbOLA
CZ, komédia, 93 min., česká ver-
zia, MP12
Odbehnúť maratón ako rodinnú 
štafetu sa zdá matke troch dcér 
ako super nápad. Dcéry však 
majú úplne iné starosti a do 
behu im nie je... Vstupné: 3 €
27. mája o  19. hod. - VŠETCI 
TO VEDIA 
ES, dráma, 132 min., titulky, 
MP12, FK
Laura (P. Cruz) prichádza do 
Španielska na sestrinu svadbu. 
Bujarú oslavu však naruší zmiz-
nutie jedného z hostí... Vstupné: 
5 €, Vstupné FK, ŤZP: 3 €
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 Kúpim garáž v  Poprade. 

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. 

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil 

PRiJMe DO PRAcOVNéHO POMeRu zAMeSTNANcA NA 
OBSADeNie PRAcOVNeJ POzície:

SeKReTáRKA

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

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené úplné stredoškolské vzdelanie,
- bezúhonnosť,
- zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, 
organizačné schopnosti,
- osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verej-
nom záujme.
Požadované doklady k prihláške:
- žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu,
- štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického 
kontaktu,
- kópia dokladu o dosiahnutom 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 parlamentu 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 kona-
nia. Základná zložka mzdy: od 630, €, v závislosti od dĺžky zapo-
čítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 31. mája 2019 o 14.00 hod..
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291 / Pri-
hlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s ozna-
čením „neotvárať – sekretárka“ do podateľne Mestského úradu v Poprade, 
alebo ich poslať poštou na adresu: 

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované 
podmienky.              PP-60

Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

Asociácia učiteľov, rodičov a priateľov 
1. súkromnej materskej školy Stella, 

Jarná 3049/5, 05801 Poprad 
v zmysle §3 a §4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a §5 zákona 552/2003 Z. z. o 

výkone práce vo verejnom záujme                          

vyhlasuje 
výberové konanie na miesto riaditeľky 

Súkromnej materskej školy Stella, 
Jarná 3168/13, 05801 Poprad. 

Kvalifikačné predpoklady: 
− odborná a pedagogická spôsobilosť v zmysle vyhlášky MŠ 
SR č. 437/2009 Z. z.,
− najmenej päť rokov pedagogickej praxe v predprimár-
nom vzdelávaní,
− zdravotná spôsobilosť v zmysle §10 ods. 2 zákona 
317/2009 Z. z.,
− spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhon-
nosť, ovládanie spisovného jazyka. 
Požadované doklady: 
− písomná prihláška do výberového konania,
− overené kópie dokladov o vzdelaní,
− výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
− profesijný životopis,
− potvrdenie o pedagogickej praxi, 
− potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
− písomný návrh Koncepcie rozvoja Súkromnej materskej 
školy Stella,
− súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov. 

Prihlášky s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v za-
lepenej obálke s označením „Výberové konanie + názov školy- 
NEOTVÁRAŤ“ do 31. mája 2019 o 15,00 hod. na adresu: Aso-
ciácia učiteľov, rodičov a priateľov 1. súkromnej materskej školy 
Stella, Jarná 3049/5, 058 01 Poprad.

Termín a miesto výberového konania, oznámi výberová komi-
sia prihláseným uchádzačom, ktorí splnia podmienky zaradenia 
do výberového konania, najmenej 7 dní pred dňom konania vý-
berového konania.  PP-62

V  56. ročníku súťaže ne
profesionálnej výtvarnej 
tvorby Výtvarné spektrum 
2019 Prešovského kraja si 
úspešne počínali neprofesi
onálni umelci, ktorí zo zák
ladného kola nášho regiónu 
organizovaného Podtatran
ským osvetovým strediskom 
v Poprade postúpili do kraj
ského kola v Humennom.

V  kategórii autorov od 26 
do 60 rokov získal cenu bez 
určenia poradia - Marcel Gal-

lik zo Slovenskej Vsi za dielo 
Portrét starého otca (techni-
ka suchý pastel). V  kategórii 
autorov nad 60 rokov získali 
ceny bez určenia poradia - 
Ondrej Ruttkay zo Spišského 
Bystrého za diela Voľnosť, 
Grosebabka a cigerkoza, Noč-
ná, Priateľka priateľa môjho 
FB priateľa (technika akvarel) 
a Emil Farkašovský z Jam-
níka za dielo Malá studená 
dolina (technika olej). V  ka-
tegórii insitnej tvorby získal 

cenu bez určenia poradia - 
Ján Veteška zo Štôly za dielo 
Kleopatra (technika žulová 
skulptúra). Čestné uznanie 
získal Milan Bocko z Popra-
du za diela Bez domova, Do 
kostola a Materstvo (technika 
drevená skulptúra).

Uvedení autori s  ocene-
nými dielami postupujú do 
celoslovenského kola v Tren-
číne.  Vladimír Vlado, 

POS Poprad

t. 0915 423 705.   19/19-R
 Prenajmeme kancelárske 

priestory v  Poprade, Teplická 
34, bývalá AB Stavomontá-
že. Inf.: č. t. 0905 563  836, e-
-mail: pabamke@gmail.com                
 21/19-R

 Stravovacia prevádzka vo 
Veľkej Lomnici príjme do 
pracovného pomeru kuchá-
ra/-ku, mzda 650 eur + osob-
ný príplatok, pomocnú silu 
do kuchyne, mzda 520 eur 
+ osobný príplatok a  prak-
tickú sestru, mzda 600 eur 
+ osobné príplatky.Inf.: č. t. 
0918 476  472, alebo e-mail: 
jesenzivota@sinet.sk  22/19-R

 V novinách Poprad čís-
lo 17 bola uverejnená súťaž 
o knihu s názvom Gam-
blerky, ktorej autorkou je 
rodáčka z Tatranskej Štrby 
Katarína Mayer. Spome-
dzi tých, ktorí sa do súťaže 

zapojili, bola vyžrebovaná 
Zdena Kornelová, Lesná 
ul., Spišská Teplica. Knihu 
si môže prevziať v redakcii 
(Podtatranská 149/7, Po-
prad) v pracovné dni do 15. 
hod.  (ppš)

P r i j m e m e 
ČAŠNÍČKU 

s praxou 
na skrátený 

pracovný úväzok 
do Reštaurácie 

SABATO 
v Poprade, 

mzda od 3,- €/hod. 
Inf.: č. t. 

0905 634 727, 
e-mail: 

sabato@sabato.sk     

P r i j m e m e 
CHYŽNÚ 

na dohodu 
do Penziónu 

SABATO 
v Poprade, 

mzda 3,- €/hod.,

Inf.: č. t. 
0905 634 727.  

PP-64

PP-65

POZVÁnkA
V sobotu 25. mája so zra-

zom o 10. hod. môžu prísť 
záu jemcovia pred obecný 
úrad v Gánovciach. Miestny 
sprievodca ich bezplatne pre-
vedie po tejto zaujímavej obci, 
unikátnom archeologickom 
nálezisku a veľmi originálnom 
archeoparku. Trasa zahŕňa 
prehliadku miestneho kato-
líckeho kostola, termálnych 
prameňov na južnom okraji 
obce, archeoparku. Účastní-
ci si môžu celý areál pokojne 
sami prejsť a fotografovať. Vy-
chádzka bude trvať približne 
hodinu a pol a uskutoční sa za 
každého počasia.  (ppp)

Knihu vyhrala
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MiSS SPiŠA 2019

MISS Spiša 2019
23. ročník súťaže

7 Veronika Zvarová
27 rokov, Rudňany8

1

Romana Mihalíková
18 rokov, Slovinky

Jana Juhásová 
19 rokov, Veľký Lipník

Barbora Novotná
17 rokov, Spišská Nová Ves4

Vanesa Múdra  
22 rokov, Spišská Nová Ves2

Monika Maniaková
19 rokov, Rakúsy5

3

6

Daniela Bajtošová  
21 rokov, Poprad

Júlia Kubalcová
21 rokov, Smižany

Lenka Keruľová
24 rokov, Spišská Nová Ves9

Tohto roku organizuje Agentú-
ra Štýl zo Spišskej Novej Vsi už 23. 
ročník súťaže krásy Miss Spiša 2019. 
Finálový večer sa uskutoční v  pia-
tok 14. júna v  Spišskom divadle. 
Redakcia novín Poprad v  spoluprá-
ci s  agentúrou Štýl a  spoločnosťou 
Avon pripravila opäť pre čitateľov 
súťaž. Tipovaním sa zvolí Miss Sym-
patia. Stačí, ak na korešpondenčný 
alebo podobný lístok nalepíte vypl-

nený kupón, ktorý je súčasťou tohto 
príspevku a  zašlete alebo donesiete 
ho do redakcie (Podtatranská 149/7, 
058 01 Poprad) do 7. júna 2019. Na 
lístok je potrebné uviesť aj číslo tele-
fónu. Traja tipujúci získajú kozme-
tické balíčky od firmy Avon. Zapo-
jením sa do súťaže súhlasia súťažiaci 
so spracovaním osobných údajov pre 
účel súťaže a s  uverejnením osob-
ných údajov v prípade výhry.         

Tip  na  MISS  SYMPATIA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

meno a priezvisko súťažiacej, mesto, vek

K
u
p
ó
n UMELECKÁ A MÓDNA AGENTÚRA

Hoci bol základom úspechu 14. 
ročníka súťaže vo varení kotlíko
vého guláša práve tento obľúbený 
pokrm, na vydarenom podujatí sa 
podpísali aj krásne počasie, dob
rá nálada a vystúpenie spevákov s 
„repeťáckymi“ šlágrami. O stálej 
popularite súťaže svedčí fakt, že 
tohto roku sa na nej zúčastnil re
kordný počet družstiev – 48.

Svoje stanovištia rozložili minu-
lú sobotu v parku na Sobotskom 
námestí, ktoré ovládla jedinečná 
atmosféra. Rozvoniavali rôzne in-
grediencie, ktoré v dobrom guláši 
nemôžu chýbať. Súťažiaci často svo-
je recepty strážili ako rodinné zlato. 
Veď toto jedlo sa varieva väčšinou 
pri posedení rodiny a priateľov v 
prírode, na chate alebo v záhradke, 
ale často býva odmenou i na hasič-
ských súťažiach. Zrejme preto si ho 
pred štrnástimi rokmi vybrali orga-
nizátori z Dobrovoľného hasičského 
zboru Spišská Sobota za hodné sú-
ťaže. Trojica zakladateľov Ján Žabka, 
Viliam Kocún a Juraj Tomašiak pred 
rokmi privítali na prvom ročníku 18 
družstiev. Ich počet kolísal, často v 
závislosti od počasia. Uplynulý roč-
ník bol však mimoriadne úspešný. 
Návštevníci si mali skutočne z čoho 
vybrať. Súťažiaci varili z hovädzieho, 
bravčového, ale aj jahňacieho, mor-
čacieho, srnčieho či jelenieho mäsa, 
z rôznych druhov húb (na foto dole 
súťažiaci mykológovia)a iných po-
chutín.  Každý gulášik bol iný a kaž-
dý dobrý. 

Predseda DHZ Sp. Sobota J. Žab-
ka (na foto uprostred) 
mal radosť: „Vyšlo nám 
úžasné počasie, prišlo nie-
koľko tisíc návštevníkov, 
rekordný počet družstiev z 
celého Slovenska od Brati-
slavy po Nižnú Šebastovú, 
Prešov, prišli starostovia 
z okolitých dedín, podpo-
rili nás aj naši priatelia - 
dobrovoľní hasiči z iných 

obcí. Program sme doplnili o výstavu 
historickej i novej hasičskej techniky, 
svoje stánky rozložili tiež ľudoví re-
meselníci a načreli sme aj do zozna-
mu umelcov trošku staršieho dáta, ale 
zato s obľúbenými hitmi a ľudí potešili 
Spišsko-sobotským repete.“ Sobotňaj-
ší program bol úvodným, ktorým si 
miestni hasiči pripomínajú 140. vý-
ročie založenia DHZ a 95. výročie 
vzniku Okresnej hasičskej jednoty 
v Spišskej Sobote. Výbor DHZ však 
zamrzel tieň, ktorý padol na súťaž vo 
varení guláša a J. Žabka povedal: „My 
sme apolitická organizácia a preto nás 
mrzí, že táto akcia bola zneužitá zo 
strany niektorých súťažiacich na po-
litickú kampaň. Dištancujeme sa od 
takýchto prejavov.“ 

A komu sa tohto roku najviac 
darilo? Najviac certifikátov udelili 
návštevníci družstvu Džudo klub 
Poprad. V dražbe Spišskosobotského 
kotlíka bolo najúspešnejšie družstvo 
Tatrakonu, ktoré zaň zaplatilo 550 
eur. Peniaze poslúžia pre najmenších 
hasičov a hasičky zo Sp. Soboty, aby 
mohli cestovať na súťaže po celom 
Slovensku.  (mar)

FOTO – Marta Marová, Marek Vaščura
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BAM Poprad

Futbalový súboj hviezd: 

záchranári opäť pomáhali pri športe Športová olympiáda vrcholí

Tím Mateja Tótha si zmeral sily s tímom 
Adama Žampu na novom modernom ihrisku

pp-63

Olympijský víťaz Matej Tóth sa 
posadil na trénerskú lavičku žiakov 
zo Svitu. Tí si zmerali svoje sily s 
CFT Academy Slovakia z Vranova 
nad Topľou pod taktovkou ďalšie
ho úspešného olympionika Adama 
Žampu. Z víťazstva sa nakoniec tešili 
„Sviťania“, ktorí zdolali súperov 9:6.

Zápas sa odohral na novom mo-
dernom multifunkčnom ihrisku, kto-
ré vo Svite postavila Nadácia Sloven-
skej sporiteľne. „Na Slovensku máme 
veľa talentovaných detí, ktoré majú 
potenciál stať sa športovými hviezda-
mi. Okrem talentu a poctivého trénin-
gu je však dôležité, aby mali na špor-
tovanie vytvorené dobré podmienky. 
Preto sa teším, že som dnes mohol byť 
na otvorení nového moderného ihris-
ka vo Svite, ktoré postavila Nadácia 
Slovenskej sporiteľne,“ povedal olym-
pijský víťaz Matej Tóth (na foto). Ten 

sa minulý týždeň vo štvrtok zhos-
til úlohy futbalového trénera a  s 
mladými nadšencami sa podelil 
aj o svoje cenné skúsenosti. „Verí-
me, že v modernej krajine by mali 
mať ľudia priestor na to, aby mali 
kde aktívne športovať a tráviť voľný 
čas. Preto sa Slovenská sporiteľňa 
spolu so svojou nadáciou dlhodobo 
venujú podpore športu vo všetkých 
regiónoch na Slovensku. Dokopy 
sme už postavili tridsať ihrísk v cel-
kovej hodnote 1,5 milióna eur. Teším 
sa, že nové ihrisko pribudlo aj vo Svite 
a mladí talentovaní futbalisti nám na 
ňom predviedli, že majú na to byť raz 
úspešnými športovcami,“ povedal Pe-
ter Krutil, člen správnej rady Nadácie 
Slovenskej sporiteľne.

Každé z  30 ihrísk je umiestnené v 
blízkosti školy a slúži predovšetkým 
žiakom. Mimo vyučovacích hodín 

sú však  celoročne sprístupnené všet-
kým okolitým komunitám. Športovať 
teda môžu všetky deti, mládež a celé 
rodiny žijúce v danej oblasti. Ihrisko 
je možné využiť na kolektívne športy, 
akými sú hokejbal, malý futbal, volej-
bal či hádzaná. Hracia plocha má roz-
lohu 600 m2, čo je dostatočný priestor 
pre väčšinu bežných športov rozví-
janých v  slovenských podmienkach. 

Nadácia Slovenskej sporiteľne fi-
nancuje výstavbu multifunkčných 
ihrísk po celom Slovensku už od 
roku 2010. Doteraz investovala do 
30 ihrísk približne 1,5 milióna eur.

Ihrisko slávnostne otvorili pri-
mátorka Svitu Dáša Vojsovičová 
a člen správnej rady Nadácie Slo-
venskej sporiteľne Peter Krutil. 
Na pomoc si zavolali aj dva fut-
balové tímy pod vedením športo-
vých hviezd. „Pre Svit je cťou a prí-

nosom, že jedno z ihrísk venovaných 
Nadáciou Slovenskej sporiteľne bolo 
zrealizované aj v našom meste. Vyu-
žívať ho budú nielen športové mládež-
nícke kluby, ale aj deti a mládež škôl 
v meste. A verím, že bude motivovať 
mladých Sviťanov k tomu, aby trávili 
viac času pohybom a športom,” pove-
dala Dáša Vojsovičová, primátorka 
Svitu.            (mce)

FOTO – archív organizátora

Mladšie žiačky bAM Po
prad čaká cez víkend finá
lový turnaj o  majstra Slo
venska v  Košiciach. Mladé 
popradské basketbalistky 
sa stretnú s Ružomberkom, 
Košicami, Piešťanmi, Ša
morínom a Trnavou.

Zverenkyne trénerky Ľu-
bice Fáberovej sa v  športo-
vej hale Lokomotíva v  Ko-
šiciach stretnú na úvod 
turnaja v  piatok 24. mája 
o 10.45 hod. s Ružomberkom 

a  o  15.15 hod. s  Piešťanmi. 
V  sobotu 25. mája ich čaká 
o 10.30 hod. Trnava a o 16.40 
hod. už v Angels Aréne bude 
ich súperom Šamorín. V ne-
deľu 26. mája turnaj ukončia 
súbojom s  domácim tímom 
Young Angels Yellow Košice 
o 11.30 hod.  (ppv)

Z kuchyne bAM Poprad
Kadetky: v  sobotu 18. 

mája Poprad – Zvolen 
44:73 a  v  nedeľu 19. mája 
Poprad – b. bystrica 
41:75. Žiačky: v  sobotu 
18. mája Poprad – Rožňa
va 87:38 a 71:38.

Mesto Poprad v  spoluprá
ci so Slovenskou asociáciou 
športu na školách, Centrom 
voľného času v Poprade 
a  Olympijským klubom Vy
soké Tatry spúšťa od štvrtka 
23. mája už 24. ročník letnej 
časti Športovej olympiády 
detí a mládeže mesta Poprad.

Letná časť ŠOMP odštartu-
je vo štvrtok 23. mája skupi-
novou fázou súťaže v  malom 
futbale starších žiakov na ih-
riskách ZŠ Dostojevského, Ta-
jovského a Sp. Sobota. Finále 
je na programe v pondelok 27. 
mája na ihrisku ZŠ vo Veľkej. 
Začiatok prvých zápasov je 
vždy o 8.30 hod.

V utorok 28. mája sa na at-
letickej dráhe ZŠ Jarná usku-
toční súťaž v atletike mladších 
žiakov so začiatkom o  9.20 
hod. a o deň neskôr, v stredu 
29. mája, sa bude na tom is-
tom mieste s otvorením o 9.30 
hod. konať Olympiáda detí 
materských škôl.

Mixvolejbal starších žiakov 
a  žiačok sa bude odohrávať 
pod holým nebom takisto 
v rámci športového areálu ZŠ 
Jarná vo štvrtok 30. mája od 
8. hodiny. V prípade dažďa sa 
tímy v skupinách presunú do 
telocviční ZŠ na Ul. mládeže, 
Letná a  Jarná. Finále bude 
v  takom prípade pokračovať 
v ZŠ Letná.

Ani tento rok nebude chý-
bať obľúbená atletická súťaž 
Kinderiáda pre najmladších 
žiakov, ktorá sa uskutoční 
v  piatok 31. mája v  priesto-
roch športového areálu ZŠ 
Dostojevského so začiatkom 
o 8.30 hod.

Bodku za 24. ročníkom 
ŠOMP dá tenisová súťaž 
zmiešaných družstiev mlad-
ších žiakov v pondelok 3. júna 
od 8.35 na tenisových kurtoch 
pri ZŠ vo Veľkej. V  prípade 
dažďa a nespôsobilého terénu 
sa turnaj uskutoční v náhrad-
nom termíne.  (ppv)

Krátko zo športu
 PO kadetoch má VK Junior 2012 Poprad 

v tejto sezóne ďalších strieborných medailis-
tov. Cez víkend odohrali finálový turnaj vo 
Svidníku mladší žiaci a cez základnú skupi-
nu a semifinále sa dostali až do boja o zlato. 
V ňom už nestačili na domácu Sláviu Svid-
ník a  po prehre 1:3 sa stali vicemajstrami 
republiky.

 HK POPRAD pokračuje v  zbrojení na 
ďalší ročník Tipsport Ligy. Svoju jubilejnú 
pätnástu sezónu začne v  Poprade obranca 
Štefan Fabian, k Tomášovi Vošvrdovi vede-
nie klubu pritiahlo nového brankára Juraja 

Hala z prvoligových Topoľčian a po hosťova-
ní vo Francúzsku predĺžil spoluprácu s rod-
ným Popradom aj Peter Bjalončík.

 V NEDEĽU 19. mája odohrali futbalisti ŠK 
Zemedar Poprad – Stráže zápas 22. kola 6. 
OMV ligy v Štrbe a zrodila sa tam bezgólová 
remíza. V nedeľu 26. mája budú hrať Stráža-
nia doma o 17. hodine proti Vikartovciam.

 ŠIESTY ročník pretekov Škoda Bike Open 
Tour pokračuje tretími pretekmi Škoda MTB 
maratón Levočské vrchy – Levoča 2019 už 
v sobotu 25. mája v Levočskej doline. Pod-
ujatie prinesie štyri rôzne trasy a množstvo 
kategórií, vrátane kategórie e-bike, či novej 
kategórie Škoda Family.  (ppv) 

Občianske združenie 
Záchrana v  sobotu 18. 
mája opäť zmobilizovalo 
všetky zložky Integrova
ného záchranného systé
mu, ale aj ľudí ochotných 
pomáhať a  zorganizovalo 
tradičný charitatívny ho
kejbalový turnaj.

Desať družstiev záchra-
nárov, hasičov, policajtov, 
ale aj mladých hokejistov 
HK Poprad pomáhalo po-
čas turnaja mamičke – zdra-

votnej sestre, ktorá sa  sta-
rá o  dve dcérky bojujúce 
s  cystickou fibrózou. „Zo 
štartovného sme počas tur-
naja vyzbierali sumu 1  070 
eur a  celá zbierka bola ve-
novaná našej kolegyni zdra-
votnej sestre, ktorá má dve 
vážne choré dcérky. Zbierka 
bude pokračovať do konca 
mája a záujemcovia ochotní 
pomôcť nájdu číslo účtu na 
facebookovom profile OZ 
Záchrana,“ uviedol orga-

nizátor František Majerský 
z OZ Záchrana.

Medzi desiatimi druž-
stvami sa z  víťazstva na 
turnaji tešili mladí hokejisti 
HK Poprad. Ďalšie poradie 
tímov: 2. Polícia Poprad, 3. 
Hasiči Poprad, 4. Košická 
záchranka Košice, 5. U-Po-
prad, 6. DHZ Vikartovce, 
7. Hasiči Tatravagónka, 8. 
HBC Kocka, 9. Košická zá-
chranka Poprad a 10. DHZ 
Teplička.  (mav)

FOTO – Marek Vaščura



Strana 1122. 5. 2019

MŠK Poprad – Tatry

Historický moment pre popradský futbal je na dosah

Mladosť ovládla domáce majstrovstvá

   Z V R P S  b

1. Pohronie 29 17 7 5 42:25 58
2. FK Poprad 29 18 4 7 52:35 58
3. Skalica 29 15 5 9 46:32 50
4. L. Mikuláš 29 14 5 10 54:41 47
5. Dubnica n. V. 29 13 6 10 55:41 45
6. B. Bystrica 29 11 10 8 45:34 43
7. Komárno  29 12 7 10 46:37 43
8. Petržalka 29 11 9 9 40:38 42
9. Žilina B 29 12 5 12 54:57 41
10. Bardejov 29 10 9 10 40:44 39
11. Šamorín 29 10 7 12 46:45 37
12. Lokomotíva KE 29 9 8 12 36:43 35
13. Trebišov 29 8 6 15 23:42 30
14. Inter BA 29 8 5 16 37:55 29
15. Prešov 29 7 6 16 29:37 27
16. Lipany 29 6 3 20 22:64 21

Tabuľka II. ligy

Z kuchyne FK Poprad
St. dorast U19:  v  stredu 15. mája 

Poprad – Trnava 2:3.
Ml. dorast U17: v  piatok 17. mája 

Poprad – Podbrezová 1:1.
Ml. dorast U16: v  piatok 17. mája 

Poprad – Podbrezová 2:2.
St. žiaci U15: v sobotu 18. mája Po

prad – Ružomberok 0:3.
St. žiaci U14: v sobotu 18. mája Po

prad – Ružomberok 0:4.

Ml. žiaci U13: v nedeľu 19. mája 
bardejov – Poprad 2:4.

Ml. žiaci U12: v nedeľu 19. mája 
bardejov – Poprad 10:18.

Ženy: v  sobotu 19. mája Poprad – 
L. Mikuláš 9:0.

Dorastenky: vo štvrtok 16. mája 
Prešov  Poprad 2:4.

Žiačky: vo štvrtok 16. mája Prešov 
 Poprad 4:0

Popradskí futbalis
ti bodovali naplno aj 
v treťom zápase po sebe 
na ihrisku súpera, keď 

v rámci predposledného kola tohto 
ročníka II. ligy zvíťazili v  sobotu 
18. mája v bardejove 1:0  rovnako, 
ako v predošlých dvoch prípadoch.

O  jediný presný zásah Popradča-
nov sa postaral v  82. minúte Enzo 
Mauro Arevalo Acosta. FK Poprad 
má v  tabuľke rovnaký počet bodov 
ako líder z Pohronia a v poslednom 
kole to bude medzi oboma tímami 
na diaľku súboj o  priamy postup 
medzi elitu. Poprad privíta v sobotu 
25. mája o 17. hod. v NTC Petržalku 
a  Pohronie bude hrať v  tom istom 
čase v Šamoríne. Vzájomná bilancia 
zápasov medzi Popradom a  Pohro-
ním je vzácne vyrovnaná, obaja raz 
vyhrali v  pomere 2:1. Pri rovnosti 
bodov v tomto prípade môže násled-
ne rozhodnúť celkové skóre, ktoré 
je zatiaľ o  tri góly priaznivejšie pre 
tím zo Žiaru nad Hronom. Zverenci 
Mareka Petruša majú už z druhého 
miesta istú baráž o postup, ale chcú 
ísť do prvej ligy priamo. Musia byť 

preto v poslednom zápase dlhodobej 
časti strelecky efektívni a  spoliehať 
sa zároveň na strelecké, či bodové 
zaváhanie súčasného lídra.

O  postup do vyššej súťaže boju-
jú v závere ročníka IV. ligy Sever aj 
juniori z FK Poprad B. V nedeľu 19. 
mája porazili doma Medzilaborce 
3:1 v rámci 26. kola (na foto) a štyri 
kolá pred koncom sa udržali na čele 
tabuľky. Na chrbát im dýcha Spišské 
Podhradie s  dvojbodovou stratou, 
ale aj FK Soľ, ktorý stráca tri body, 
či Ľubotice s  päťbodovou stratou 
na lídra. Zverenci Stanislava Kocha 
cestujú v nedeľu 26. mája do Fintíc 
a v nedeľu 2. júna privítajú Ptičie.

Výsledok: 29. kolo II. ligy v sobo-

tu 18. mája Partizán bardejov – FK 
Poprad 0:1 (0:0), gól Popradu: 82. 
Enzo Mauro Arevalo Acosta.

Program: 30. kolo II. ligy v sobo-
tu 25. mája o 17. hod. FK Poprad – 
FC Petržalka.  (mav)

FOTO – Marek Vaščura

Uplynulý tenisový týždeň sa niesol hlavne 
v  znamení Letných regionálnych majstrov
stiev mužov a dorasteniek.

Paula Barillová uhrala 2. kolo a zvyšné šty-
ri hráčky MŠK si spravili z „regiónu“ svoju 
vlastnú súťaž, keď všetky štyri sa dostali do 
semifinále. Tam prehrali Renáta Chiara Supák 
a Martina Smoleňová. Finále vyšlo lepšie Kna-
povej, ktorá zvíťazila nad Gondorovou 7:5, 7:5. 
Knapová si preniesla formu aj do štvorhry, kde 
tiež zvíťazila so spoluhráčkou L. Bérešovou 

6:3, 6:1 nad dvojicou Gondorová - Supák.
U mužov sa darilo Samuelovi Stolárikovi, 

keď uhral semifinále. Adam Lupták skončil 
v 2. kole na rakete neskoršieho semifinalistu 
Mateja Baláža.

V súťaži družstiev dohrávalo MŠK Poprad 
- Tatry „C“ zápas s 1. TC Humenné. Po dvoj-
hrách bol vyrovnaný stav, ku ktorému dopo-
mohli víťazstva S. Stolárika a D. Gromadu. 
Štvorhry MŠK nevyšli, obidve prehrali a cel-
kovo aj zápas 2:4.  (jog)

Matejovce privítali v  so
botu džudistov z  celého 
východného Slovenska na 
oblastných majstrovstvách, 
ktoré boli zároveň 2. kolom 
žiackej ligy. V súťažnom na
sadení sú aj tri popradské 
luby, ktoré sa tomuto športu 
venujú a  na domácej pôde 
chceli vyladiť formu pred 
slovenským šampionátom 
žiakov, ktorý bude začiat
kom júna v bardejove.

Organizátorskej taktov-
ky turnaja sa chopila Telo-
výchovná jednota Mladosť 
Pop rad. Okrem nej poslal do 
súťaže svoje želiezka v  ohni 
aj Judo klub Poprad, či Judo 
klub Katsudo Poprad ECC. 
V konkurencii 187 pretekárov 
z 13 oddielov sa Popradčania 
nestratili. „Dva roky sme boli 

víťazmi výcho-
doslovenskej ligy 
žiakov a teraz sme 
opäť priebežne na 
prvom mieste. Aj 
na domáci turnaj 
sme postavili naj-
vyšší počet účastní-
kov a tak sme verili 
v  úspech,“ uviedla 
riaditeľka pretekov z TJ Mla-
dosť Poprad Anna Franická. 
„Trénujeme prevažne Jiu Jitsu, 
ale nie je v  tom veľký rozdiel. 
Pre nás sú takéto súťaže vždy 
dobrou skúsenosťou,“ prezra-
dila Zuzana Mikolajčíková 
z  JK Katsudo Poprad ECC. 
„Máme toho od začiatku škol-
ského roka za sebou pomerne 
dosť, ale ešte nás tie najdôle-
žitejšie podujatia čakajú. Ne-
jaké úspechy už máme a  tak 

veríme, že sa nám bude dariť 
aj naďalej,“ dodala Andrea 
Kundisová z JK Poprad.

Na domácom turnaji v Ma-
tejovciach sa naplno prejavila 
najpočetnejšia účasť preteká-
rov TJ Mladosť Poprad, ktorí 
pozbierali spolu 29 medailí, 
z toho 15 zlatých. JK Katsudo 
Poprad ECC si zo súťaže od-
niesol 19 cenných kovov a po-
pradský Judo klub na medaily 
nedosiahol.  (mav)

FOTO – Marek Vaščura

V strede minulého týždňa vyvrcholili v Dubnici nad Váhom 
školské majstrovstvá Slovenska v  gymnastickom štvorboji 
žiakov a žiačok základných škôl. Medaily si odtiaľ odniesli aj 
družstvá zo ZŠ s MŠ Dostojevského v Poprade. Dievčatá zís-
kali zlato v kategórii B i C (na foto) a bronzové boli v kategórii 
A. Chlapci skončili v Céčku tretí. FOTO – archív organizátora

Až jedenásť súťaži 
ponúkol cez víkend v 
Hrabušiciach 3. roč-
ník Ceny JK Freestyle 
Poprad v jazdeckej 
drezúre. Desať z je-
denástich disciplín 
ovládli jazdci z JK pri 
Národnom žrebčíne 
Topoľčianky. Vrcho-
lom sobotňajšieho 
programu boli preteky 

o Cenu mesta Poprad v disciplíne FEI Prix St. Georges, ktorá 
sa jazdí predovšetkým na majstrovstvách Slovenska a medzi-
národných podujatiach. V nej triumfovala Kristína Flaková 
na Conversano VI-47 z Topoľčianok. Na foto Zuzana Švaňo-
vá z domáceho JK Freestyle Poprad na koni Ulme, ktorá bola 
zároveň riaditeľkou pretekov a v súťaži o Cenu hotela Slovan 
Tatranská Lomnica vybojovala delené tretie miesto s Janou 
Maťavkovou z Topoľčianok.  FOTO – archív organizátora
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