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Nezamestnanosť klesá, úrad práce teraz pomáha zamestnávateľom

Konferencia predstaví
víziu miest budúcnosti

Minulý týždeň v piatok zorgani-
zoval Úrad práce sociálnych vecí 
a  rodiny v  Poprade burzu práce 
v  priestoroch Arény Poprad. Jej 
cieľom bolo pomôcť zamestnávate-
ľom naplniť voľné pracovné mies-
ta. Nezamestnanosť v našom okre-
se klesá, čo je dobrý ukazovateľ, no 
firmy trápi nedostatok kvalifikova-
ných zamestnancov.

„Priamo na mieste si mohli nájsť 
prácu aj tí, ktorí nie sú v evidencii. 
V  súčasnosti evidujeme najnižšiu 
mieru nezamestnanosti. V  pôsob-
nosti okresov Poprad a Levoča je na 
úrovni 8,74 percenta. V  samotnom 
okrese Poprad je to 7,56 percenta. 
Slovenský priemer je podľa posled-
ných verejne dostupných informácií 
8,04 percenta, čiže sme pod týmto 
priemerom,“ informovala riaditeľka 
ÚPSVaR Poprad Veronika Brijová. 
„Pozvanie prijalo 27 tuzemských za-
mestnávateľov nielen z  okresu Poprad 
a Levoča. Ponúkali takmer 300 voľ-

ných pracovných miest a pozvali 
sme vyše 1500 klientov úradu práce. 
V  spolupráci s  EURES-om prišlo aj 
sedem zahraničných zamestnáva-
teľov, ktorí ponúkli takmer sto voľ-
ných pracovných miest. Ku koncu 
týždňa bolo v okrese Poprad voľných 
1054 pracovných miest. Aktuálne je 
najväčší dopyt po pracovných pozí-
ciách v strojárenskom priemysle, ale 
aj v  gastronómii,“ doplnila vedú-
ca oddelenia služieb pre občanov 
ÚPSVaR Poprad Silvia Bujňáková. 
„Spolupráca úradu práce a  mesta 
Poprad je na veľmi dobrej úrovni. 
Heslo tejto burzy Poprad žije prácou 
to plne vystihuje. Nezamestnanosť 
u nás klesá a my sa z  toho tešíme,“ 
skonštatoval primátor mesta Poprad 
Jozef Švagerko.

V piatok nechýbali v Aréne Poprad 
zástupcovia najväčších zamestnáva-
teľov v  regióne, ktorých spája jedno 
- nedostatok kvalifikovanej, ale i ne-
kvalifikovanej pracovnej sily. „Na 

úrade práce je evidovaných veľmi veľa 
nezamestnaných, ale mnoho z nich je 
už nepoužiteľných, nakoľko využívajú 
sociálne výhody, ktoré sú pre nich vý-
hodnejšie,“ povedala riaditeľka úseku 
pre ľudské zdroje spoločnosti Che-
mosvit Svit Zuzana Weissová. 

„U nás to nie je o tom, že nám ľudia 
chýbajú, ale otvárame nové prevádz-
ky a preto chceme obsadiť ďalšie po-
zície,“ pokračoval prevádzkový ria-
diteľ spoločnosti Aquapark Poprad 
Peter Gurčík.

V Poprade sa dnes 24. 
mája začína najväčšia me-
dzinárodná konferencia 
telekomunikačných operá-
torov Metro ON Line, ktorá 
rozširuje svoje odborné pô-
sobenie a predstaví globál-
nych lídrov v smart rieše-
niach. 11. ročník podujatia 
potrvá tri dni od 24. do 26. 
mája v AquaCity Poprad.

Na konferencii sa zúčast-
nia prevádzkovatelia tele-
komunikačných služieb, 
televíznych a telekomuni-
kačných asociácií, predsta-
vitelia  miest a telco startup 
scény. Otvoria diskusiu na 

aktuálne výzvy budúcnosti 
- konvergenciu telekomu-
nikačných infraštruktúr, 
digitalizáciu okolitého pro-
stredia a budúcnosť inteli-
gentných miest. 

Podujatie sa koná s podpo-
rou mesta Poprad, zaklada-
teľského člena záujmového 
združenia Slovak Smart City 
Cluster (SSCC). Práve SSCC 
na konferencii predstaví svo-
ju víziu a ciele. K ich napĺ-
ňaniu má pomôcť unikátne 
Memorandum o spolupráci, 
ktoré SSCC podpísalo s fín-
skym Smart City Oulu.

(Pokračovanie na str. 3)

(Pokračovanie na str. 5)
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Dočkajú sa
modernizácie učební

Zmien bolo veľa, poslanci mnohé neschválili
• PRVÉ sväté prijímanie vo farnos-
ti Poprad bude v  nedeľu 28. mája. 
K  sviatosti pristúpi 277 detí z  po-
pradských škôl.

• SÚťAž o najlepší list, ktorú or-
ganizovala Slovenská pošta v spo-
lupráci s Ministerstvom dopravy a 
výstavby SR, vyhral 13-ročný Martin 
Remeň zo ZŠ s MŠ na Tajovského ul. 
v Poprade. Písal generálnemu ta-
jomníkovi OSN, ako riešiť problémy 
v ochrane životného prostredia.
• PREDNÁŠKA na tému Kríza a po-
hoda v  živote ľudskom sa uskutoční 
v piatok 26. mája o 18. hod. v Klube 
Zóna v Dome kultúry Poprad. 
• PREDSTAVENIE novej knihy 
Dušana Budzaka Štít/Sen sa usku-
toční v piatok 26. mája o  18. hod. 
v kníhkupectve Christiania v Poprade. 
Po úspešnom debute, knihe Údolie, 
prvej z krimi edície Sine Metu pri-
chádza autor s druhou časťou voľnej 
trilógie - s knihou Štít/Sen, ktorej dej 
sa vo veľkej časti odohráva vo Vyso-
kých Tatrách a okolí.
• BESEDA s autorom knihy Východ 
Andrzejom Stasiukom sa uskutoční 
v sobotu 27. mája o 18. hod. v kníh-
kupectve Martinus OC Forum v 
Poprade. A. Stasiuk sa radí medzi 
najprekladanejších poľských prozai-
kov. V knihe spomína nielen na det-
stvo, ale konfrontuje prežitú minulosť 
s cestou za jej znovuprežitím. 
• CELOSLOVENSKÝ deň veselých 
zúbkov sa bude konať aj v Poprade. 
V nedeľu 28. mája od 11. do 15. hod. 
v OC Forum zúbková hliadka v zlo-
žení Martin Chynoranský, Zuzana 
Haasová, Robo Papp, Monika Haa-
sová a Bystrík oboznámia návštevní-
kov so správnym spôsobom dentál-
nej hygieny. 
• NA webovej stránke mesta Poprad 
www.poprad.sk je uverejnený presný 
zoznam odberných miest, v ktorých 
bude v týchto dňoch prerušená dis-
tribúcia elektriny z  dôvodu pláno-
vaných prác na zariadení nízkeho 
napätia. 
• V  PONDELOK 22. mája sa ko-
nalo 25. zasadnutie Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja. 
Okrem iných bodov poslanci prero-
kovali aj záverečný účet PSK za rok 
2016, ktorý hovorí významne v pro-
spech rozvoja kraja a  zaujímavých 
investičných akciách.
• TATRANSKÝ región navštívilo 
v minulých dňoch vyše 40 zahranič-
ných diplomatov. Pozreli si Vysoké 
Tatry a atraktívne lokality zapísané 
do Zoznamu kultúrneho a svetového 
dedičstva UNESCO. Oboznámili sa s 
kultúrnym, historickým a hospodár-
skym bohatstvom nášho kraja. (ppš)

Najväčšiu časť májového zasadania 
Mestského zastupiteľstva v Poprade 
minulý štvrtok zabralo prerokova-
nie zmien územného plánu. Takmer 
polovicu z nich poslanci neschválili. 
Veľa žiadostí občanov sa týkalo zme-
ny využitia pozemkov najmä na vý-
stavbu rodinných domov, garáží ale-
bo na poskytovanie rôznych služieb.

Kým v minulosti poslanci zmeny a 
doplnky ÚPN riešili v priebehu celého 
roka, postupne dospeli do stavu, že sa 
im budú venovať hromadne raz ročne. 
Vedúci odboru urbanizmu a priestoro-
vého plánovania MsÚ v Poprade Ľubo-
slav Mlynarčík (na foto stojaci) vysvetlil: 
„Po spracovaní zmien a doplnkov sme 
dospeli k názoru, že riešenie zmien ad 
hoc, teda v priebehu celého roka a vlastne 
na každom zastupiteľstve, nie je správne 
riešenie, pretože sa stráca kontinuita všet-
kých dodatkov s celkom. Potrebujeme vi-
dieť veci komplexne, lebo ich vieme lepšie 
zhodnotiť.“ Požiadavky na zmeny ÚPN 
však bude mesto zbierať počas celého 
roka, vyhodnocovať a pripomienkovať 
ich. Samospráva bude požadovať, aby 
sa riešili s dodaním urbanistickej štúdie, 
čím už na začiatku zistí, či požadovaná 
zmena je potrebná a vhodná. Štúdie, 
ktoré sa doteraz nerobili, mestu umož-
nia presný pohľad na to, čo chce vlastne 
investor v danom území realizovať. 

Viceprimátor Pavol Gašper doplnil, 
že samospráva týmto spôsobom štar-
tuje systém zmien územného plánu tak, 
aby sa cyklicky hromadili a posudzovali 

komplexne. Dodal: „Najčastejšie zmeny 
sú také, že občania si chcú kde-tu „utrh-
núť“ kúsok zeme, aby si mohli postaviť 
domček alebo investori až niekoľko de-
siatok domov. Musíme to posudzovať 
komplexne, lebo naozaj máme v Popra-
de nepríjemné lokality, kde sa nepristu-
povalo komplexne a teraz sa boríme s 
veľkými problémami.“ Poukázal na prí-
klad lokality Walltech v Spišskej Sobote. 
Preto aj návrh investora o rozšírenie in-
dividuálnej bytovej výstavby Lesopark 
v Kvetnici z existujúcich 48 stavebných 
parciel o približne 50 nových, vyvolal 
väčšiu rozpravu. P. Gašper okrem iného 
podotkol, že investori často chcú iba za-
rábať, ale nezaujíma ich, čo bude ďalej 
s ľudmi. Poslanec Štefan Pčola bol za 
schválenie tohto návrhu: „Zápasíme so 
znižujúcim sa počtom obyvateľov, preto 
sa na to pozerám ako na dobrú vec. Už 
na budúci rok by sme mohli vidieť príliv 
Popradčanov.“ Diskutovali viacerí po-
slanci s rôznymi pripomienkami. Naj-

viac požadovali komplexnú štúdiu da-
nej lokality, ktorú však doteraz investor 
nedodal. Poslanci napokon návrh na 
rozšírenie IBV Lesopark Kvetnica ne-
schválili. Medziiným tiež neschválili 
návrh výstavby čerpacej stanice pohon-
ných hmôt v blízkosti Gymnázia na Ku-
kučínovej ul. 

Medzi schválené zmeny sa zara-
dila okrem ďalších žiadosť o nad-
stavbu OC Výkrik s vybudovaním 
veľkoplošných parkovísk resp. par-
kovacieho domu. Poslanci tiež prero-
kovali návrh zmeny stavby južne od 
Lidlu, pri ktorej investor chcel, aby 
maximálna výška nebola obmedze-
ná, resp., aby bola maximálne 24 m. 
Na základe pozmeňujúceho návrhu 
P. Gašpera má byť výška maximálne 
4 nadzemné podlažia a plocha má byť 
ponechaná na verejnú občiansku vy-
bavenosť. Podrobné uznesenia budú 
uverejnené na www.poprad.sk v sekcii 
mestské zastupiteľstvo.  (mar)

Poslanci na štvrtkovom zasadaní Mest-
ského zastupiteľstva v Poprade schválili 
predloženie žiadostí o nenávratný fi-
nančný príspevok v rámci projektu IROP 
na modernizáciu odborných učební vo 
všetkých deviatich základných školách v 
pôsobnosti mesta Poprad. Ako uviedla 
vedúca oddelenia strategického rozvojo-
vého manažmentu MsÚ v Poprade Mar-
ta Kurpašová, ZŠ s MŠ A. V. Scherfela 
a ZŠ s MŠ Tajovského plánujú učebňu 
informačných a komunikačných tech-
nológií, ZŠ s MŠ na Komenského ul., 
Spojená škola na Letnej a ZŠ s MŠ Fran-
cisciho potrebujú skvalitniť polytechnic-
ké učebne, ZŠ s MŠ v Matejovciach a na 
Dostojevského ul. učebne prírodovedné-
-fyzika a ZŠ s MŠ na Jarnej a v Spišskej 
Sobote jazykové učebne.  (ppm)

• MESTO Poprad má spracovanú projek-
tovú dokumentáciu na výstavbu cyklistic-
kých komunikácií v úseku most D1 Matejovce - Poprad Zá-
pad - úsek „B“ a MsÚ Poprad - most na Športovej ul. Mieni 
získať nenávratný finančný príspevok (NFP) z Integrovaného 
regionálneho operačného programu Ministerstva pôdohos-
podárstva a rozvoja vidieka SR. Predpokladané výdavky na 
realizáciu sú takmer 842 tisíc eur, spolufinancovanie mesta 

bude vo výške 5 perc. Poslanci minulý štvr-
tok schválili predloženie žiadosti o NFP..• MESTSKÉ zastupiteľstvo na svojom štvrtkovom ro-

kovaní tiež schválilo predloženie žiadosti o NFP na 
realizáciu projektu pešej lávky - mosta pre peších a 
cyklistov ponad štátnu cestu I/66 v Poprade. Celkový 
rozpočet predstavuje sumu viac ako 346 tisíc, spolufi-
nancovanie mesta činí čiastku vyše 17 tisíc eur.  (ppm)

Zo zastupiteľstva

Gruzínsky prezident Giorgi Margvelashvili s manželkou a sprievodom na-
vštívil v pondelok a utorok minulý týždeň Slovensko. 16. mája spolu s prezi-
dentom SR Andrejom Kiskom zavítal aj do Popradu. V Spišskej Sobote ob-
divoval krásu historického námestia a Kostola sv. Juraja, kde sa podpísal do 
pamätnej knihy, v Poprade sa prešiel centrom mesta.  FOTO - Marta Marová
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Jubilejný koncert uzavrel hudobnú jar

Nezamestnanosť klesá, úrad práce teraz pomáha zamestnávateľom

„Máme dobrú spoluprácu so SOŠ 
na Kukučínovej ulici v Poprade a pri-
pravujeme si tam budúcich zamest-
nancov. Obzeráme sa po pracovnej 
sile aj v  zahraničí, ale chceli by sme 
tunajších ľudí z  regiónu,“ prezradila 
manažérka personálnej práce v spo-
ločnosti Tatravagónka Poprad Mária 
Ilenčíková. „Vieme pre žiakov zabez-
pečiť základný kurz na ukončenie ZŠ. 
Ak o  to nemajú záujem, ponúkame 
im dvojročný učebný odbor stavebnej 
výroby. Po absolvovaní základného 
kurzu však môžu prejsť do trojroč-
ného učebného odboru a  neskôr ve-
dia získať aj úplne stredné odborné 
vzdelanie s maturitou v nadstavbovej 
forme štúdia,“ dodal riaditeľ SOŠ 
na Okružnej ulici v  Poprade Vasil 
Kuzmiak.

Uchádzačov sa počas podujatia 

v  Aréne vystriedalo množstvo a 
každý chcel pre seba nájsť to pra-
vé uplatnenie. „Bral by som prácu 
v  niektorej fabrike v Matejovciach. 
Dlhé roky som pracoval na družstve 
a  o  prácu som prišiel len nedávno,“ 
prezradil Jozef Gažik. „Rád by som 
sa zamestnal ako automechanik, 
alebo vodič vysokozdvižného vozíka. 
Obzeral som si veľa firiem, ale je tu 

málo možností,“ skonštato-
val Ján Klieštik. „Je ťažké si 
vybrať. Voľných pracovných 
miest je pravdepodobne dosť, 
ale ide skôr o podmienky, ktoré 
ponúkajú,“ zamyslel sa Jozef 
Tomajko. „Skúšala som to ako 
chyžná a  teraz ma zaujíma 
opatrovateľský kurz,“ doplnila 
Anna Pechová.

Burzu práce navštívila aj 
partia maturantov, ktorej sa 

začal akademický týždeň. Jasne dali 
najavo, kam smerujú myšlienky 
mladého človeka v  dnešnej dobe. 
„Mojou ambíciou je ďalej študovať 
na vysokej škole. Nechcem skon-
čiť na úrade práce a  preto je to pre 
mňa dôležité. Myslím si, že uplat-
nenie nájdem skôr niekde smerom 
na západ,“ zhrnula za všetkých 
Michaela Ševčíková.  (mav)

Popradská hudobná jar má za 
sebou 41. ročník. Posledným 
podujatím tohto festivalu bol mi-
nulý týždeň jubilejný koncert pri 
príležitosti 65. výročia založenia 
Základnej umeleckej školy na Šte-
fánikovej ulici v Poprade.

Dom kultúry patril tým najväč-
ším talentom ZUŠ, ktoré sa pre-
sadili v  poslednom období. Škola 
však vychovala množstvo úspeš-
ných umelcov a jej história je plná 
zmien a  sťahovania. „Začínali sme 
ako mestská hudobná škola a  prvé 
priestory boli v  neskoršom pohos-
tinstve. Putovali sme do terajšieho 
Domu katolíckej výchovy a až v ro-
koch 1979 až 1981 začali pribúdať 
ďalšie odbory. Preto sme získali nové 
priestory, kde sa vybudovala taneč-
ná sála a výtvarné ateliéry. Po roku 
1989 sme sa presídlili do vtedy nevy-
užitého priestoru terajšieho mestské-
ho úradu a neskôr do budovy oproti 
hlavnej pošte. Až na prelome rokov 
2005 a  2006 sme našli súčasný do-
mov v priestoroch Domu kultúry. Je 
to reprezentatívne a  podnetné pro-

stredie. Našli sme tu aj dobrú spo-
luprácu s  oddelením kultúry mesta 
a môžeme vzájomne participovať na 
rôznych kultúrnych a spoločenských 
podujatiach,“ zhrnula riaditeľka 
ZUŠ na Štefánikovej ulici v  Popra-
de Katarína Kočišová a  dodala: 
„Tento koncert sme koncipovali tak, 
aby sme prezentovali svoju činnosť 
za posledný rok. Bola to však len 
ochutnávka toho, čo sme v škole do-
kázali. Vystúpili tí najtalentovanejší 
sólisti a  súbory. Usilujeme sa vždy 

o  to, aby sme mali čo najviac kva-
litných pedagógov, pretože oni majú 
byť inšpiráciou, ktorá potiahne 
žiakov. Chceme čo najviac detí za-
pájať do umeleckých súborov a tým 
najnovším je gitarový súbor, ktorý 
vystúpil iba po druhýkrát. Chce-
me ísť tiež za deťmi do škôl a preto 
spolupracujeme aj s  Life Academy, 
kde máme elokované pracovisko, 
rovnako ako aj v ZŠ s MŠ vo Veľkej. 
Stabilne sa držíme okolo počtu tisíc 
žiakov a asi 40 pedagógov.“  (ppv)

• Už pár dní funguje podpiso-
vanie elektronických dokumentov 
po novom. V  tejto súvislosti prišlo 
k zmenám technických požiadaviek. 
Je potrebné, aby spĺňali počítače da-
ňovníkov pri elektronickej komuni-
kácii. Novinky sa týkajú cca 70 000 
klientov. Z  dôvodu tejto zmeny je 
potrebné, aby si subjekty zrevidovali 
svoje softwérové vybavenie a  nain-
štalovali aktuálne verzie potrebných 
programov. 

• V GALÉRII ÚĽUV v Tatranskej 
Lomnici bola včera 23. mája otvore-
ná výstava, ktorá predstavuje tvorbu 
prvých troch  talentovaných výrob-
cov, ktorí získali titul majster ľudovej 
umeleckej výroby za rok 2016. Mi-
lan Kočtúch, Gustáv Virág a Mária 
Čobrdová zaplnili galériu koženými 
kapsami a opaskami, ľubietovskou 
keramikou a liptovskou paličkova-
nou čipkou. Ich diela si návštevníci 
môžu pozrieť do 16. augusta 2017.

• NÁVŠTEVNÍCI Vysokých Ta-
tier budú môcť aj počas tejto letnej 
turistickej sezóny využiť bezplatnú 
ekologickú dopravu električkami 
prostredníctvom regionálnej karty 
Tatry Card. Turistom to zabezpečí 
komfort a zároveň to pomôže odľah-
čiť dopravu a parkoviská v Tatrách. 
Ide o cestovanie vlakmi na trasách 
Tatranskej elektrickej železnice, 
Ozubnicovej železnice a na trati Po-
prad, Tatry, Studený Potok a Tatran-
ská Lomnica. 

• PRIBLIžNE 65 skautov a skau-
tiek z Podtatranskej skautskej oblas-
ti, zo skautských zborov a oddielov 
zo Spišskej Novej Vsi, Popradu, Kež-
marku, Levoče a Vydrníka, v sobotu 
upratovalo Slovenský raj pred letnou 
turistickou sezónou. Od odpadkov 
čistili turistické chodníky a rokliny 
v severnej časti Národného parku 
Slovenský raj, rovnako aj brehy rieky 
Hornád v Prielome Hornádu.

• LETO pod Spišským hradom 
ponúkne novinku s  cieľom poslniť 
cestovný ruch, a to obnovenie trate 
medzi Spišským Podhradím a Spiš-
skými Vlachmi, na ktorej bude cez 
víkendy jazdiť vláčik menom Ha-
nička. Trať slávnostne otvoria v so-
botu 27. mája o  15. hod., predstaví 
sa na nej parná lokomotíva 477.013 
aj spomínaný motorový vozeň 810 
Hanička. Na organizácii podujatia 
spolupracuje aj Klub železničnej his-
torickej techniky Poprad.

• MóDNA prehliadka Oli Daub-
ner, ktorá sa mala uskutočniť kon-
com apríla bola presunutá na nový 
termín. Uskutoční sa v piatok 2. júna 
pred butikom Ola Daubner na Nám. 
sv. Egídia v Poprade.  (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)
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Najstaršie denné centrum, ale zároveň v najlepšom veku

Pozvánky
• V PIATOK 26. mája o 17. 
hod. sprístupnia v  Tatranskej 
galérii v Poprade novú výsta-
vu významného slovenského 
sochára Igora Mosného s  ná-
zvom Reminiscencie. Výstava 
potrvá do 9. júla.• VERNISÁž výstavy s  ná-
zvom 200 rokov posvätenia 
chrámu Evanjelickej cirkvi 
a.v. vo Veľkej bude v  piatok 
26. mája o  15. hod. v  Galérii 
Scherfelov dom. Výstava potr-
vá do 14. júla.• VÝSTAVA fotografií 
Longhitana Guida Andreasa 
s názvom Polícia na Sloven-
sku bude V Tatranskej galérii 
otvorená zajtra 25. mája o 16. 
hod.  • RADOŠINSKÉ naivné 
divadlo z Bratislavy bude vy-
stupovať v Dome kultúry vo 
Svite v sobotu 3. júna o 19. 
hod. Predstaví sa s komédiou 
Lás-ka-nie 2.  (ppp)

V  piatok 19. mája takmer pol-
stovka študentov z  bilingválnej 
sekcie Gymnázia na Ulici Domi-
nika Tatarku v  Poprade urobila 
ďalší krok do dospelosti - dostala 
nemecké maturitné vysvedčenia. 
Odovzdával ich veľvyslanec Spol-
kovej republiky Nemecko na Slo-
vensku Joachim Bleicker. 

Vo svojom príhovore zdôraznil, 
že škola si za dvadsaťpäť rokov exis-
tencie vybudovala rešpekt a  dobré 
meno nielen na Slovensku, ale aj 

v  zahraničí. Dôkazom sú mnohí 
absolventi prestížnych univerzít 
v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku či 
v  iných krajinách sveta. Milú sláv-
nosť vo veľkej zasadačke mestské-
ho úradu si nenechali ujsť rodičia, 
súrodenci i  ďalší príbuzní a známi 
čerstvých abiturientov, nechýbali ani 
zástupcovia pedagogického zboru. 
Ostáva veriť, že slovensko-nemecká 
maturitná skúška bude aj týmto bi-
lingvalistom pomáhať pri otváraní 
dverí do ďalšej budúcnosti.  (zsu)

Bilingvalistom odovzdával maturitné vysvedčenia nemecký veľvyslanec

Prešlo už neuveriteľných 40 ro-
kov, čo bol na území mesta Poprad 
otvorený prvý klub dôchodcov, dnes 
denné centrum Limba, vtedy na 
Mlynskej ulici. Počiatky jeho vzni-
ku sa však datujú o šesť rokov skôr, 
keď sa prví penzisti začali schádzať v 
prenajatej miestnosti vo vtedajšom 
Závodnom klube Vagónky. Postupne 
záujem dôchodcov narastal a tak sa 

okresné a mestské inštitúcie rozhod-
li podporiť takéto stretávanie senio-
rov. 

V priebehu rokov vznikali ďalšie 
denné centrá, ale prvenstvo zostalo 
DC Limba, ktorý je najstarší. Histó-
riu klubovej rodiny zhrnula minulú 
stredu na slávnostnom posedení v 
popradskom Tatra hoteli predsed-
níčka Margita Zacherová: „Bohatú 

minulosť sme zaznamenali do našich 
kroník. Naša činnosť je pestrá, v súčas-
nosti máme 103 členov a posledných 
päť rokov sídlime v nových priestoroch 
na Podtatranskej ulici.“ Stretnutia v 
klube to nie sú iba besedy, prednášky, 
výstavky či výlety, ale hlavne možnosť 
zmysluplne tráviť chvíle medzi roves-
níkmi. Mesto tak svojim občanom v 
dôchodkovom veku umožňuje v den-
ných centrách aktívne prežívať jeseň 
života. M. Zacherová sa preto pred-
staviteľom mesta a sociálneho odboru 
MsÚ za všetkých starších obyvateľov 
poďakovala. 

Viceprimátor Popradu Pavol Gašper 
zablahoželal DC Limba k výročiu a po-
vedal: „Urobili ste pre mesto veľmi veľa 
a teší ma, že ste stále aktívni.“ Vedúca 
sociálneho odboru MsÚ Etela Luči-
vjanská sa pridala: „Štyridsať rokov je 
dlhý úsek života, ktorý bol naplnený 
množstvom zážitkov, skúseností, uda-
lostí... Som rada, že napĺňate myšlienku 

aktívneho starnutia.“ Slovami uznania 
nešetrili ani hostia z klubu dôchodcov 
z Okoličného, ani Mária Hrebenárová 
z DC Matejovce (na foto uprostred) za 
všetky ostatné denné centrá a ani Mar-
gita Repaská, ktorá bola predchádzajú-
cou predsedníčkou DC Limba. 

Zakladajúci členovia už po toľkých 
desaťročiach nežijú, nuž na stretnutí 
odovzdali ďakovné listy aspoň dl-
horočným aktívnym členkám DC. 
Milým programom pozdravili sláv-
nosť deti z materskej školy na Podtat-
ranskej ulici.   (mar)

Veľvyslanec Spolkovej re-
publiky Nemecko Joachim 
Bleicker (na foto prvý zľava) 
zavítal minulý piatok do Po-
pradu. Navštívil firmu Schüle 
Slovakia, kde sa stretol s 
vlastníkom tejto spoločnosti 
Geroldom Scholzem, konate-
ľom Vladimírom Omastom a 
tiež primátorom Popradu Jo-
zefom Švagerkom.

Veľvyslanec sa zoznámil s 
tým, ako sa realizujú nemec-
ké investície v Poprade. Bol 
milo prekvapený, že v Schüle 
videl najmodernejšie tech-
nológie, ktoré sú rovnaké 
ako v SRN, Francúzsku ale-
bo v iných vyspelých kraji-
nách. Konateľ spoločnosti V. 
Omasta zároveň informoval 
hostí aj o množstve opatrení, 
ktoré realizujú na skvalitňo-
vanie pracovných podmie-
nok a ochranu životného 

prostredia. Primá-
tor Popradu ocenil, 
že Schüle pokračuje 
v plnení sľubov, kto-
ré vzišli z mediačnej 
dohody s obyva-
teľmi v blízkosti jej 
areálu. Podotkol: 
„Hoci mediácia ne-
skončila podpisom, 
mala dôležitý vý-
znam a kvitujem, 
že spoločnosť zrea-
lizovala množstvo 
opatrení. Pozrel som 
si účinnosť nainšta-
lovaných filtračných 
zariadení vo výrob-
ných halách a zoznámil som 
sa s plánovanou protihluko-
vou stenou.“ Bude v dĺžke 
90 a vo výške 2,5 metra, od-
hluční všetky strešné otvory, 
ventilátory a zamedzí šíre-
niu hluku smerom k Širo-

kej ulici. V. Omasta dodal: 
„Chceme ju zrealizovať ešte v 
tomto roku, už v najbližších 
mesiacoch.“ 

Cesta každého nemecké-
ho veľvyslanca v Poprade 
vždy viedla nielen do firmy 

Hosťa zaujímali nemecké investície v Poprade

Schüle, ale i do bilingválnej 
sekcie Gymnázia na Ulici D. 
Tatarku v Poprade. Gymna-
zistov neobišiel ani veľvy-
slanec SRN J. Bleicker, ktorý 
zastáva tento post od augus-
ta minulého roku.  (mar)



Strana 524. 5. 2017

IC vlaky nebudú
stáť v Štrbe

Najstarší pamätník bol postavený v Poprade

Konferencia predstaví víziu miest budúcnosti

Hlavným prínosom
smart city je kvalita

života v meste
Koncom minulého roka 

vzniklo v Poprade záujmové 
združenie Slovak Smart City 
Cluster (SSCC). Jedným zo 
zakladajúcich členov sa stalo 
mesto Poprad. Vydalo sa totiž 
cestou čoraz väčšieho využí-
vania smart, teda inteligent-
ných technológií, ktoré skva-
litnia život občanov mesta. 

Už za krátky čas od za-
loženia SSCC stihlo mesto 
pripraviť na slovenské 
pomery významnú konfe-

renciu o smart city. Bude 
súčasťou 11. ročníka naj-
väčšej medzinárodnej kon-
ferencie telekomunikač-
ných operátorov Metro ON 
Line v Poprade od 24. do 
26. mája. Program úvodné-
ho dňa 24. mája organizuje 
SSCC. Smart témou sa za 
mesto najväčšmi zaoberá 1. 
viceprimátor Popradu Igor 
Wzoš. Opýtali sme sa ho, 
aké témy bude obsahovať 
prvý deň podujatia?

- „Úvodný deň bude ve-
novaný problematike smart 
riešení, technológií a vízií, 

ako by mohli mestá v budúc-
nosti fungovať. Na konferen-
cii mesto Poprad predstaví 
svoju stratégiu smart city 
a  možnosti, ako postaviť ži-
votaschopný smart región. 
Dnes už máme zadefinované 
tézy a základné smerovania 
v jednotlivých oblastiach, 
určitú metodiku a chceme k 
tomu postupne pridávať aj 
zásobník projektov a ukazo-
vatele vychádzajúce z tejto 
stratégie.“

* O vízii a poslaní SSCC, 
cieľoch, koncepte a budo-
vaní inteligentných miest v 
našom regióne bude hovo-
riť profesor Maroš Finka, 
prídu aj hostia z českého 
smart city clustra a takisto 
z fínskeho mesta Oulu...

- „Som veľmi rád, že pozva-
nie prijali odborníci z Oulu, 
ktorí budú prezentovať ce-
losvetovo osvedčené smart 
postupy. Toto fínske mesto, s 
ktorým sme podpísali Memo-

randum o spolupráci, patrí 
do sedmičky svetových miest 
v smart city riešeniach nielen 
v meste, ale aj regióne.“

* Ako je na tom v rozvíjaní 
smart city mesto Poprad?

- „Viacero slovenských miest 
sa už vydalo cestou využíva-
nia smart technológií. Zatiaľ 
síce v  našom meste nemáme 
zrealizované zásadné smart 
riešenia, ale za posledné dva 
roky sme sa výborne mentálne 
pripravili na  zmenu. Program 
rozvoja mesta na roky 2016-
2022 s výhľadom do roku 
2040 sme zadefinovali ako 
smart program a postupne 
prechádzame od myšlienky ku 
plánom a realizácii.“

* Smart téma je čoraz 
známejšia. Z reklám sa do-
zvedáme, ako môžeme cez 
smart technológie ovládať 
svoju vlastnú domácnosť 
na diaľku. Ako je to v prí-
pade mesta?

- „To isté sa dá urobiť aj v 

prípade mesta. Teda integrovať 
- prepojiť systémy ako je par-
kovanie, dynamická doprava, 
verejné osvetlenie, kamerové 
systémy, tepelné hospodár-
stvo... Vo vyššom leveli do toho 
môže vstúpiť vzdelávanie, soci-
álny systém, environmentálna 
sféra, nastavenie monitorova-
cích staníc, ktoré poskytnú v 
reálnom čase napr. informácie 
o prašnosti, hlučnosti, čo sú 
často témy, na ktoré sa obča-
nia sťažujú. Hlavný prínos 
smart city vo finále vždy musí 
byť kvalita života ľudí v  mes-
te. Na to treba smart tech-
nológiu využiť - nenechať sa 
ňou ovládnuť, ale ovládať ju. 
V budúcnosti chceme v meste 
vytvoriť radu pre smart city, 
podobne ako máme radu pre 
priestorové plánovanie. V  tej-
to, dá sa povedať znalostnej 
jednotke, budú zastupení od-
borníci, ktorí budú vedieť po-
súdiť, čo nám v  oblasti smart 
treba a čo nie.“  (mar)

Najstarším pamätníkom 
padlých na území okresov 
Poprad a Kežmarok je Pa-
mätník padlým vojakom 
Červenej armády v Parku hr-
dinov pri železničnej stanici 
v našom meste. Vznikol ešte 
v júni 1945 a pôvodne stál 
na starom cintoríne v Po-
prade, kde je dnes poprad-
ská nemocnica. Koncom 
60-tych rokov bol presunutý 
na terajšie miesto do parku 
pri stanici a hroby padlých, 
rozmiestnené kedysi okolo 
neho, boli premiestnené na 
cintorín do Veľkej. 

Aj takúto zaujímavosť za-
chytáva vo svojej najnovšej, v 
poradí už  šiestej knihe, autor 
Marcel Maniak. Dostala prí-
značný názov Nezabúdame. 
Mapuje  všetky pamätníky, 
pomníky, pamätné tabule a 
vojnové hroby týkajúce sa 2. 
svetovej vojny v okresoch Po-
prad a Kežmarok. „Pamätní-
kov je 51, pamätných tabúľ vyše 
80 a vojnových hrobov viac ako 
500. Všetky som osobne prešiel. 
Niektoré sú v dobrom stave, iné 
potrebujú väčšiu starostlivosť. 
Samotné mesto Poprad sa o 
tieto miesta a pamiatky stará 
dobre. Spomeniem tiež to, že v 
Poprade sa nachádza ako jedi-
ná svojho druhu, a v minulosti 

bola jediná aj na území býva-
lého Československa, stenová 
mozaika na počesť oslobodite-
ľov,“ poznamenal M. Maniak. 
Dodal, že sú však aj pamät-
níky, o ktoré sa nikto nestará, 
ako napr. pri obci Ihľany, vo 
veľmi ťažkom nedostupnom 
horskom teréne.

Každý pamätník a hrob 
padlých má svoj príbeh. Au-
torovi išlo o to, aby neupadli 
do zabudnutia, aby zostali 
zachované pre budúce ge-
nerácie ako memento voj-
nových hrôz. Pri príležitosti 
tohtoročného 72. výročia 
Dňa víťazstva nad fašizmom 
a skončenia 2. svetovej vojny 
ocenila Ruská federácia M. 
Maniaka Medailou za zásluhy 
pri zachovávaní pamiatky na 
padlých hrdinov. Trochu ho 
mrzí, že slovenská strana si 
doteraz nevšimla, aké cenné 
informácie sa snaží uchovať. 
Pátral po nich v štátnych a vo-
jenských archívoch, spolupra-
coval aj s archívom Minister-
stva obrany Ruskej federácie, 
kde čerpal hlavne informácie 
o padlých vojakoch Červe-
nej armády. Vo svojej knihe 
Nezabúdame sa snažil zhro-
maždiť hodnoverné a presné 
údaje o každom pamätníku 
či náhrobnom kameni. Vzťah 

k tomuto úseku mi-
nulosti získal vďa-
ka svojmu dedovi, 
ktorý bol vojakom 
Slovenskej armády, 
partizánom a potom 
vojakom Českoslo-
venskej armády a 
odovzdával mu prí-
behy, zážitky a rozprávania...

Na uvedení publikácie do 
života minulú stredu v Pod-
tatranskej knižnici na sídlisku 
Západ tajomník Oblastného 
výboru Slovenského zväzu 
protifašistických bojovní-
kov v Poprade Ján Pavlovčin 
povedal: „Som veľmi rád, že 
mladá generácia, medzi kto-
rú patrí aj Marcel Maniak, 
predseda historicko-doku-
mentačnej komisie pri našom 
oblastnom výbore, venuje po-
zornosť zachovaniu minulosti. 

(Dokončenie zo str. 1)

Najrýchlejšie vlaky na tra-
ti Bratislava - Košice, vlaky 
triedy InterCity železnič-
nej spoločnosti Slovensko 
(ZSSK), pôjdu ešte rýchlej-
šie. Vyplýva to z druhej pra-
videlnej zmeny cestovného 
poriadku na železnici, ktorá 
začne platiť od 11. júna 2017. 
Po novom totiž IC vlaky ne-
budú zastavovať v železnič-
nej stanici Štrba.

„Stanica Štrba nám z celej 
trasy IC vlakov vyšla ako naj-
menej vyťažená, a to tak z hľa-
diska počtu cestujúcich, ako 
aj z hľadiska tržieb,“ povedal 
Karol Martinček, člen pred-
stavenstva a riaditeľ úseku 
obchodu ZSSK. Jazdné časy 
sa tak skrátia o 15 minút - z 5 
hodín 11 minút na 4 hodiny a 
56 minút. 

Ďalšou veľkou novinkou, 
ktorú prináša druhá zmena 
cestovného poriadku, je ob-
novenie priameho denného 
spojenia na južnom ťahu 
Bratislava - Zvolen - Košice. 

Tiež sa rozširuje a zjed-
nodušuje SMS lístok vo vla-
koch. ZSSK od 11. júna spúš-
ťa novú celoslovenskú službu 
na všetky osobné vlaky, s 
výnimkou tatranských elek-
tričiek a zubačiek. Viac na 
www.slovakrail.sk.  (zss)

Fínski hostia prednesú celosvetovo osvedčené smart postupy 
a smart city riešenia, v ktorých sú svetovým lídrom. Manažér 
pre stratégiu a inovácie spoločnosti Slovanet a zároveň organi-
zátor konferencie Ján Michlík uviedol: „Považujem za jedinečný 
úspech, že sa podarilo otvoriť spoluprácu s jedným z najprogre-
sívnejších inteligentných miest sveta, ktoré sa neváha podeliť s 
účastníkmi konferencie o otvorené inovatívne myslenie a poznat-
ky z efektívneho fungovania skutočného inteligentného mesta.“ 

Podrobný program je na www.metroonline.sk.      (ppp)

Nesmieme zabud-
núť, čo naši otcovia a 
starí otcovia priniesli 
pre našu slobodu a 
o čom hovoria pa-
mätníky v oboch 
okresoch. Publikácia 
sa rodila päť rokov. 
Bolo s tým veľmi veľa 

práce, hlavne sme dbali, aby 
neboli chyby pri menách, lebo 
sú to citlivé veci.“ Viceprimá-
tor Popradu Pavol Gašper 
ocenil mravčiu prácu na kni-
he: „Je naozaj dobré, že sa nie-
kto venoval histórii z takéhoto 
pohľadu. Podľa môjho názoru 
je potrebné pracovať s tými-
to zozbieranými materiálmi 
a dávať ich do povedomia aj 
najmladšej generácii, lebo ide 
o zásadné morálne hodnoty, 
ktoré potrebujeme ochraňo-
vať a strážiť.“  (mar)
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Tragická nehoda pred tunelom aj dve uviaznuté turistky

Poďakovanie

Minulý týždeň vo štvrtok 
tragicky vyhasol život iba 
19-ročného Denisa z Popra-
du. Mladý vodič z doposiaľ 
nezistených príčin čelne na-
razil s vozidlom Hyundai 
I30 do betónu pred vjazdom 
do tunela Bôrik.

Pri náraze ho z vozidla 
vymrštilo do tunelovej rúry, 
kde zostal ležať. Snažili sa 
mu pomôcť pozemní i letec-

kí záchranári. Utrpel však 
závažné poranenia viace-
rých častí tela a aj napriek 
veľkej snahe záchranárov, 
zraneniam podľahol. Polícia 
začala trestné stíhanie pre 
prečin usmrtenia.

V sobotu ráno vzlietla po-
sádka leteckých záchranárov 
z  Popradu a smerovala do 
Vysokých Tatier. V  masíve 
Prostredného hrotu v smere 

do Veľkej studenej doliny sa 
nachádzali dve poľské ho-
rolezkyne, ktoré tam uviazli 
ešte predchádzajúci večer.

Vzhľadom na nemožnosť 
dokončiť záchrannú akciu 
v  nočných hodinách, mu-
seli noc prečkať v  horách. 
Keďže išlo o komplikovaný 
terén, požiadali záchranári 
Horskej záchrannej služby 
o  súčinnosť pri záchrannej 

akcii aj leteckých záchraná-
rov. Obe turistky boli bez 
zranení, boli však podchla-
dené a  dehydratované. Po 
postupnej evakuácii z terénu 
im lekár poskytol potrebné 
ošetrenie, zateplenie a  do-
plnenie tekutín. Skonšta-
toval, že zdravotný stav 55 
a  57-ročných horolezkýň si 
nevyžaduje ďalší transport 
do nemocnice.  (zuh)

V rámci Svetového dňa ľudí so sclerosis multiplex - Dňa 
slnečníc sa popradský Klub sclerosis multiplex zapojil do 
verejnej zbierky aj v meste Poprad. 

S cieľom informovanosti o diagnóze skleróza multiplex 
študenti Strednej zdravotníckej školy rozdávali letáčiky o 
diagnóze, akciách, aktivitách Slovenského zväzu SM a malá 
slnečničku ako symbol choroby SM.

Finančný výnos v meste Poprad vo výške takmer 536 eur 
bol zaslaný na zvláštny účet Slovenského zväzu SM a bude 
použitý v zmysle rozhodnutia Ministerstva vnútra SR,  ktoré 
verejnú zbierku povolilo, na rehabilitačno-rekondičný pobyt 
našich členov v  zariadení Slovenských liečebných kúpeľov 
v Turčianskych Tepliciach začiatkom októbra 2017.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí nás pod-
porili.          Klub SM Poprad

25. mája o 19. hod. - 
TURIZMUS! S BE-
SEDOU S TURIS-
TICKÝM SPRIEVODCOM
HR, dokument, 52 min.+bese-
da, titulky, MP12
Chorvátsko je krajina silno 
závislá od turizmu. Mnoho 
Chorvátov pracuje len v obdo-
bí turistickej sezóny, počas nej 
robia všetko, aby sa dokázali 
postarať o návštevníkov, ktorí 
tvoria ich jediný príjem. Vstup-
né: 4 €, 2 € s preukazom FK
26. mája o 19. hod. - JACKIE 
USA, dráma, 99 min., titulky, 
MP12
Portrét Jackie Kennedy (N. 
Portman) je fascinujúcim na-
hliadnutím do zákulisia Biele-
ho domu. Vstupné: 4 €, 2 € s 
preukazom FK
27. a 28. mája o 16. hod. - 
DEEP: DOBRODRUžSTVO
POD HLADIOU 3D 
ES, animovaný/rodinný/komé-
dia, 92 min., dabing, MP
Zem zaplavili nekonečné oceá-
ny, ľudstvo sa vysťahovalo a na  
planéte žijú už iba tvory z hlbín. 
Vstupné 3D: 6 €; 5,50 € deti
27. mája - 2D a 28. mája - 3D o 
19. hod. - PIRÁTI KARIBIKU: 
SALAZAROVA POMSTA  
USA, dobrodružný/akčný, 135 
min., titulky, MP12
Kapitán Jack Sparrow narazí na 
svojho osudového nepriateľa, 
kapitána Salazara. 
Vstupné 2D: 5 € Vstupné 3D: 6 €
29. mája o 13.30 hod. - MA-
SARYK- PRE SENIOROV 
CZ/SK, historická dráma, 106 
min., titulky/česká verzia, MP12
Jan Masaryk prežil život bohé-
ma, miloval ženy, hudbu, veľké 
gestá i zápasy... Vstupné: 2 €
29. mája o 19. hod.
TANEČNICA 
FR/BE/CZ, dráma/životopisný, 
108 min., titulky, MP12
Príbeh tanečnice Loïe Fuller, 
ktorá začiatkom 20. storočia 
očarila aj bratov Lumiérovcov.  
Vstupné: 4 €, 2€ s preukazom FK

Kina tatran

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov na pozemkoch mesta Poprad-2 

kioskov, každý o výmere 12 m2 nachádzajúce sa na Halátovej 
ulici v Poprade, k. ú. Poprad, zapísané na Okresnom úrade v 
Poprade, katastrálnom odbore, katastrálne územie Poprad, 
na liste vlastníctva č.1. Nebytové priestory sú vo výlučnom 

vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Predmet nájmu na základe súťaže: Prenájom 2 kioskov v pred-
staničnom  parku: • kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postave-
ný na pozemku, parc. č. 2735/6 • kiosk č. 2 o celkovej výmere 12 
m2 postavený na pozemku, parc. č. 2735/7 • Nebytové priestory  
sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Minimálne ročné nájomné: 408,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca platiť aj služby spojené 
s užívaním priestorov.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 6.6.2017 do 12. 
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.po-
prad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 
052/7167293, 052/7167297    PP-51

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

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosť
v katastrálnom území Veľká, a to pozemok časť parc. č. KN-C 
1238/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2 za úče-

lom jeho užívania ako prístupu k inému pozemku a záhrady.
Výška nájmu je minimálne 0,33 €/m2/rok za pozemky situované 
pri rodinných domoch na účely zriadenia pridomovej záhradky.
(Minimálna výška nájmu je určená v súlade so Zásadami prenáj-
mu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad, schválenými Uzne-
sením MsZ č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012 a v zmysle zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.)
Bližšie informácie o nehnuteľnosti ako aj situačný nákres v ka-
tastrálnej mape sú uverejnené na stránke www.poprad.sk, alebo 
ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy majetku, 3. poscho-
die, číslo dverí 313, tel. č. 052/716 72 81, e-mail: ivana.jurisova@
msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 2. 6. 2017 
o 12. hod.      PP-50

MESTO  POPRAD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej 
rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení nes-

korších predpisov,

www.noviny-poprad.sk

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov o celkovej výmere 229,84 m2 ktoré sa 
nachádzajú v budove Reduty, súp. č. 44 na Námestí svätého 
Egídia v Poprade. Nebytové priestory sú vo výlučnom vlast-

níctve  vyhlasovateľa súťaže. 
Predmet nájmu na základe súťaže: 
Nebytové priestory o celkovej výmere 229,84 m2, nachádzajúce 
sa na treťom poschodí budovy súp. č. 44 - Reduta, postavenej na 
pozemku parc. č. KN-C 5/1 v katastrálnom území Poprad, evi-
dovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, 
na liste vlastníctva č. 4890. Nebytové priestory sú vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Účel nájmu: Zriadenie a prevádzkovanie centra podpory pre 
start-up a inkubátor.
Doba nájmu: Nájomná zmluva na prenájom priestorov bude 
uzatvorená na dobu určitú - 10 rokov.
Ročné nájomné: Je stanovené vo výške 1,00 €/predmet nájmu/
rok. 
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služ-
by, spojené s užívaním nebytových priestorov (prevádzkové 
náklady).
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16.6.2017  do 
12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverej-
nené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Všetky súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: 
www.poprad.sk. Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.po-
prad.sk, tel. 052/7167293, 052/7167297   PP-52

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

V  predchádzajúcom vydaní 
novín Poprad bola uverejnená 
súťaž o  vstupenky na koncert 
Alexandrovcov, ktorý bude 
v Poprade v stredu 31. mája na 
zimnom štadióne. Na koncerte 
vystúpi aj skupina Kandráčovci 
a Helena Vondráčková. 

Spomedzi tých, ktorí sa do 
súťaže zapojili boli vyžrebova-
ní E. Hanulčiak, Rastislavova 
ul., Poprad a M. Korenko, Je-
sená ul., Poprad. Vstupenky si 
môžu prevziať v redakcii (Pod-
tatranská 149/7) v  pracovné 
dni do 15. hod.  (ppš)

Lístky vyhrali
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Dnes 24. mája - Diecézna lekáreň sv. Lukáša, 
štvrtok 25. mája - Prima - pri kruhovom objazde, 
v piatok 26. mája - Victoria, v sobotu 27. mája 
- Aduscentrum, v nedeľu 28. mája - Ekoleká-
reň - OC Forum, v pondelok 29. mája - Dr. 
Max - trhovisko a v utorok 30. mája - Adus.
Diecézna lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina ul., Pri-
ma: Huszova ul. (pri kruhovom objazde), Vic-

toria: Drevárska ul. (pri autobusovej stanici), 
Aduscentrum: Nám. sv. Egídia, Ekolekáreň: 

Nám. sv. Egídia (OC Forum), Dr. Max: Ul. 1. 
mája (trhovisko), Adus: Mnoheľova ul. 
Lekárne s pohotovostnou službou sú otvo-

rené od pondelka do piatka od 18. hod. do 22. 
hod., počas sobôt, nedieľ a sviatkov od 8. hod. 
do 22. hod.

Čas vám 
pôjde tak 

rýchlo, že ani nezbadáte, ako 
ubehne ďalší pekný týždeň.

Nemyslite 
len na prá-

cu, nájdite si čas aj na svoje zá-
ľuby a svojich blízkych.

Niekto vás 
už dlhšie 

pozoruje a chce s vami nadviazať 
nejaký vzťah. 

N e j a k á 
u d a l o s ť 

vám prinesie veľkú radosť. Dôvo-
dov na optimizmus budete mať 
niekoľko.

Dočkáte sa 
pochvaly od 

nadriadených a s tým príde aj fi-
nančná odmena.

Niečo vám 
urobí veľkú 

radosť. Budete sa z toho tešiť, ako 
už dávno nie.

Všetko vám 
pôjde ako 

po masle. Vo vašich zámeroch sa 
nevyskytnú nijaké prekážky.

Budete si 
r o z u m i e ť 

so staršími osobami, s ktorými 
strávite príjemné chvíle. Poteší 
Vás darček.

Z v á ž t e 
každý svoj 

krok, lebo nie všetci to s vami 
myslia úprimne. Dajte si pozor 
na sladké reči.

Budete sa v 
niečom cítiť 

neisto a niečo vás zaskočí. Ukážu 
sa nové informácie.

N i e k t o r é 
veci nechaj-

te „plávať“, vyriešia sa akoby samy 
od seba. Príde k vám návšteva.

Tešte sa zo 
života, ten-

to týždeň bude plný pohody a 
stretnutí s príjemnými ľuďmi.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

SpoločenSká kronika

V stredu 17. mája 2017
vo Veľkej s

V pondelok 22. mája 2017
vo Veľkej s

V pondelok 22. mája 2017
vo Veľkej s

V utorok 23. mája 2017
vo Veľkej s

V utorok 23. mája 2017
vo Veľkej s

V stredu 24. mája 2017
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 24. mája 2017
o 14.30 hod. vo Veľkej s

V stredu 24. mája 2017
o 15.30 hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 25. mája 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

Helenou Ostrohovou,
87-ročnou

Hedvigou Krojerovou,
85-ročnou

Annou Pitoňákovou,
83-ročnou

Jozefom Janiglošom,
96-ročným

Denisom Gálikom,
19-ročným

Irenou Jedinákovou,
81-ročnou

Margitou Smetanovou,
88-ročnou

Vladimírom Skokanom,
60-ročným

Františkom Nebusom,
88-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

PREVENTÍVNE VYŠETRENIE ZNAMIENOK

„Som presvedčený o tom, že to, čo rozlišuje úspešných ľudí od ne-
úspešných, je vytrvalosť.“             STEVE JOBS

povedali Slávni

Dnes 24. mája má meniny Ela, zajtra 25. mája Urban, v piatok 26. 
mája Dušan, v sobotu 27. mája Iveta, 28. mája Viliam, v pondelok 
29. mája Vilma a v utorok 30. mája Ferdinand.

BlaHoŽeláme k meninám

navŽdy Sa roZlÚčime

Od 25. mája do 31. májaOd 25. mája do 31. mája
program kina cinemaX

V máji si každoročne pripomíname Eu-
rópsky deň melanómu. Pri tejto príležitosti 
sú organizované rôzne podujatia zamerané 
na preventívne vyšetrenia kože, zvýšenie in-
formovanosti verejnosti o možnom nebez-
pečenstve materských znamienok, vplyve 
slnečného žiarenia na vznik rakoviny kože a 
priblíženie práce dermatovenerológov.

Výskyt nádorových premien pigmento-
vých névov, ale i iných kožných zmien za 
ostatné roky prudko stúpa. Základom liečby 

sú však včasný záchyt a dostatočne radikálna 
chirurgická intervencia.

Melanóm však nevzniká iba v máji, môže 
sa vyskytnúť u každého z nás v priebehu ce-
lého roka. Preventívne vyšetrenie znamie-
nok je vhodné absolvovať 1-krát ročne a je 
hradené z verejného zdravotného poistenia. 
Môžete tak urobiť kedykoľvek v  Dermato-
venerologickej ambulancii (kožná) na prí-
zemí pavilónu kožného stacionára http://
www.nemocnicapp.sk/?cat=62.  (sga)

žiaci 4. A  triedy sa 10. 
mája zúčastnili v  Podtat-
ranskej knižnici na stretnu-
tí s  lesným pedagógom 
z  Tatranskej Lomnice na 
tému „Les ukrytý v knihe.“ 
Je to už 7. ročník celoslo-
venskej kampane na pod-
poru čitateľskej a  prírodo-
vednej gramotnosti.

Prostredníctvom prezen-
tácie a riadeného rozhovoru 
žiaci rozprávali o  význa-
me lesa, objavovali listové 
tajomstvá našich stromov 
a  vypracovali pracovný list 
s  úlohami: Čo všetko môže 
strom zažiť, Zelená ozdoba, 
Nie je list ako list, Príslovia 
a porekadlá o strome.

Druhá časť podujatia  bola 
venovaná knihe. Žiaci hľadali 
odpovede na otázky: Čo je to 

kniha? Prečo čítam kni-
hu? Aké knihy čítam? Na-
učili sa ako vzniká papier 
a napokon kniha. 

V závere besedy s  les-
níkom pracovali v  sku-
pinách. Úlohou žiakov 
bolo správne poskladať  
z  pripravených dreve-
ných častí list stromu  
podľa  obrázka. Následne 
sa zapojili do súťaže Vy-
tvor vlastnú originálnu 
„Lesnú pohľadnicu“ a  so 
správou ju poslali lesné-
mu kamarátovi Silváriko-
vi do Zvolena.

Spoločné stretnutie a ak-
tivity v knižnici poukázali 
na význam lesa a lesníctva, 
podporili environmentálne 
povedomie žiakov a ochranu 
životného prostredia pros-

LES UKRYTÝ V KNIHE

tredníctvom knižiek.
TEXT A FOTO - Mária 

Šimková

Napísali ste nám

Detské kino: Baby šéf 2D: 
o  13. hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Piráti Karibiku: Sala-
zarová pomstva 2D: o  13.20 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
o  15.20 hod. a  o  20.50 hod., 
Piráti Karibiku: Salazarová 
pomstva 3D: o  18.10 hod., 
Baby šéf 2D: o 15.30 hod. (hrá 
sa len 31.5.) a o 16.10 hod. (ne-
hrá sa 31.5.), Votrelec: Cove-
nant: o 17.50 hod. (hrá sa len 
31.5.), o  18.20 hod. (nehrá sa 
30.5. a 31.5.) a o 21. hod. (nehrá 
sa 31.5.), Artmax filmy: Leo-
nardo da Vinci: Génius v Mi-

láne: o 18.40 hod. (hrá sa len 
30.5.), Predpremiéra: Wonder 
Women 2D: o 20.30 hod. (hrá 
sa len 31.5.), Putovanie tuč-
niakov: Volanie oceánu: o 13. 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Deep: Dobrodružstvo pod 
hladinou 2D: o  15. hod. (ne-
hrá sa 29.5.), Strážcovia ga-
laxie 2D: o 17.10 hod. (nehrá 
sa 29.5.), Kráľ Artuš 2D: o 16. 
hod. (hrá sa len 29.5.) a o 20.20 
hod. (nehrá sa 29.5.), Art-
max opera: La Traviata: o 19. 
hod. (hrá sa len 29.5.). Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)

• HRUBÝ výnos zo zbierky 21. ročníka Dňa narcisov predsta-
voval viac ako 900 000 €. Liga proti rakovine ďakuje všetkým, 
ktorí prispeli, pretože aj napriek nepriaznivému počasiu sa ľudia 
na Slovensku sa opäť spojili a vyjadrili tak podporu a spolupat-
ričnosť onkologickým pacientom.• MINISTERSTVO životného prostredia SR, Slovenská agen-
túra životného prostredia, Spolok pre obnovu dediny a Združenie 
miest a obcí Slovenska vyhlásili v poradí už 9. ročník súťaže Dedina 
roka. V súťaži okrem prestíže, titulu Dedina roka 2017 a práva re-
prezentovať Slovensko v európskej súťaži môže obec získať finanč-
né prostriedky pre podporu obnovy obce a vecné ceny. Internetové 
hlasovanie verejnosti prebieha od 15. mája do 31. júla 2017.  (ppš)

Oznamy
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POPRAD

inZercia

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
pozemku časť parc. č. KN-C 433/14, druh pozemku ostatné plochy o výmere 

44 m² v katastrálnom území Poprad, obec Poprad, zapísaného v katastri 
nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste 
vlastníctva č. 1 na dobu určitú do 30. 4. 2044, za účelom osadenia konštruk-
cie trvalého vonkajšieho sedenia, letnej terasy, podľa záväznej architektonic-

kej štúdie.

Minimálna výška ročného nájomného je stanovená v súlade s § 9a ods. 9 zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade so Zása-
dami prenájmu pozemkov vo vlastníctve Mesta Poprad schválenými uznesením 
Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 117/2012 zo dňa 6. 6. 2012, a to vo výš-
ke 16,- €/m2/rok za ostatné pozemky v zóne A, ktoré slúžia na účely podnikania, 
alebo s ním súvisia, teda spolu 704,- €/rok za celý predmet nájmu.

Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. 5. 2017 do 12.00 hod.  

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

Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk. Bližšie in-
formácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81, 052/716 72 93.  PP-40

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

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka oddelenia dopravy
Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa v oblasti stavebníctvo alebo 
doprava • prax v  príslušnom odbore výhodou • znalosť právnych noriem v 
predmetnej oblasti • bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunika-
tívnosť, flexibilnosť • práca s počítačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
písomná prihláška na výberové konanie • profesijný štrukturovaný životopis 
s uvedením telefonického kontaktu • kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní 
• výpis z registra trestov alebo čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný 
súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre účely výberového ko-
nania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Predpokladaný nástup: dohodou
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Ponúkaný plat: v zmysle platnej legislatívy
Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi: 26. mája 2017 do 
15. hod.

Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel. 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s ozna-
čením neotvárať „výberové konanie - doprava“ do podateľne Mestského úra-
du v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberové-
ho konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.   PP-48

Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad
prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie pracovnej pozície

odborný referent/ka stavebného poriadku
Miesto práce: Mestský úrad Poprad
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu
Náplň práce: Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej sprá-
vy - pôsobnosti stavebného úradu I. stupňa podľa Stavebného zákona na 
území mesta Poprad.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
vysokoškolské vzdelanie min. I. stupňa - pozemné stavby • prax v prísluš-
nom odbore výhodou • znalosť právnych noriem v predmetnej oblasti • 
bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť • 
práca s počítačom - pokročilý • vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
písomná prihláška na v výberové konanie • profesijný štrukturovaný živo-
topis s uvedením telefonického kontaktu • kópia dokladov o dosiahnutom 
vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • písomný súhlas uchádzača so 
spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania podľa zákona 
č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Termín doručenia prihlášky s  požadovanými dokladmi: 26. mája 2017 
do 15. hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel. 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v  zalepenej obálke 
s označením neotvárať „výberové konanie - stavebný poriadok“ do poda-
teľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich  poslať poštou na adresu:
Mestský úrad Poprad
odd. personálneho manažmentu a miezd 
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výbero-
vého konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. PP-49

• Predám tatranský obklad 2,9 €/m2, 
leštený, zrubový - pologuľatý profil, 
hranoly a dlážkovicu - dyle na podla-
hy. Inf.: č. t. 0908 234 866.  3/17-P

• Kúpim pozemok v  Poprade - vo 
Veľkej, v Spišskej Sobote alebo v Strá-
žach vhodný na výstavbu rodinného 
domu, výmera pozemku max. do 450 
m2, cena do 45 000 €. Platba v hotovos-
ti. Inf.: č. t. 0903 626 055.  8/17-K
• Kúpim záhradku vo Svite. Inf.: č. t. 
0903 649 451.  10/17-K

• Náter striech za 3 €/m2. V  cene 

je farba + práca. Inf.: č. t. 0915 
423 705.   36/17-R
• Aj v roku 2017 ponúka muzikantské 
služby učiteľ na dôchodku JÁN PLA-
ČEK z Popradu (flauta, klarinet, trúb-
ka, husle, spev, humor) na svadbách, 
narodeninách, firemných akciách vo 
dvojici s  harmonikárom alebo gitaris-
tom. Doprava vlastná. Inf.: č. t. 052/776 
76 33, 0902 519 954.  39/17-R
• Hľadám ženu na výpomoc v  do-
mácnosti, raz v mesiaci, ostatné doho-
dou. Inf.: č. t. 052/776 95 93.  40/17-R
• Hľadám prácu ako upratovačka 
alebo pomocná sila v  kuchyni. Som 
na čiastočnom invalidnom dôchod-
ku. Inf.: č. t. 0914 144 667.     41/17-R
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Naše hory boli veľmocou v ťažbe zlata a striebra
V  Podtatranskej knižnici 

v  Spišskej Sobote predsta-
vili v utorok minulý týždeň 
unikátnu knihu Poklady 
zeme a klenoty Spiša. Pod-
robne mapuje zlatníkov 
od 14. do 20. storočia, ich 
znaky, cechové pravidlá, 
dielo a rôzne zaujímavosti. 
Autormi sú Michal Lipták 
(bývalý spišskosobotský fa-
rár, autor textov) a Ján Ma-
tej (autor fotografií).

M. Lipták (na foto) prečí-
tal približne 100 kníh o  tej-
to téme. Autori navštívili 
80 kostolov v  regióne Spi-
ša, a  s  povolením biskupa 
fotografovali klenoty. Naj-
vzácnejšie monštrancie má 
kostol vo Veľkej, v Spišskej 
Novej Vsi a v Starej Ľubovni.

Kniha vznikala jeden 
a  pol roka a obsahuje zau-
jímavé údaje o zlatníkoch. 

Majstri, ktorí vytvárali hod-
notné diela sa združovali v 
cechoch. Keď mali miesto, 
prijali učňa. Tí chodili na 
študovnú vandrovku po 
svete. Prinášali tak nové 
myšlienky a pohľady na 
umenie. Pracovná doba bola 
od 5. do 22 h. Stalo sa aj to, 
že umelec nad svojím die-
lom zaspal. Mária Terézia 
to skrátila o  3 hodiny - od 
6. do 20 h. Ak sa člen cechu 

chcel stať maj-
strom, čakali 
ho majstrovské 
skúšky: výroba 
prsteňa, kalichu 
a  pečate. Na 
post majstra sa 
dalo vyšplhať aj 
usporiadaním 
veľkej hostiny 
s  9 chodmi. To 
by však záujem-
cu finančne zru-

inovalo a  teda aj odradilo.  
Umelec, ktorý predával na 

trhu v meste, kde nebol čle-
nom cechu bol tzv. fušerom, 
tovar mu vzali a  vyhna-
li z  mesta. Ak by mal učeň 
(hoci aj veľmi talentovaný) 
problém so svojím šéfom - 
majstrom a prešiel by k iné-
mu majstrovi, ako umelec 
skončil. Bol prípad, že také-
hoto učňa verejne prefackal 

majster Brokoff (autor nie-
koľkých sôch na Karlovom 
moste v  Prahe, narodený 
v  Sp. Sobote). V  tom čase 
boli zaznamenané aj „voj-
ny cechov“. Nemusíme ísť 
ďaleko, večné škriepky boli 
medzi sobotským a  veľ-
čianskym cechom. Ničili 
a kradli si navzájom materi-
ál aj tovar. Prestali s tým, až 
keď z  vrchnosti prišiel prí-
kaz, ktorý bol pre nich veľ-
kým trestom - aby sa spojili 
a spolupracovali. 

Bohatú tradíciu má v na-
šom regióne aj tkáčstvo 
(neskôr Tatraľan). O  kaž-
dý nový ročník bol veľký 
záujem. Do tkáčskej školy 
v  Kežmarku každý rok na-
stúpilo 30 Turkov. 

S príchodom manufak-
túr boli cechy zrušené, ma-
nufaktúry potom vytlačila 
priemyselná revolúcia a to-
várne. 

Spiš bol v  zlatníctve naj-
rozvinutejší na Slovensku. 
Okrem zlatníkov náš región 
vynikal aj inými remesla-
mi. Nezastupiteľné miesto 
tu mali kováči, tehlári, zá-
močníci, klobučníci, ihlá-
ri, kušnieri, čipkári, lanári, 
pekári, mlynári, farbiari, 
truhlári, garbiari a  mno-
ho ďalších.  (kpa)

• MINULÝ týždeň v  stre-
du 17. mája ráno odovzdal 
občan mesta v úradovni 
MsP Poprad nájdený zväzok 
kľúčov. Na zväzku sa nachá-
dzal aj kľúč od motorového 
vozidla Škoda. Nájdená vec 
bude uložená na MsP Poprad 
až do zistenia jej majiteľa.
• V TEN istý deň večer na-
šla hliadka MsP Poprad na 
parkovisku oproti MsÚ Poprad 
zaparkované motorové vo-
zidlo Suzuki s otvoreným 
oknom na strane spolujazd-
ca. Vo vozidle ani pri ňom 
sa nikto nenachádzal. Podľa 

evidenčného čísla vozidla bol 
zistený jeho držiteľ a telefo-
nicky upozornený na daný 
nedostatok. K vozidlu prišla 
majiteľka, ktorá ho riadne 
uzamkla a hliadke poďako-
vala za to, že ju na otvorené 
okno upozornila.
• V PIATOK 19. mája dopo-
ludnia zistili mestskí policajti 
na parkovisku pri NC Kauf-
land osobu, ktorá okoloidú-
cim ponúkala na predaj rôzne 
voňavky a holiace strojčeky. 
Preverením bolo zistené, že 

18-ročný muž z obce Nová 
Ves nad Žitavou vykonával 
túto činnosť bez príslušného 
povolenia, za čo dostal na 
mieste blokovú pokutu.
• V SOBOTU 20. mája po-
poludní preverovala hliadka 
MsP Poprad oznam ohľadom 
založenia nelegálnej skládky 
na ul. Lidickej v Poprade-
-Matejovciach. Policajti zis-
tili, že pôvodcom skládky je 
41-ročný muž z Matejoviec. 
Mužovi bola uložená bloko-
vá pokuta vo výške 20 eur 
a založenú skládku násled-
ne odstránil.  (msp)

Týždeň s MsP

Minulý piatok sa so svojou 
školou lúčili štvrtáci zo Stred-
nej priemyselnej školy v Popra-
de, ktorých po akademickom 
týždni čakajú maturitné 
skúšky. Tohto roku predstúpi 
pred maturitné komisie spolu 
140 študentov popradskej prie-
myslovky. (Na foto abiturient-
ky zo 4.PD priestorový dizajn.) 
FOTO - Valéria Ovšáková

Streda 24. máj o 17.30 hod./
divadelná sála DK v Poprade
CESTUJTE S NAMI
ZÁZRAČNOU PLANÉTOU
Anglický koncert študentov He-
len Doron English v spolupráci s 
divadelným súborom Šťastlivec 
pri ZUŠ na Štefánikovej ulici.
Sobota 27. máj o 19. hod./di-
vadelná sála DK Poprad

SEDEM BEZ ZÁRUKY
Talk show. Účinkujú: E. Vacvalo-
vá, M. Lasica, O. Feldeková, M. 
Leško a hosť S. Martausová. Vstup-
né: 17, 15, 12 €. Predpredaj: MIK 
052/4361192, www.predpredaj.sk. 
27. - 29. máj
MDD - MESTO
POPRAD DEťOM
Viac na plagáte na 1. str.
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Popradčania majú za sebou jedinečný futbalový víkend
FK Poprad má 
za sebou úspeš-
ný futbalový ví-
kend. V  sobotu 

v  rámci nadstavbovej časti 
II. ligy o  udržanie rozdr-
vilo A-mužstvo Hanisku 
výsledkom 11:0 a  v  nedeľu 
popradské B-čko zdolalo 
vo Veľkej v  rámci V. ligy 
Podtatranskej Smižany 4:0, 
čím si zabezpečilo už štyri 
kolá pred koncom postup 
do vyššej súťaže.

V  sobotňajšom stretnu-
tí 8. kola východnej skupiny 
o udržanie v II. lige si Popradča-
nia schuti zastrieľali. Hanis-

ke nasúkali 11 gólov, z toho 
štyri vsietil hrajúci tréner 
FK Poprad Stanislav Šesták 
(na foto vľavo). Hetrik za-
knihoval aj Marko Lukáč, 
dva góly pridal Duje Medak 
a po jednom Vladislav Palša 
a  Viktor Maťaš. „Opäť sme 
ukázali chuť a  radosť z  fut-
balu. Efektivita bola vyššia 
ako v  predošlých zápasoch. 
Snažili sme sa neinkasovať 
a  tým sa chceme zodpoved-
ne pripraviť na baráž. Uro-
bíme maximum pre to, aby 
sme cez ňu prešli,“ povedal 
S. Šesták. Popradčanov čaká 
dvojzápasová baráž o zacho-

vanie druholigovej prísluš-
nosti proti rezerve trnav-
ského Spartaka. Generálkou 
na tento vrchol sezóny bolo 
v strede minulého týždňa ví-
ťazstvo v Michalovciach nad 
miestnym prvoligistom 3:0 
v priateľskom stretnutí. Prvý 
zápas baráže je na programe 
v  sobotu 3. júna o  17. hod. 
v NTC Poprad.

V  nedeľu sa na domácom 
trávniku predstavili aj futba-
listi popradského B-čka (na 
foto vpravo) v rámci 22. kola 
V. ligy Podtatranskej. Porazili 
Smižany 4:0, čím si zabezpe-
čili už v predstihu postup do 

najvyššej súťaže. „Veľmi sa te-
ším, že nám to konečne vyšlo. 
Nič sme nenechali na náhodu, 
pretože chceme ísť po dlhej 
ceste stále hore. Toto mužstvo 
by sme radi čo najskôr videli 
v tretej lige,“ uviedol po zápa-
se prezident FK Poprad Ro-
man Dvorčák. „Celú sezónu 
sme podávali kvalitné výkony 
a toto je naša odmena,“ dodal 
šťastný tréner FK Poprad B 
Mikuláš Dvorožňák.

Výsledok 8. kola sk. o udr-
žanie II. ligy Východ v  so-
botu 20. mája FK Poprad - 
FK Haniska 11:0 (3:0), góly 
Popradu: 11., 41., 56. a  71. 

Stanislav Šesták, 61., 76. a 78. 
Marko Lukáč, 66. a 75. Duje 
Medak, 16. Vladislav Palša 
a 49. Viktor Maťaš.

Program: 9. kolo sk. 
o  udržanie II. ligy Vý-
chod v  nedeľu 28. mája 
o 17. hod. MŠK R. Sobota 
- FK Poprad.  (mav)

   Z V R P S B

1. FK Poprad 26 14 8 4 64:22 50

2. R. Sobota 26 6 5 15 24:45 23

3. Lipany 26 5 4 17 24:56 19

4. Haniska 26 2 6 18 27:79 12

Tabuľka II. ligy
- sk. o záchranu

Rallye Tatry 2017 štartuje už v piatok

Pod Tatrami slávnostne odštar-
tuje 44. ročník Rallye Tatry 2017 
v piatok o 16.18 hod. na Námestí sv. 
Egídia. Sprievodný program začína 
už vo štvrtok. Organizátori pritiahli 
na toto legendárne podujatie aj veľ-
ké mená motoristického športu.

Hlavným organizátorom je AOS 
klub Poprad, ktorý pre 68 posádok 
z  piatich krajín pripravil trať s  cel-
kovou dĺžkou 435 kilometrov. Bude 
prechádzať tromi okresmi a  deväť 
rýchlostných skúšok má dĺžku 103 
km. Ťahákom budú technologicky 
najvyspelejšie vozidlá R5, niekdajší 
majster sveta a  legenda motošportu 
Stig Blomqvist zo Švédska, ako aj 
trojnásobný víťaz Rallye Tatry Leo 
Pavlík z Českej republiky.  

V bohatom sprievodnom programe 
vystúpi v piatok pred štartom kapela 

Smola a  Hrušky a  v  sobotu odohrá 
koncert aj Bon Jovi Revival. V dome 
kultúry sú od pondelka do konca 
júna vystavené práce detí z  troch 
popradských ZUŠ na  tému Nakresli 
Rallye. Pre pamätníkov bude počas 
celého piatka až do soboty dopolud-
nia na hlavnej pošte pripravená prí-
ležitostná pečiatka, ktorej vytvorenie 
inicioval Klub filatelistov v Poprade. 
Záštitu nad podujatím prevzal minis-
ter školstva, vedy, výskumu a športu 
Peter Plavčan, ktorý sa zúčastní otvá-
racieho ceremoniálu.

Z časového harmonogramu
Rallye Tatry 2017:

Vo štvrtok 25. mája - o 10. hod. otvo-
renie servisného parkoviska v  areáli 
bývalých vojenských kasární na sídl. 
Západ, o 10.30 hod. začiatok obhliad-
ky trate, o 18. hod. autogramiáda naj-

lepších jazdcov v OC Forum Poprad.
V piatok 26. mája - od 10. do 13. 

hod. predsúťažné testovanie vozidiel 
na účelovej komunikácii Hozelec - 
Úsvit, o  16.18 hod. slávnostný štart 
súťaže na Nám. sv. Egídia pri OC 
Forum Poprad, o 17.05 hod. štart RS 
Novoveská Huta 1, o 18.50 hod. štart 
RS Novoveská Huta 2, o 22.03 hod. 
štart RS Poprad - okruh na mimoú-
rovňovej križovatke pri Tescu.

V  sobotu 27. mája - o  8.58 hod. 
RS Bystré 1, o 9.58 hod. RS Mlynky 
1, o 10.14 hod. RS Hnilec 1, o 12.18 
hod. RS Mlynky 2, o 12.34 hod. RS 
Hnilec 2, o 14.09 hod. RS Bystré 2, 
o 15. hod. slávnostné vyhlásenie vý-

sledkov na Nám. sv. Egídia pri OC 
Forum Poprad.

Uzávierky ciest: vo štvrtok 25. 
mája od 21. do 24. hod. a  v  piatok 
26. mája od 21. do 1. hod. cesta 1/18 
od Tesca po cirkevnú školu a Parti-
zánska ulica (od predajne Peugeot 
po svetelnú križovatku pri Tescu), 
v piatok 26. mája od 9. do 14. hod. 
úsek Hozelec - Úsvit, od 16. do 21. 
hod. úsek Novoveská Huta - Mlyn-
ky, v sobotu 27. mája od 8. do 11.30 
a  od 13. do 16. hod. úsek Sp. Bys-
tré - Poprad (cez Visovú), od 9. do 
14. hod. úsek Mlynky - Hnilec a od 
9.15 do 14.15 hod. úsek Hnilec 
- Gemerská Poloma.  (ppv)

Na fotografii počas tlačovej konferencie zľava: tajomník súťaže Peter Ora-
vec, riaditeľ pretekov Stanislav Hanzeli a primátor Popradu Jozef Švagerko.



Strana 1124. 5. 2017

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž Svetová liga vo volejbale

Popradskí novinári dnes už po tretíkrát vyzvú extraligové basketbalistky na exhi-
bičný zápas v Aréne. Podujatie pripravila Basketbalová akadémia mládeže Poprad 
v  spolupráci s mestom Poprad a  redakciou Novín Poprad. V programe nebudú 
chýbať malé basketbalové talenty a v tomto ročníku aj krátky exhibičný duel medzi 
trénerkami BAMP a ich dcérami. Novinári nenechávajú nič na náhodu. Tí, ktorí 
si našli čas, poctivo trénovali minulý týždeň v telocvični ZŠ Komenského (na foto). 
Všetko je pripravené na jedinečnú basketbalovú zábavu. Už dnes o  17.30 hod. 
v Aréne Poprad. (bližšie informácie na plagáte nižšie).      FOTO - Noviny Poprad

Krátko zo športu
• V NEDEĽU 28. mája sa pod Tat-
rami uskutoční sviatok cyklistiky pre 
všetkých pod názvom Jarná klasika. 
Po deviatich rokoch odštartuje z Ve-
lického námestia o 11. hodine. Trať 
povedie cez viac ako dvadsať podtat-
ranských obcí. Prihlásených je viac 
ako 150 pretekárov zo 4 krajín. Cieľ 
a vyhodnotenie je na programe o 16. 
hodine na Hrebienku.• VRCHOL karatistickej sezóny oslá-
vili mladí karatisti z  KK Shihan Po-
prad tromi titulmi na Majstrovstvách 
Slovenska v  Košiciach. Súčasťou bolo 
aj vyhlasovanie víťazov Slovenského 
pohára a  zo Shihanistov si ocenenie 
prevzala Hana Hybenová a  Martin 
Stříž, ktorý sa stal Majstrom Slovenska 
v  športovom zápase kumite, rovnako 
ako debutantka Karin Kleinová a tiež 
Veronika Jalowiczorová.• PRED dvomi týždňami sa sloven-
ského šampionátu zúčastnili v Koši-
ciach aj karatisti Central karate klu-
bu Poprad, ktorí vybojovali spolu 
12 medailí. O zlato sa postarali obe 
sestry Klempové, Linda v disciplíne 
kata a Laura v disciplíne kumite.• NAJVÄČŠÍ mužský antukový te-
nisový turnaj na Slovensku Poprad 
- Tatry Challenger sa bude konať v 
roku 2017 od 17. do 24. júna v Po-
prade. Už pätnásty ročník sa odohrá 
na Mestských kurtoch na Športovej 
ulici 1 a bude mať rekordnú dotáciu, 
až 64 000 eur.• V SOBOTU 20. mája sa v Liptov-

skom Hrádku konali Majstrovstvá 
Slovenska dorastu v  kulturistike. 
17-ročný Popradčan Patrik Kubus 
študujúci v  SOŠ Okružná postúpil 
po dvojročnej náročnej príprave do 
celoštátnej nominácie. V kategórii 
do 80 kg a v kategórii voľnej kultu-
ristiky obsadil zhodne 6. oceňovacie 
a postupové miesto bez akéhokoľvek 
sponzora, len za podpory rodiny a 
vlastnej driny.• V  SOBOTU 20. mája sa v  Štr-
be konal 45. ročník celoštátnej hry 
Plameň 2017 mladých hasičov od 
5 do 16 rokov. Víťazom územného 
kola sa medzi chlapcami i dievčata-
mi stalo družstvo Šuňava I. Súťažili 
aj 5 - členné družstvá, kde zvíťazila 
Nová Lesná. V osobitne hodnotenej 
„kráľovskej„ disciplíne - požiarnom 
útoku s vodou dosiahli najlepšie vý-
sledky u chlapcov i dievčat Kravany. 
V súťaži jednotlivcov v behu na 50 m 
s prekážkami u chlapcov zvíťazil Ró-
bert Gabrik zo Spišského Bystrého, 
u  dievčat Bianka Ďurišová zo Spiš-
skej Teplice.• V PIATOK 26. mája sa o 18. hodi-
ne v obradnej sieni OÚ v Štrbe usku-
toční slávnostné ocenenie najlepších 
športovcov obce Štrba. Na podujatí 
bude ocenených 23 športovcov, ktorí 
v uplynulej sezóne 2016 - 2017 dosiah-
li najvýraznejšie športové výsledky. Do 
Galérie osobností športu bude uvede-
ný Pavol Erdziak, zakladateľ Malého 
štrbského maratónu.  (ppv)

Minulý týždeň v stredu krátko popoludní zavítala do priestorov ZŠ na Tajov-
ského ulici v  Poprade úspešná slovenská reprezentantka v  zjazdovom lyžo-
vaní a rodáčka z Liptovského Mikuláša Petra Vlhová (na foto vpravo), ktorá 
odpovedala na zvedavé otázky nielen žiakov, ale aj starších účastníkov besedy. 
Zaspomínala si na svoje začiatky, keď aj na podujatiach spoluorganizovaných 
mestom Poprad vyhrávala školské súťaže a  prezradila tiež, že jej kombiné-
zu z minulej sezóny navrhol Popradčan.        FOTO - Marek Vaščura

Aréna Poprad bude od piatka 2. júna do nedele 4. júna 
hostiť skupinu Svetovej ligy vo volejbale aj za účasti slo-
venských reprezentantov.

Redakcia novín Poprad vám v spolupráci s organizátorom 
SVF prináša súťaž o vstupenky na toto podujatie. Dvaja výher-

covia získaju po dva vstupy na každý hrací deň. Stačí vystrih-
núť kupón a zaslať alebo osobne priniesť na adresu redakcie 
(Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad) najneskôr do pondelka 
29. mája do 15. hodiny. Mená výhercov uverejníme v najbliž-
šom vydaní, ktoré vyjde v stredu 31. mája.  (ppp)
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Vône i chute guláša opäť opantali Spišskú Sobotu
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HOSTIA KONCERTU

HELENA VONDRÁČKOVÁ

KANDRÁČOVCI
a

HELENA VONDRÁČKOVÁHELENA VONDRÁČKOVÁ

www.alexandrovcinaslovensku.sk • www.mejdanroku.sk • tel. 0948 381 146 •

19:00 ALEXANDROVCI
18:25 KANDRÁČOVCI

Koncert sa koná pod záštitou primátora mesta Poprad Ing. Jozefa Švagerka 
a za podpory mesta Poprad. 

EUROPEAN TOUR 2017

31. 5. POPRAD 
ZIMNÝ ŠTADIÓN
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Spišskosobotský kotlík na-
písal už dvanástu kapitolu. 
V  sobotu sa na hasičskom 
dvore v  Spišskej Sobote ziš-
lo približne 25 družstiev od 
východného Slovenska až 
po Prahu. Bohatý program 
spestrila svojím vystúpením 
speváčka Jadranka.

Podujatie prilákalo do Spiš-
skej Soboty množstvo náv-
števníkov, stabilných i nových 
účastníkov. „Tento ročník sme 
spestrili okrem bohatého kultúrneho 
programu aj tombolou, ocenili sme 
najstarších účastníkov, najkrajší stá-
nok a blondínu, družstvá, ktoré prišli 
z najväčšej vzdialenosti a tiež stálice 
mimo domácich družstiev,“ vysvetľo-
val jeden z organizátorov Ján Žabka.

Každý sa s prípravou guláša popa-
soval po svojom. Široko-ďaleko roz-
voniavali tradičné prísady, ale aj huby, 
bylinky, či dokonca slivkový lekvár. 
„Robievame klasický guláš, aký sa varí 
stáročia,“ povedal predseda Klubu 
Veličanov Milan Hámor. „Našou špe-
ciálnou prísadou sú huby, ale nesmie 
sa to preháňať, lebo by to bol hubáš 
a  nie guláš,“ poznamenal predseda 
Popradského mykologického klubu 

Andrej Akurátny. Po prvýkrát zosta-
vila tím aj Tatranská galéria (na foto 
hore). „Náš guláš sme nazvali artmix. 
Bol veľmi jednoduchý a  použili sme 
len tri základné ingrediencie - mäso 
z diviny, cibuľu a slivkový lekvár. Po-
tom sme už pridali len správne bylinky 
a koreniny,“ opísala recept riaditeľka 
Tatranskej galérie Anna Ondruše-
ková. Guláš varili aj seniori z Centra 
sociálnych služieb v Poprade. „Minu-
lý rok sme sa zúčastnili po prvýkrát a 
veľmi sa nám to zapáčilo. Pre našich 
klientov to nebol len relax, ale aj spo-
mienka na staré dobré časy. Mnohí 
povyťahovali staré recepty,“ uviedol 
riaditeľ CSS v  Poprade Jozef Košic-
ký. Ocenenie pre najstaršieho účast-

níka získal tamojší klient 
- 87-ročný Jozef Klimek (na 
foto dole uprostred), ktorý 
si zaspomínal na mladosť. 
„V minulosti bolo varenie gu-
lášu veľkou udalosťou. Muse-
lo to mať riadny dôvod. Ešte 
som však nezažil toľko ľudí 
pohromade. Tu sa po guláši 
doslova zaprášilo.“

Medzi horúcich favoritov 
na najlepší guláš patria kaž-
dý rok Zelenáči. Tentokrát sa 

im podarilo vydražiť najcennejší ar-
tefakt - Spišskosobotský kotlík za 252 
eur. „Guláš musí chutiť nám a  vtedy 
chutí každému. Je to tradičné sloven-
ské jedlo, ktoré sa nevarí, ale pripra-
vuje srdcom,“ prezradil člen tímu Ján 
Husár (na foto dole vpravo).

Podujatie neobišiel ani primátor 

Popradu Jozef Švagerko, ktorý sláv-
nostne pod kotlík podkúril a sám aj 
nejeden guláš ochutnal. „Je to veľmi 
dobrá akcia. Spišskosobotčania sa po-
hrávajú s  myšlienkou presunúť toto 
podujatie na ich námestie a  len oni 
vedia, čo by to prinieslo. Aj toto pros-
tredie má svoje čaro,“ povedal. (mav)


