
Aj v minulých dňoch bolo na cyklistickom chodníku rušno. Prilbu 
mali cyklisti na hlave skôr výnimočne. Bicyklista, ktorý ju mal, ju 
považuje za podstatné zvýšenie bezpečnosti. Za rizikových na cyklo-
chodníku pokladá mamičky na korčuliach s kočíkom a ľudí so psami.

Charitatívneho behu VSE City Run sa opäť zúčastnili aj Poprad-
čania. Každý, kto sa v stredu 10. júna postavil na Námestí sv. Egí-
dia na bežecký pás, na štart mini behu, symbolickej prechádzky, či 
hlavného behu, pomohol prekonať popradský rekord v nabehaných 
kilometroch z minulého roka a vyzbierať tak peknú sumu peňazí 
pre detské oddelenie Nemocnice Poprad.

Dopoludnia naháňali kilometre prevažne školské výpravy, či špor-
tové kluby. Súčasťou programu bolo popoludní aj privítanie účast-
níkov štafety Dukla - Lidice, ktorí svojou troškou tiež prispeli ku 
konečnému výsledku. V  pelotóne sa objavil aj prvý viceprimátor 
mesta Poprad Igor Wzoš, ktorý akciu hodnotil pozitívne. „Poprad 
hostil dve absolútne skvelé podujatia. City Run má krásny charitatívny 
rozmer a každý môže pomôcť dobrej veci. Štafetou Dukla - Lidice sme 

si pripomenuli 70. výročie veľkej tragédie dvad-
siateho storočia. Treba to neustále pripomínať 
najmä mladým ľuďom a toto je jedna z možnos-
tí,“ povedal.

Noste prilbu - dokáže zabrániť vážnym úrazom hlavy!
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Popradský rekord dlho nevydržal

(Pokračovanie na str. 9)

V  pondelok sa pracovisko Národnej transfúznej služby SR Poprad pre-
sťahovalo na popradský mestský úrad. Konala sa tam Primátorská 
kvapka krvi. Darovať krv prišlo 78 záujemcov. Vzácnu tekutinu mohli 
pracovníci NTS odobrať len 73 darcom, ktorých prišiel pozdraviť primá-
tor mesta Jozef Švagerko. Pod jeho záštitou, sa táto humánna akcia ko-
nala. Krv tiež daroval viceprimátor nášho mesta Pavol Gašper (na foto).

Pekné počasie vylákalo na 
cyklistické chodníky v Popra-
de a okolí oveľa viac bicyk-
listov a in-line korčuliarov 
než doteraz. Na centrálnom 
príjme popradskej nemocnice 
to pocítili vo veľkom náraste 
úrazov. Podľa informácií z Ne-
mocnice Poprad, lekári ošetri-
li výrazne viac poranení hlavy, 
tiež zlomeniny kľúčnej kosti, 
zlomeniny zápästia a členka. 
Najviac zranených a následne 
ošetrených predstavovali deti 
a mladí ľudia do 40 rokov. 
Okrem víkendov sa najviac 
úrazov stáva v pracovné dni 
medzi 16. a 20. hodinou. 

MUDr. Jozef Chlebec, pri-
már oddelenia centrálneho 
príjmu Nemocnice Poprad 
konštatoval: „Predminulú so-
botu sme ošetrovali ťažký úraz 
hlavy korčuliarky, ktorá sa na 
cyklistickom chodníku zrazila s 
iným korčuliarom a za posled-
ný mesiac sme celkovo zazna-
menali niekoľko ťažších úrazov 
cyklistov. Apeloval by som preto 
na cyklistov aj korčuliarov, aby 
nosili prilbu a ochranné bez-
pečnostné prostriedky na lakte, 
kolená a pod. Ani zranená kor-
čuliarka nemala prilbu. Keby ju 
bola mala, nemusel byť jej úraz 
taký vážny.“ Primár tiež pozo-
ruje, že veľa cyklistov býva pod 

vplyvom alkoholu. Vtedy sú 
nekritickejší, znižuje sa reakčný 
čas, nevedia dostatočne zhod-
notiť situáciu a neraz spôsobujú 
kolízie. 

Pribúdajúce úrazy na cyklis-
tických chodníkoch nenechali 
ľahostajnými ani popradskú 
samosprávu. „Je pekné počasie, 
veľa ľudí športuje vonku, naj-
mä na cyklistických chodníkoch, 
či na cestách. Chceme pôsobiť 
preventívne a upozorňovať na 
ľahkovážnosť ľudí, niektorí tam 
chodia a nemajú tam čo robiť, 
ako napr. chodci, či mamičky s 
kočíkmi. Ďalší zase jazdia veľmi 

rýchlo a bezohľadne,“ uviedol 
primátor Popradu Jozef Šva-
gerko. Náčelník Mestskej polí-
cie v Poprade Jaroslav Marušin 
zdôraznil: „Mestská polícia má 
aj v tomto roku pripravené pre-
ventívne akcie, ktorých cieľom 
je pripomenúť cyklistom povin-
nú výbavu pri zdržiavaní sa na 
území mesta, ako aj mimo jeho 
územia. Ide predovšetkým o po-
užívanie ochranných prilieb u 
dospelých, ako aj u detí. V prípa-
de korčuliarov odporúčame roz-
šíriť výbavu najmä u najmen-
ších o rôzne druhy chráničov na 
ruky, kolená, lakte. Tiež vyzýva-

me verejnosť na rešpektovanie 
značenia na chodníku s tým, že 
pohyb chodcov je tam zakázaný. 
Všetky osoby na cyklochodníku 
sa musia správať ohľaduplne, 
aby svojím konaním nespôsobili 
zbytočné kolízie s inými osoba-
mi.“

Daniel Džobaník z Krajské-
ho riaditeľstva PZ v Prešove 
nás informoval: „Pri cyklistoch 
a korčuliaroch treba vychádzať 
z ustanovení zákona o cestnej 
premávke, ktorý hovorí, že deti 
do 15 rokov musia mať ochran-
nú prilbu hlavy všade, teda aj v 
obci aj mimo nej. Starší ako 15 
rokov vtedy, ak sa pohybujú na 
bicykli mimo obce. Korčuliarom 
zákon neukladá povinnosť no-
siť bezpečnostné prvky. Avšak v 
záujme vlastnej bezpečnosti by 
mali cyklisti i korčuliari nosiť 
ochrannú prilbu, lebo im sku-
točne môže zachrániť život.“ 
Doplnil, že úsek cyklochodní-
ka medzi Popradom a Spišskou 
Teplicou je zjavne problémové 
miesto, kde dochádza ku kolíz-
nym situáciám a viacerí nevedia, 
či sú v obci, či mimo nej. Preto 
v tomto čase mieni popradský 
dopravný inšpektorát vstúpiť do 
rokovania s mestom, aby našli 
spôsob označenia, kde sa kon-
čí hranica obce a kde je územie 
mimo nej.  (mar)
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Stručne Mesto, firmy a univerzita chcú 
nový študijný odbor

PP-39

Zástupcovia mesta Poprad, 
Univerzity Mateja Bela a troch 
zamestnávateľov v regióne - 
spoločností Whirlpool Slova-
kia, Chemosvit a Pasell Slova-
kia podpísali v utorok minulý 
týždeň memorandum o spolu-
práci. Jeho hlavným cieľom je 
vzájomná podpora pri rozvoji 
vysokoškolského vzdelávania 
v okrese Poprad v  študijných 
odboroch priemyselné inži-
nierstvo a manažment. Memo-
randum podpísali 1.viceprimá-
tor Popradu Igor Wzoš, rektor 
Univerzity Mateja Bela Vladi-
mír Hiadlovský, riaditeľ spo-
ločnosti Whirlpool Slovakia 
Michal Major, predseda pred-
stavenstva firmy Chemosvit 
Jaroslav Mervart a technický 
riaditeľ Pasell Slovakia Salvato-
re Amitrano.  

„Tých výsledkov a cieľov tohto 
memoranda je viac, ale tým hlav-
ným je silná podpora v prospech 
akreditácie študijného programu 
priemyselné inžinierstvo. Je veľké 
plus pokiaľ počas tých povinných 
náležitostí pri procese akreditácie 
priložíte aj takéto memorandum, 
ktoré je váhou podpisov pomerne 
silné a deklaruje to, že jednoznač-
ne nejde o tuctový študijný 
program, ale je tu reálna sna-
ha prepojiť teóriu s praxou tak, 
aby absolventi tohto študijného 
programu boli v budúcnosti žia-
daní na trhu práce a mali 100%-
nú uplatniteľnosť,“ informoval 
rektor Univerzity Mateja Bela v 
Banskej Bystrici Vladimír Hiad-
lovský.

Žiadosť o akreditáciu pod-
porenú podpísaným memo-
random chce univerzita zaslať 
Ministerstvu školstva, vedy, vý-
skumu a športu v priebehu naj-

bližších mesiacov. Prví študen-
ti by následne mohli v tomto 
odbore študovať od školského 
roku 2016/2017. Každoročne 
by sa mal počet absolventov po-
hybovať do 50.  

Mesto Poprad vníma podpis 
memoranda a vytvorenie nové-
ho študijného odboru ako prvý 
krok na ceste k zriadeniu samo-
statnej fakulty, čo by znamenalo 
nielen možnosť čerpať štruktu-
rálne fondy na novú technoló-
giu či vybavenie. „Osobne si od 
toho sľubujem aj to, že mladí 
ľudia nebudú odchádzať z mes-
ta, ostanú tu a možno sem prídu 
aj ďalší a pomôžu tomuto mestu 
rásť,“ vysvetlil 1.viceprimátor 
Igor Wzoš.

Podpis memoranda a násled-
ný vznik nového študijného od-
boru vychádzajúceho z potrieb 
reálnych firiem pôsobiacich v 
regióne by mal výrazným spô-
sobom zlepšiť situáciu s nedo-
statkom  kvalifikovaných a prak-
ticky pripravených študentov v 
regióne. „Potrebujeme investovať 
dosť nemalé prostriedky - finanč-
né i časové na to, aby sme si tých 
ľudí vychovali a práve takýto 
študijný odbor, možno aj samo-
statná fakulta, dáva možnosť na 

užšiu spoluprácu medzi podnik-
mi a vysokou školou. Väčšina 
absolventov, ktorí v súčasnosti 
prichádzajú na pohovory, majú 
síce krásne diplomy, ktoré ešte ne-
zapadli prachom, ale nevedia nič. 
Väčsina z nich je slabo jazykovo 
vybavená, technické myslenie a 
nové technológie sú niekde úplne 
mimo reality, málokto z nich bol 
na nejakom veľtrhu a nevedia, čo 
sa reálne v tých podnikoch deje. 
Na druhej strane, ak im dáme 
možnosť participovať priamo na 
vývoji produktu, na optimalizá-
cii výrobných procesov, tak vtedy 
sa oni dokážu rozvíjať, dokážu 
rásť a vtedy prinesú tú pridanú 
hodnotu,“ vysvetlil Michal Ma-
jor, riaditeľ Whirlpool Slovakia. 
Potrebu mladých odborníkov 
podčiarkol aj predseda predsta-
venstva spoločnosti Chemosvit 
Jaroslav Mervart: „Viem si pred-
staviť aj spoločné projekty na 
riešenie niektorých výziev či už v 
oblasti vývoja, výskumu, produk-
tivity práce a podobne. Navyše,  
v našej skupine je intenzívna ge-
neračná výmena, pomerne veľký 
počet pracovníkov - tzv. silné roč-
níky - budeme musieť vo veľmi 
krátkom čase nahradiť,“ uzavrel 
J. Mervart.  (mag)

•	HOVOR S  MESTOM - 
stretnutia vedenia mesta s občan-
mi sa uskutočnia dnes 17. júna 
v dome kultúry (Poprad centrum 
a Západ) a zajtra 18. júna v škol-
skej jedálni Základnej školy Letná 
(Juh). Začiatky sú o 17. hod.

•	DNES 17. júna o  17. hod. sa 
v  Tatranskej galérii uskutoční 
slávnostná akadémia Strednej 
priemyselnej školy v Poprade pri 
príležitosti 50. výročia jej vzniku.

•	SLÁVNOSTNÉ privítanie 
33  333 pasažiera letiska Poprad 
- Tatry za rok 2015 sa uskutoč-
ní v piatok 19. júna o 11.30 hod. 
v  odletovej hale popradského 
letiska. Súčasťou bude aj tlačová 
konferencia, na ktorej predstavia 
nové zámery regiónu v oblasti le-
teckej dopravy. 

•	PREZENTÁCIA a ochutnávka 
kvalitných slovenských ovocných 
štiav sa uskutoční v piatok 19. júna 
od 10. do 13. hod. vo vestibule 
Mestského úradu v Poprade.

•	OKRESNÁ konferencia Slo-
venského zväzu záhradkárov 
sa uskutoční v  sobotu 20. júna 
v  konferenčnej sále Tatrahotela 
v Poprade. 

•	V POPRADSKOM  MAXe 
je inštalovaná výstava svadobnej 
fotografie. Potrvá do 28. júna. Je 
realizovaná v spolupráci s Aso-
ciáciou Slovenských svadobných 
fotografov a  návštevníci na nej 
uvidia zábery, ktoré zachytávajú 
tie najemotívnejšie a  najkrajšie 
svadobné chvíle.

•	ĎALŠIA jazda historickej 
tatranskej električky Kométy je 
naplánovaná na nedeľu 21. júna. 
Z  Popradu vyrazí o  10.44 hod. 
Počas dňa bude jazdiť na tra-
ti Starý Smokovec - Tatranská 
Lomnica a späť zo Smokovca do 
Popradu pôjde o 18.08 hod.

•	PRERUŠENIE distiribúcie 
elektriny z  dôvodu plánovaných 
prác na zariadení vysokého na-
pätia bude v utorok 23. júna od 
6.10 do 18.30 hod. na týchto 
odberných miestach - Levoč-
ská 68 ČOM 554566, Levočská 
858/56 ČOM 604880, Levoč-
ská ČOM 1372855, Levočská  v 
úseku od č.d. 2 po 10 párne, č.d. 
18,20,25,27,24, v úseku od č.d. 40 
po 48,51, 824/35, Štefánikova č.d. 
31,29,37,26,39,41,43,45, Poprad-
skej brigády č.d.1, v úseku od č.d. 2 
po 24 párne, od 17 po 21 nepárne, 
Okružná v úseku od č.d. 6 po 46 
párne, v úseku od 1 po 7 nepárne, 
od 15 po 23 nepárne, Francisciho v 
úseku od č.d. 1 po 5.  (ppš)
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Dnešné zastupiteľstvo
aj o záverečnom účte mesta

Viva Italia potrvá až do nedele

•	PODPREDSEDA vlády a mi-
nister vnútra SR Robert Kaliňák 
odovzdal v sobotu 13. júna zástup-
com Dobrovoľného hasičského 
zboru z Gerlachova nové hasičské 
vozidlo.•	VČERA 16. júna sa v  Tatran-
skom národnom parku skončila 
sezónna uzávera značkovaných 
turistických chodníkov. Od utor-
ka sú teda turistom sprístupnené 
chodníky, aj viaceré vysokohorské 
sedlá a štíty. HZS však upozorňuje 
návštevníkov na opatrnosť, preto-
že vo vysokých polohách môže byť 
ešte na chodníkoch starý sneh.•	DAROVAŤ krv môžu záujem-
covia v piatok 19. júna od 9. do 12. 
hod. aj v budove Mestského úradu 
Svit na prízemí. •	DNES 17. júna sa v  budove 
riaditeľstva HZS v Hornom Smo-
kovci koná tlačová konferencia, 
ktorej hlavnými témami budú 
letná turistická sezóna, aktuálne 
podmienky na horách a pripravo-
vané novinky na leto.•	KOĽKO kamzíkov v  Tatrách 
prežilo zimu a  koľko kamzíčich 
mláďat sa narodilo tohtoročnú jar, 
budú dnes 17. júna, zisťovať dobro-
voľníci priamo v teréne. V takmer 
šesťdesiatich lokalitách TANAPu 
bude vo vysokohorskom prostredí 
viac ako osemdesiat pracovníkov 
ŠL TANAPu, členov Slovenského 
zväzu ochrancov prírody a krajiny 
a zamestnancov Mestských lesov 
Kežmarok, na poľskej strane Tatier 
pracovníci poľského Tatranského 
národného parku.•	PIETNA spomienka pri Pa-
mätníku usmrtených na hraniciach 
v rokoch 1948 - 1989 sa uskutoční 
v piatok 19. júna o 15. hod. v Kež-
marku na starom cintoríne. •	V KEŽMARKU sa minulý týž-
deň uskutočnil jubilejný 50. roč-
ník Literárneho Kežmarku, ktorý 
bol venovaný Ľudovítovi Štúrovi 
a Štúrovcom.•	ŽELEZNIČNÁ spoločnosť Slo-
vensko od nedele 14. júna pridala, 
predlžuje alebo posilňuje 26 vla-
kov v regiónoch. Osobná doprava 
sa tak zlepší vo Vysokých Tatrách, 
na hornom Spiši, Šariši, Kysu-
ciach, hornom Ponitrí či Myjave. 
Nové vlakové spoje pribudnú najmä 
v lete vo V. Tatrách. Medzi  Popra-
dom a Štrbským Plesom pribudnú 
4 električky, medzi Štrbou a Štrb-
ským Plesom 8 zubačiek. V júli 
alebo auguste tak turisti a obyva-
telia Vysokých Tatier budú môcť 
využiť denne viac než 120 spojov. 
Na posilnenie dopravy prispe-
li OO CR región Vysoké Tatry 
a KO CR Severovýchod Slovenska 
sumou 60 tis. eur.  (ppš)

Včera v Tatranskej galérii 
slávnostne otvorili výstavu fo-
tografií Pohľady na Taliansko a 
Kinofestival Retrospektíva Paola 
Sorrentina. Obe podujatia boli 
súčasťou uvádzacieho dňa fes-
tivalu Viva Italia, ktorý ovládne 
mesto Poprad až do ne-
dele 21. júna.

Dnes 17. júna od 9. 
do 12. hod. v poprad-
skom dome kultúry sa 
po prvýkrát v rámci fes-
tivalu uskutoční fórum 
Mier v Európe. Hosťom 
bude politológ Grigo-
rij Mesežnikov, vstup 
je voľný. Od 15. do 18. 
hod. bude v kongreso-
vej sále Aquacity Poprad prebie-
hať súbor workshopov Wigwam 
World Circuit na témy trvalo 
udržateľnej lokálnej ekonomiky 
a lokálneho cestovného ruchu, 
vytváranie krátkych poľnohospo-
dárskych reťazcov, územný mar-
keting a vytvorenie regionálnej 
značky miestnej produkcie, geo-
termia - využívanie obnoviteľných 
energií s nulovými nákladmi a vy-
tváranie podnikateľských sietí. Na 
Wigwam je takisto vstup voľný 
pre širokú verejnosť. O 19. hod. 
sa na Námestí sv. Egídia v Popra-
de uskutoční slávnostné otvorenie 
festivalu Viva Italia a koncert ta-
lianskej skupiny Modale Group 
quintetto italian revival. 

Štvrtok 18. júna bude o 18.30 

hod. na námestí patriť autogra-
miáde najlepších slovenských 
tenistov vrátane olympijského 
víťaza Miroslava Mečířa, o 19.30 
hod. premietnu v TG  ďalší z fil-
mov P. Sorrentina, o 19.30 hod. 
vystúpi v Aquacity skupina Zuc-

chero Tribute band. Vstupenky je 
možné si zakúpiť v MIK, Ticket 
Portal a pokladniach podujatia 
Viva Italia. 

V piatok 19. júna o 15. hod. sa 
v Poprade uskutoční zasadnutie 
predsedníctva Taliansko-sloven-
skej obchodnej komory. O 18. 
hod. budú na Námestí sv. Egídia 
preteky RC Rally Grand Prix Viva 
Italia v rámci Popradského mode-
lárskeho dňa, o 19. hod. koncert 
talianskeho akustického gitaristu 
Pietra Nobileho a program bude 
pokračovať aj vo Vysokých Tat-
rách degustačným večerom a ta-
lianskou diskotékou v Tatranskej 
Lomnici.

V sobotu 20. júna o 19.30 hod. 
sa Námestie sv. Egídia stane dejis-

kom talianskeho pokusu o zápis 
do Guinessovej knihy rekordov 
a o 22. hod. sa v TG uskutoční 
Italian VIP disco-party za účasti 
Miss Italia 2011 a finalistiek Miss 
Spiša 2015. Vstupné je 5 eur. V 
nedeľu 21. júna sa Viva Italia 

skončí o 19. hod. pre-
mietnutím oscarového 
filmu P. Sorrentina Veľ-
ká nádhera.

Počas celého trva-
nia festivalu Viva Italia 
bude na námestí od 12. 
do 22. hod. gastrono-
mický festival na 700 m2  
s rôznymi talianskymi 
špecialitami z regiónov 
Piemonte, Toskánsko, 

Veneta, Friuli Venezia Giulia či 
Emilia Romagna. Návštevníci 
si takisto môžu pozrieť výstavu 
áut a najnovších hitov Fiat a Alfa 
Romeo 4C coupé, pripravený 
bude tiež mini-tenisový kurt s 
inštruktormi pre deti v rámci 
spolupráce s podujatím Tenisové 
Tatry Poprad ATP Challenge a o 
17. hod. môžu deti využiť rôzne 
animácie a atrakcie.

Záštitu nad festivalom Viva 
Italia prevzala Taliansko-sloven-
ská obchodná komora a veľvy-
slanectvo Talianskej republiky. Je 
súčasťou programu Dolce Vitaj - 
júnového talianskeho festivalu na 
Slovensku. Podrobné informácie 
nájdete na www.premesto.sk a 
www.vivaitalia.sk.  (ppm)

Dnes 17. júna o 9. hod. sa v zasadačke Mestského úradu bude konať 
3. zasadnutie mestského zastupiteľstva. Po procedurálnych otázkach 
je zaradené stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu mesta 
Poprad za rok 2014, schvaľovanie tohto dokumentu, ďalej návrh Vše-
obecne záväzného nariadenia mesta Poprad, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta, návrhy na schválenie 
prenájmov nebytových priestorov a úprav plôch prenajatých nebyto-
vých priestorov.

Poslanci prerokujú aj návrh na majetkovoprávne vysporiadanie elek-
tronického zariadenia Colosseo na Zimnom štadióne v Poprade, infor-
matívnu správu k zámeru mesta Poprad uzavrieť zmluvu o spolupráci 
so Slovenským futbalovým zväzom, návrhy na zámeny alebo predaj 
nehnuteľností vo vlastníctve mesta Poprad, návrhy na zriadenie vec-
ného bremena na uloženie inžinierskych sietí a ďalšie. MsZ prerokuje 
aj návrh na doplnenie vecnej náplne kapitálových výdavkov na úseku 
školstva v programe Vzdelávanie na rok 2015 a v programe Šport, ná-
vrh na delegovanie zástupcov mesta do riadiacich orgánov Hokejové-
ho klubu ŠKP, Futbalového klubu a Basketbalovej akadémie mládeže 
Poprad, návrh na zmenu rozpočtu mesta, návrh na schválenie zástup-
cov do orgánov obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta, 
návrh na prerokovanie a schválenie predloženia žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok pre projekt s názvom Rekonštrukcia a moderni-
zácia verejného osvetlenia v meste Poprad. Do programu je zaradená 
aj informatívna správa o činnosti a aktivitách mesta Poprad v občian-
skom združení Pro Tatry, správa o zistených priestupkoch a ich riešení 
mestskou políciou, plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK 
na 2. polrok 2015, rôzne a pred záverom rokovania budú interpelá-
cie poslancov. Podrobný program je na www.poprad.sk.  (ppm)

Letné prázdniny sú určené pre 
základné školy. O prevádzke v MŠ 
rozhoduje riaditeľ školy v  spo-
lupráci so zriaďovateľom. Mini-
málne tri týždne však potrebuje 
každá materská škola odstávku 
na upratovanie a údržbu.

„Tento rok bude otvorených päť 
MŠ v  júli a  päť v auguste. Úplne 
zatvorená bude MŠ na Okružnej 
ulici z  dôvodu prípravných prác 
na rekonštrukciu strechy a MŠ na 
Tajovského ulici. Pod ZŠ Tajovské-
ho spadá aj MŠ na Ulici mládeže, 
kde sú mestské jasle s nepretržitou 
prevádzkou,“ uviedla vedúca od-
delenia školstva, mládeže a športu 
MsÚ v Poprade Edita Pilárová.

V mesiaci júl bude otvorená MŠ 
na Jarnej, Podtatranskej a Lidickej 
ulici v  Matejovciach. Taktiež na 
Ulici mládeže 2614/11 a mládeže 
2349/5. V  mesiaci august bude 
v  prevádzke MŠ na Záborského, 
Dostojevského a Letnej ulici a tiež 
na Vagonárskej ulici v  Spišskej 
Sobote a  na Tranovského uli-
ci vo Veľkej.  (ppv)
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Pripravuje sa Program rozvoja mesta Poprad
Tvorba rozvojovej stratégie mesta je jedným z podstatných krokov 

samosprávy výrazne ovplyvňujúcich budúci rozvoj mesta a  s ním 
spojenú kvalitu života obyvateľov. Mesto Poprad ako zodpovedná 
samospráva pristupuje k tomu kroku veľmi zodpovedne a i preto sa 
rozhodlo tvorbu Programu rozvoja mesta Poprad (PRO) zobrať do 
svojich vlastných rúk a v spolupráci s odborníkmi z viacerých oblas-
tí pripravuje Program rozvoja mesta pre roky 2016-2022.

„Ak chceme rásť a byť významným centrom, tak potom musí PRO 
odrážať budúce potreby mesta a regiónu, ako aj potreby jeho obyvate-
ľov vo všetkých oblastiach života. Základným predpokladom je dob-
ré formulovanie vízie na obdobie minimálne 25 - 30 rokov. S touto 
víziou sa musíme všetci stotožniť a musí vznikať v prostredí verejnej 
diskusie,“ uviedol viceprimátor Igor Wzoš. Program rozvoja mesta 
je kľúčovým rozvojovým dokumentom mesta, ktorý definuje roz-
vojovú stratégiu na najbližších 7 rokov s výhľadom do roku 2040.  
Slúži na definovanie vízie a stratégie rozvoja mesta, ako i na ma-
nažment k  nemu potrebných zdrojov. „Odhodlanie mesta Poprad 
mať tvorbu PRO vo vlastných rukách je významným pozitívnym 
signálom, že mesto chce svoj rozvoj stavať na znalosti lokálnych po-
tenciálov a miestnych špecifík a ich kapitalizáciou naštartovať rozvoj 
územia v udržateľnom režime. Jedným z takýchto potenciálov sú i sa-
motní obyvatelia mesta Poprad, preto stratégia rozvoja mesta  musí 
v čo najväčšej miere  reflektovať na požiadavky obyvateľov. Z tohto 
dôvodu, jedným zo základných princípov tvorby PRO je  participácia 
verejnosti, či už vo forme účasti na verejných diskusiách a verejnom 
prerokovaní, alebo zapojenia sa do prieskumu,” uviedol Vladimír 
Ondrejička, odborný konzultant  zo  SPECTRA - Centra excelencie 
EÚ pri STU v Bratislave.

Program rozvoja mesta Poprad definuje základné priority, na 
ktorých mesto stavia svoj ďalší rozvoj a v spolupráci s verejnosťou, 

ako i ostatnými dotknutými skupinami definuje opatrenia a akti-
vity vedúce k naplneniu stanovených cieľov a priorít. Základnými 
princípmi, ktoré mesto Poprad pri tvorbe rozvojovej stratégie reš-
pektuje sú: participácia stakeholderov, využitie lokálnych potenciá-
lov, partnerstvo, integrovaný prístup a otvorená komunikácia.

Proces tvorby Programu rozvoja mesta Poprad je riadený a koor-
dinovaný prostredníctvom pracovnej skupiny ako poradného orgá-
nu primátora mesta, ktorá je zložená zo zástupcov mesta, mestské-
ho zastupiteľstva a odborníkov. Tento prístup k tvorbe rozvojového 
dokumentu mesta je inovatívny a prináša aj ďalšie novinky, ktoré sú 
v  podmienkach slovenských samospráv ojedinelé. Ide predovšet-
kým o nasledujúce skutočnosti:•	Tvorcom strategického rozvojového dokumentu je samotné 
mesto Poprad.•	Partnerstvo s odbornou verejnosťou, ktorá je podporou mesta 
pri tvorbe dokumentu.•	Prepojenie stratégie rozvoja mesta Poprad na ostatné strategic-
ké rozvojové dokumenty, ako je územný plán a ďalšie - pre dosiah-
nutie synergie v rozvoji mesta.•	Participácia ako základný princíp tvorby stratégie. Mesto Po-
prad rešpektuje významnú úlohu stakeholderov pri definovaní bu-
dúceho rozvoja mesta a to hlavne prostredníctvom verejných dis-
kusií v jednotlivých mestských častiach, dotazníkového prieskumu, 
ako aj verejným prerokovaním s verejnosťou.•	Integrácia nových oblastí s významným vplyvom na kvalitu ži-
vota obyvateľov mesta do rozvojovej stratégie mesta. Ide napríklad 
o oblasť ekosystémových služieb, adaptability územia na klimatic-
kú zmenu a urbánnej bezpečnosti a pocitu bezpečia v území.

Program rozvoja mesta Poprad by mal byť schválený do konca roka 
2015.      (mag)

Vo štvrtok 18. júna o 17. hod. v 
Dome kultúry v Poprade uvedie 
Popradské mestské divadlo pred-
stavenie A. V. Scherfel. Je venova-
né životu a dielu tejto významnej 
osobnosti mesta, ktorého 180. 
výročie narodenia a 120. výročie 
úmrtia si pripomíname v tomto 
roku. Vstup je voľný. Vstupenky 
si môžu záujemcovia vyzdvihnúť 
v Mestskej informačnej kancelárii 
na Námestí sv. Egídia alebo pred 
predstavením.  (ppp)

Priaznivci modelárstva sa 
môžu v sobotu 20. júna od 9. 
do 18. hod. tešiť na Popradský 
modelársky deň, ktorý sa usku-
toční v Aréne Poprad.

Hlavnou atrakciou PMD bude 
najväčšie stretnutie RC (diaľko-
vo ovládaných) modelov, aké 
sa doteraz na Slovensku udialo. 
Bude to výborná príležitosť pre 
pokus o slovenský rekord, ktorý 
bude postúpený na registráciu 
do Knihy slovenských rekordov 

v kategórii najdlhšia kolóna RC 
kamiónov. 

Skupina popradských mode-
lárov, ktorí s podporou mesta 
Poprad organizujú túto unikát-
nu udalosť, sľubujú atraktívny 
program. Očakáva sa viac než 
400 veľkých modelov áut, tan-
kov, lietadiel, vrtuľníkov, lodí a 
ponoriek. Nebude chýbať ani 
populárna nočná jazda. Pripra-
vené budú i tvorivé modelárske 
dielne a aktívne ukážky všetkých 

druhov. Tento rok je pre PMD 
prelomový nielen počtom pri-
hlásených modelárov a modelov, 
ale aj širokou účasťou význam-
ných zahraničných vystavovate-
ľov, ktorí budú predvádzať sveto-
vo unikátne modely.  (ppp)

V sobotu Popradský modelársky deň

Odkryli starú štôlňu v Kvetnici

Divadlo o
A. V. Scherfelovi

Kvetnica skrýva nielen bo-
tanické, ale aj mineralogické 
skvosty a banské zaujímavosti. 
Minulý týždeň odkryli v 
tejto mestskej časti za účas-
ti banského odborníka, zá-
stupcu mesta a občianske-
ho aktivistu, zanieteného 
mineralóga Slavomíra Ky-
seľu, banskú štôlňu. Pochá-
dza z 15. storočia a práve v 
tomto roku uplynie 150 ro-
kov od uzatvorenia ťažby a 
skončenia banskej činnosti 
v tejto lokalite.  „Na štôlni sa 
vyčistil vstup, je osadený nový 
drevený portál z dreva, ktoré 
poskytli mestské lesy, a treba 

ho ešte zaistiť proti vstupu do 
štôlne. Približne 20 metrov nad 
ňou sa nachádza šachta, ktorej 

hĺbka sa odhaduje až do sto 
metrov. Bližšie sa to ukáže po 
ďalšom prieskume. Na vstupe 
by som chcel umiestniť gápeľ, 

lebo touto šachtou sa vyťahova-
la medená a strieborná ruda,“ 
prezradil S. Kyseľa. Je veľmi 

rád, že samospráva sa pus-
tila do takejto aktivity, čím 
pomôže oživeniu Kvetnice. 
Postupne by mala byť pri 
otvorenej štôlni náučná 
tabuľa, ako aj historické ar-
tefakty o banskej činnosti. 
Stane sa ďalším lákadlom, 
prečo navštíviť Kvetnicu. 
Zatiaľ však platí do štôl-
ne zákaz vstupu, pretože 

takýto zákaz platí do akého-
koľvek banského diela, ktoré 
ešte nie je sprístupnené pre 
verejnosť.  (mar)

V Poprade sa v pondelok 22. 
júna o 10. hod. vo veľkej zasa-
dačke mestského úradu usku-
toční bilančná záverečná kon-
ferencia Progresfem - krízovej 
poradne pre ženy, ktoré zaží-
vajú násilie zo strany intím-
neho partnera. Záujemcovia 
o účasť sa môžu prihlásiť na 
progresfem@progresfem.sk 
alebo na tel. č. 0919 235 820. 

Podujatie pod mottom Do-
mov musí byť bezpečné miesto 
pre všetkých podporilo aj mesto 
Poprad, Úrad vlády SR a ďal-
šie inštitúcie.  (ppp)

Stop násiliu
na ženách
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Nespútané krásy Rumunska v Podtatranskej knižnici

Pomoc, ktorá pomáha

GOPASS zvíťazil

V Tatranskej Lomnici sa po jednoročnej prestávke opätovne uskutoč-
nila vedomostná súťaž žiakov základných škôl Putovná sova. V tomto 
roku boli jej témou netopiere Tatier. Žiaci od prvej po deviatu triedu 
základných škôl od Oravy až po Červený Kláštor súťažili v dvoch ve-
kových kategóriách. Drevenú sošku Putovnej sovy v kategórii mladších 
žiakov si odniesli štvrtáci z Vyšných Hágov Ema Rusiňáková, Juraj Ko-
teleš a Martin Frančák vedení učiteľkou Beátou Evansovou a lesným pe-
dagógom Kamilom Tomajkom. V kategórii starších žiakov boli úspešní 
deviataci zo Základnej školy Letná v Poprade. Súťažnú trojicu v zložení 
Romana Ručková, Lenka Kuzielová a  Samuel Mikuláško k  víťazstvu 
priviedla učiteľka Lucia Šivecová a lesný pedagóg Igor Stavný.

Vedomostnej súťaže Putovná sova sa tentoraz zúčastnilo 54 žiakov 
z 13 základných škôl. Svojich zverencov na súťaž pripravili učitelia 
prírodopisu a lesní pedagógovia z radov zamestnancov Štátnych le-
sov TANAPu, ktoré sú zároveň organizátorom súťaže.  (lbu)

Putovná sova putuje
do Popradu a do Vyšných Hágov

Program kina CIneMAX Poprad
Od 18. júna do 24. júna

Predpremiéra - Mimoni 3D - 
o 14. hod. (hrá sa len v nedeľu), 
Detské kino - Asterix: Sídlo 
bohov - o 13.30 hod. (hrá sa len 
v  sobotu), Lokalfilmis - o  14.10 
(hrá sa len cez víkend), o  15.20 
hod. (nehrá sa v nedeľu), o 17.10 
hod., o  19. hod. a  o  20.50 hod., 

Špión - o  16. hod., Odobrať 
z  priateľov - o  18.30 hod., Vin-
centov svet - o 20.30 hod. (nehrá 
sa 23.6.), Predpremiéra - Dan-
ny Collins - o  20.30 hod. (hrá 
sa len 23.6.), Hurá na futbal 2D 
- o 13.20 hod. (hrá sa len cez ví-
kend), Jurský svet 3D - o  15.40 
hod. a  o  18.20 hod., Jurský svet 
2D - o 21. hod. Viac na www.ci-
ne-max.sk  (ppp)

Nemocnica Poprad aj v roku 
2014 uspela v grantovej podpo-
re Nadácie VÚB. Prijímateľom  
finančnej podpory od tejto na-
dácie sa nemocnica stala už po 
5-ty krát. Cieľom projektu bola 
modernizácia materiálno-tech-
nického a prístrojového zabez-
pečenia oddelenia vnútorného 
lekárstva s  JIS metabolickou, 
gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia, pediatrického odde-
lenia s JIS, neurologického od-
delenie s JIS a fyziatricko-reha-
bilitačného oddelenia. Projekt 
v hodnote 68 000 eur sa realizo-
val v období od 1. októbra 2014 
do 31. mája 2015. 

Oddelenie vnútorného lekár-
stva s JIS metabolickou, ako jed-
no z najvyťaženejších lôžkových 
oddelení nemocnice, získalo  
manuálny dezinfektor a  nábyt-
kové zostavy pre vyšetrovne. 

Fyziatricko-rehabilitačné od-

delenie dostalo lymfoven, veľkú 
biolampu, stacionárny bicykel 
a  10 stolov na masáže a  cviče-
nie. Gynekologicko-pôrodnícke 
oddelenie  získalo  3  nemocničné 
lôžka ELEGANZA a nábytok. 
K nemenej vyťaženým patrí i ne-
urologické oddelenie s JIS, ktoré-
mu pribudli EKG prístroj, defib-
rilátor, monitor vitálnych funkcií, 
odsávačky, EEG kreslá, elektródy 
pre EMG a  nábytok. Pre pediat-
rické oddelenie s  JIS sa nám po-
darilo zabezpečiť novorodenecký 
transportný ventilátor a nábytko-
vé dovybavenie. 

Vedenie Nemocnice Poprad 
v mene odborného personá-
lu a najmä pacientov  ďakuje 
za poskytnuté finančné dary 
a verí, že modernizácia vyba-
venia a zveľadenie  prostredia 
budú výraznou pomocou pri 
zvyšovaní kvality poskytova-
ných služieb.  (sga)

Dopravca TigerExpress zriadil 
nové autobusové spojenie z Krako-
va cez Oravu, Liptov, Tatry do Ko-
šíc. Od polovice mája až dvakrát 
denne premávajú minibusy na no-
vej trase Krakov - Dolný Kubín - 
Ružomberok - Liptovský Mikuláš 
- Poprad - Prešov - Košice. Vďaka 
novému spojeniu sever a východ 
Slovenska získava dlho očakávané 
priame napojenie na Poľsko a blíz-
ke poľské letiská.  (ppš)

V  sobotu 27. júna sa od 14. 
hod. v  areál Základnej školy 
vo Veľkej uskutoční juniáles s 
bohatým kultúrnym a  športo-
vým programom.           (ppš)

JUNIÁLES

Spojenie
na letisko

V Červenom Kláštore sa 20. a 21. júna uskutoční 
XXXIX. ročník Zamagurských folklórnych slávností 
2015. Podujatie usporiada Prešovský samosprávny 
kraj, Podtatranské osvetové stredisko Poprad a ďalší 
spoluorganizátori pod záštitou predsedu vlády SR 
Róberta Fica a predsedu PSK Petra Chudíka.

V sobotu 20. júna o 10. hod. sa bude konať trh ľu-
dových remesiel Zakliata krása, ktorý bude takisto aj v 
nedeľu. O 11.30 hod. sa v amfiteátri uskutoční tanečný 
workshop s výučbou rómskych tancov Spájame tan-
com, o 13. hod. účinkujúci absolvujú tradičný splav na 
pltiach a o 13.30 hod. sa začne otvárací program ZFS 

Stretnutie pod Troma korunami. O 
18. hod. je plánovaný koncert známej 
hudobnej skupiny Heľenine oči a o 20.30. hod. vystúpi 
hudobná skupina Brouci z Prahy.

V nedeľu 21. júna sa deň začne o 9. hod. Svätou 
omšou v Kostole sv. Antona Pustovníka v NKP Kláš-
tor kartuziánov, od 10.30 hod. bude prebiehať program 
domácich detských folklórnych súborov prezentujúci 
jednotlivé obce Zamaguria pod názvom Zamagurie a 
jeho tradície, o 12. hod. bude tanečný workshop s výuč-
bou zamagurských tancov a o 14. hod. zaznie záverečný 
program XXXIX. ročníka ZFS Pieniny, Pieniny.  (ppp)

Občianske združenie PRALES 
tvoria mladí, ktorým nie je ľaho-
stajný okolitý svet. V  rámci svojej 
činnosti prispievajú k zachovaniu 
a ochrane pralesov a prírodných 
lesov. V spolupráci s Českou země-
delskou univerzitou v Prahe, Fakul-
tou lesnickou a drevarskou vytvori-
li výstavu pod názvom Nespútané 
krásy Rumunska. V Podtatranskej 
knižnici v Poprade je vystavená v 

spoločenskej miestnosti na Podtat-
ranskej ulici do konca júna.

Súčasťou výstavy sú fotografie 
z rumunských pralesov v pohorí 
Fagaraš, ktoré vznikali počas vý-
skumu v náročných terénoch. Os-
tatnú väčšinovú časť výstavy tvorí 
výber fotografií architekta Pavla 
Mikoláša: „Chceli sme poukázať na 
Rumusko aj v jeho ostatnom svetle, 
ktoré nie je všeobecne známe. Radi 

sa tam vraciame a objavujeme jeho 
zaujímavé a nezvyčajné krásy. Vý-
stava prezentuje prierez oblastí Sed-
mohradska, Valašska, Maramureša, 
Transylvánie a Banátu.“ „V doku-
mentárnej fotografii som podčiarkol 
život na vidieku, architektúru ru-
munského vidieka a mesta Brašov. 
Sú tu aj hory, ale tie už zachytávajú 
výskumníci v pralesoch”, ozrejmuje 
autor fotografií Rumunska. (pkp)

Zamagurské folklórne slávnosti

Vernostný program GOPASS 
spoločnosti Tatry mountain re-
sorts uspel v  prestížnej medzi-
národnej súťaži „The Loyalty 
Awards“. Z Londýna si minulý 
týždeň odniesol tri  prvé miesta 
v kategóriách - Najlepší vernostný 
program roka v  sektore cestovný 
ruchu (aerolinky, hotely, destiná-
cie), Najlepší vernostný program 
v  strednej a  východnej Európe a 
Najlepšie Customer Relationship 
Management vo vernostnom 
programe za prácu v Direct Mar-
ketingu.  „Ocenenie je pozitívnou 
reakciou na našu poskytovanú 
komplexnú starostlivosť o zákazní-
ka v Tatrách. Teší nás, že  sme us-
peli medzi takými gigantmi cestov-
ného ruchu ako sú LE Club Accor 
Hotels, ktorý má 3 500 hotelov v 92 
krajinách sveta alebo Heathrow 
Airport, ktoré je tretím najvyťaže-
nejším letiskom na svete s viac než 
70 mil. prepravených cestujúcich,“  
komentoval úspech Bohuš Hlava-
tý, CEO TMR.  (ppf)

•	V  STAROM Smokovci sa 
zajtra 18. júna o  18. hod. v  ka-
viarni a  čajovni U  vlka uskutoč-
ní prednáška predsedu Sekcie 
vysokohorskej turistiky Klubu 
slovenských turistov Vojtecha Je-
remiáša. Poradí turistom ako si 
plánovať túry, čo si do hôr zobrať 
a ako sa v nich správať. •	V PIATOK 19. júna od 15. do 
18. hod. sa v  Novom Smokovci 
v  areáli kúpeľov bude konať zraz 
historických motocyklov - vete-
ránov značky JAWA ČZ. V sprie-
vodnom programe vystúpi kapela 
Retro Music Band z Rožňavy. •	V STREDU 24. júna o 18. hod. 
sa v Drevenom artikulárnom kos-
tole v Kežmarku predstaví sklada-
teľ a hráč na klávesové nástroje Ma-
rián Varga v komornom projekte 
s  názvom Solo in concert.  (ppš)

POZVÁNKY



Strana 6 17. 6. 2015

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Joliota Curie, súp. č. 732, or. č. 25 
v Poprade o celkovej výmere 52,50 m2, katastrálne územie Poprad, za-
písaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste 
vlastníctva č. 2807. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhla-
sovateľa súťaže.                   
Minimálne ročné nájomné: 1 583,- €
Slovom: Jedentisícpäťstoosemdesiattri  eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 22. júna  2015 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky 
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
052/716 72 97, 0910890244     PP-66

Zanikol miestny zväz

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Joliota Curie, súp. č. 736, or. č. 39 
v Poprade o celkovej výmere 17,19 m2, katastrálne územie Poprad, za-
písaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na liste 
vlastníctva č. 3806. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhla-
sovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 598,- €
Slovom: Päťstodeväťdesiatosem  eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do  22.  júna   2015 do 12. hod. 
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukon-
čiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky 
súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
052/716 72 97, 0910890244     PP-67

Chodci sú s reflexnými prvkami bezpečnejší
Chodci zostali minulú 

stredu prekvapení, keď ich 
zastavovali policajti. Tento-
raz preto, aby ich obdarovali 
reflexnými pásikmi, preto-
že práve prebiehala preven-
tívna akcia zameraná na 
chodcov. Tí totiž tvorili v 
Prešovskom kraji v tomto 
roku polovicu z usmrte-
ných osôb pri dopravných 
nehodách. V piatich prí-
padoch sa tak stalo za zní-
ženej viditeľnosti a v troch 
prípadoch bol u chodca 
zistený alkohol. 

„Traja boli usmrtení prá-
ve v Poprade, preto sa akcia 
konala aj vo vašom meste. Upo-
zorňovali sme peších na možné 
riziká súvisiace s cestnou pre-
mávkou a najmä, aby používali 
reflexné prvky nielen večer a v 
noci, ale aj cez deň. Zvlášť v je-
sennom a zimnom období, kedy 
sa skôr stmieva, môžu síce obča-
nia odchádzať z domu za vidna, 

ale vracať sa už zo šera,“ uviedol 
Daniel Džobaník z oddelenia 
komunikácie a prevencie Kraj-
ského riaditeľstva Policajného 
zboru v Prešove. Odporúčal no-
siť nielen reflexné pásiky či ná-

lepky, ale aj odevy alebo tašky s 
reflexnými prvkami. 

Pri akcii bolo badať, že naj-
mä starší ľudia si už zvykajú 
na reflexné pásiky. Pani v se-
niorskom veku nám povedala: 
„Mám ich na každej kabelke, 
na barle, a keď idem na bicykli 
dávam si ešte reflexnú vestu. Cí-

tim sa tak bezpečnejšie, lebo som 
lepšie viditeľná.“ Ďalší chodec, 
ktorý je však i vodičom, pokri-
tizoval: „Jazdím autom, ale vi-
dím, že je naozaj veľa nediscipli-
novaných chodcov, ktorí chodia 

mimo priechodov. A je im to 
jedno, otočia hlavu na druhú 
stranu. Asi si svoj život nevá-
žia. Čo sa týka prvkov, je to 
dobré, lebo šoféri tak chod-
cov lepšia vidia.“

Chodci sú najzraniteľ-
nejšími účastníkmi cestnej 
premávky a zvlášť za zní-
ženej viditeľnosti a bez re-
flexných prvkov. Ak sú ešte 
aj pod vplyvom alkoholu, 

riziko nehody stúpa. Policajné 
štatistiky uvádzajú, že približ-
ne v 72 percentách prípadov 
dochádza k usmrteniu chod-
cov za zníženej viditeľnosti a 
takmer každý piaty chodec je 
pod vplyvom alkoholu. Pre-
ventívna akcia mala preto svoje 
opodstatnenie.  (mar)

Strany * hnutia
Miestny zväz SDKÚ-DS v Poprade na svojej vý-

ročnej volebnej konferencii v minulých dňoch jed-
nomyseľným hlasovaním odsúhlasil zánik Miest-
neho zväzu SDKÚ-DS v Poprade.

Bývalá predsedníčka miestneho zväzu SDKÚ-DS 
v Poprade a podpredsedníčka regionálneho zväzu 
SDKÚ-DS Beáta Sichrovská uviedla dôvody, ktoré 
viedli členov strany k tomuto radikálnemu a vážne-
mu kroku. Okrem iného sú nasledovné: 

„Miestny zväz SDKÚ-DS v  Poprade vyjadruje zá-
sadný nesúhlas so smerovaním našej strany pod sú-
časným vedením. Voľbou Pavla Freša za predsedu sme 
právom očakávali prerod strany na modernú a ľudovú,  
ktorej súčasťou mala byť aj obnova dôvery ľudí. Strana, 
ktorá bola vždy synonymom reforiem, pokroku a eko-
nomického rozvoja Slovenska, tak takáto strana pod 
vedením Pavla Freša prestala existovať. Strana opustila 
kongresom schválenú generálnu líniu a čoraz častejšie 
sme svedkami konania, ktoré je hanebné a nedôstojné. 

Posledným krokom, ktorý nás definitívne presvedčil o 
správnosti nášho rozhodnutia bola voľba do NKÚ. Od-
mietame byť súčasťou konania a rozhodnutí, ktoré sú 
v príkrom rozpore s našimi hodnotami, s ktorými sme 
stranu zakladali, budovali a vytrvali v nej až doteraz. 
SDKÚ-DS v Poprade patrila vždy od svojho počiatku 
k najsilnejším vnútrostraníckym organizáciám v rám-
ci Slovenska. Výsledky volieb či už na celoslovenskej, 
ale aj regionálnej úrovni vždy potvrdzovali, že značka 
SDKÚ-DS mala pod Tatrami svoje hlboké korene, množ-
stvo priaznivcov, sympatizantov a voličov. Strana však aj 
napriek nášmu nesúhlasu čoraz viac a nezmyselne opúšťa 
svoje hodnoty v  zmysle čoho viac nechceme a  nemôže-
me byť jej súčasťou. Miestny zväz SDKÚ-DS v Poprade 
na svojej Výročnej volebnej konferencii jednomyseľ-
ným hlasovaním odsúhlasil zánik Miestneho zväzu 
SDKÚ-DS v Poprade. Všetci bývalí členovia prejavili 
vôľu zotrvať vo voľnom zoskúpení občanov vyznávajú-
cich princípy a hodnoty demokracie.“  (ppp)

Krádež v jednom z poprad-
ských zlatníctiev policajtom 
osobne oznámila 34-ročná 
Popradčanka.

Ku krádeži malo dôjsť vo 
štvrtok 11. júna krátko po 13. 
hodine, kedy neznámy pácha-
teľ skúšal ponúkaný tovar. Ne-
chal si od predavačky zapnúť 
na krk retiazku s krížikom a 
taktiež si nechal na ruku zapnúť 
náramok. Hneď na to z predaj-
ne utiekol. Odniesol si šperky 
v hodnote 1 650 eur.

Na základe uvedených sku-
točností začali policajti trestné 
stíhanie pre prečin krádeže. Po-
lícia zároveň žiada prípadných 
svedkov tohto trestného činu, 
aby akékoľvek informácie, kto-
ré by mohli viesť k  objasneniu 
tejto krádeže oznámili na kto-
romkoľvek policajnom odde-
lení, resp. na známom telefón-
nom čísle 158.  (krp)

Zapla mu retiazku
aj náramok

Balíčky vyhrali
V  novinách Poprad číslo 21 

bola uverejnená tipovacia súťaž 
Miss Spiša 2015. Tipovaním sa 
zvolila Miss Sympatia. Tento 
titul získala Denisa Rožáro-
vá z  Kežmarku. Čitatelia  no-
vín Poprad dali najviac hlasov 
tohtoročnej víťazke Miss Spiša 
2015 Tatiane Bazárovej. Spo-
medzi tých, ktorí sa zapojili do 
súťaže boli vyžrebovaní: Anna 
Hromjáková, Tomášikova ul., 
Poprad, Ján Hronkin, Allen-
deho ul., Matejovce a  Kata-
rína Deverová, L. Svobodu, 
Poprad. Kozmetické balíčky 
od firmy AVON si môžu pre-
vziať v  redakcii (Podtatranská 
149/7, Poprad) v  pracovné dni 
do 15. hod.  (ppš)
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SPoločenSká kronIkA

PoVeDAlI SláVnI

nAVŽDY SMe SA roZlÚčIlI

nAVŽDY SA roZlÚčIMe

Vo vojne nie je vojna tým posledným.     SCHILLER

V stredu 10. júna 2015
vo Veľkej so

V stredu 17. júna 2015
v Spišskej Sobote o 15. hod. s

V pondelok 15. júna 2015
vo Veľkej s

V pondelok 15. júna 2015
v Strážach pod Tatrami s

V utorok 16. júna 2015
v Matejovciach s

V utorok 16. júna 2015
v Spišskej Teplici s

Zuzanou Stašovou,
79-ročnou

Veronou Hropkovou,
77-ročnou

Veronikou Mizerákovou,
62-ročnou

Pavlom Borzíkom,
60-ročným

Jozefom Regecom,
63-ročným

Jozefom Bendíkom,
55-ročným

BlAHoŽeláMe k MenInáM

VItAJte MeDZI nAMI

MAnŽelStVo uZAVrelI

Dnes 17. júna má meniny - Adolf, zajtra 18. júna - Vratislav, v pia-
tok 19. júna - Alfréd, v sobotu 20. júna - Valéria, v nedeľu 21. júna 
- Alojz, v pondelok 22. júna - Paulína a v utorok 23. júna - Sidónia.

2. júna 2015 - Jakub Klema, Vikartovce.

5. júna 2015 - Monika Štrbková a Michal Hriňák, 6. júna - Ing. Veronika 
Dusíková a Bc. Peter Gancarčík, Ing. Mária Plavčanová a Štefan Lipovský.

HoroSkoP oD StreDY Do StreDY
D o s t a n e t e 
samé dobré 

správy a budete mať veľa  príleži-
tostí na rôzne oslavy.

Niečo vás pri-
núti uvažovať 

o zmene zamestnania.

Posilní vás 
nová ener-

gia, s ktorou sa môžete pustiť do 
akýchkoľvek zámerov.

Nezaoberajte 
sa malicher-

nosťami, keď sú pre vás veľké veci 
priaznivé.

M n o ž s t v o 
práce vás 

bude tentoraz stresovať. Chcete aj 
zarobiť, aj si užiť leto.

Niečo dôleži-
té vo vašom 

živote sa skončí.

Zdržte sa kri-
tických po-

známok, lebo sa vám trojnásobne 
vrátia.

Dávajte si 
pozor na ces-

tách alebo pri športovaní.

Na každom 
kroku na vás 

striehne láska. Ani sa nenazdáte a 
ocitnete sa v novom vzťahu.

Prežijete veľ-
mi pekné 

chvíle s rodinou. Dokonca sa do-
zviete nejakú radostnú správu.

Všetko riešte 
s rozvahou. 

Žiadna kaša sa neje taká horúca, 
ako sa navarí.

Potrebujete 
oddych, ale 

nebudete mať naň príležitosť.

PoHotoVoSť V lekárňACH
Dnes 17. júna - Medovka, zajtra 

18. júna - Sunpharma Tesco, v 
piatok 19. júna - Adus, v sobo-
tu 20. júna -  Diecézna lekáreň 
sv. Lukáša, v nedeľu 21. júna 
- Dr. Max - OC Max, v pondelok 
22. júna - Zlatý had a v utorok 23. 
júna - Avena.

Medovka: Tatranské nám., Sun-
pharma - Tesco: Teplická cesta 3, 

Adus: Mnoheľova ul. 2, Diecézna 
lekáreň sv. Lukáša: Alžbetina 
ul., Dr. Max - OC Max: Dlhé 
hony 1, Zlatý had: Novo-
meského ul. 3918, Avena: Kar-

patská ul. 11.
Lekárne s  pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piat-
ka od 18. do 22. hod., počas sobôt, 
nedieľ a  sviatkov od 8. do 22. hod.

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

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. Po-
prad, 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 s podmienkou prevádzkovania verejných sociálnych 
zariadení v kiosku č. 2 v predstaničnom parku:
- kiosk č. 1 o celkovej výmere 12 m2 postavený 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: 980,- €
Slovom: Deväťstoosemdesiat  eur
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 26. júna 2015  do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
0910890244      PP-29

M E S T O    P O P R A D
v y h l a s u j e   obchodnú  verejnú  súťaž

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytového priestoru v budove na Ul. Ludvíka Svobodu, súp. č. 3783 
v Poprade o celkovej výmere 235,26 m2, katastrálne územie Poprad,  
zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore, na 
liste vlastníctva č. 4330. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve 
vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 4 441,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 26. júna 2015  do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy 
a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené 
podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: www.poprad.sk
Bližšie informácie: nebyt_priestor@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 82, 
0910890244      PP-68

17. - 21. jún - Námestie sv. Egídia 
VIVA ITALIA (www.premesto.sk)

 
19. jún o 18. hod. - Dom kultúry Poprad - divadelná sála 

ZÁVEREČNÁ SHOW 2015
Tanečné štýly v podaní tanečníkov tanečného klubu FEARLES

z Popradu.
Vstupné: 4 € a 2 €, predpredaj vstupeniek č. t. 0911 808 559

POPRADSKÉ KULTÚRNE LETO 2015

Dnes 17. júna uplynulo 15 rokov od úmrtia nášho drahého
MILOŠA JACKANIČA z Lučivnej.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku
Manželka a deti s rodinami

SPoMIenkA
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InZerCIA
PreDAJ

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

pracovnej pozície:

elektrotechnik - údržbár
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
-stredoškolské vzdelanie,
-odborná spôsobilosť podľa § 22 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.,
-prax v uvedenom odbore výhodou,
-bezúhonnosť,
-vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
-písomná prihláška do výberového konania,
-overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a odbornej spôsobilosti,
-štruktúrovaný životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu,
-písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre po-
treby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov.
Uzávierka prihlášok je 19. júna 2015 do 15. hod.
Prihlášky s označením „neotvárať - elektrotechnik“ posielajte na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do vý-
berového konania tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať požadované 
podmienky.      PP-65

kÚPA

rôZne

V stredu 10. júna si deti z MŠ na Okružnej ulici preverovali svoje vedo-
mosti na ekologickej súťaži. Privítala ich pani záhradníčka, ktorá chcela 
pomôcť smutnej jedličke. Zavolala mačičku aj psíka, aby jej zaspievali. 
To však jedličke nepomohlo. Až pani Jar povedala, aby jedličku okopala, 
poliala, zavolala slniečko a aj vietor. Jedličke to pomohlo, ale až keď jej 
deti prezlečené za kvietky zatancovali a zaspievali, na tvári sa jej ukázal 
šťastný úsmev. Pani Jar dala deťom úlohy. Po ich splnení si každá trieda 
zasadila kvety, o ktoré sa bude starať. Odmenou pre deti boli hrabličky, 
lopatky a formičky, ktoré si zobrali domov.   FOTO - archív MŠ Okružná

V  poslednú májovú nedeľu 
sa v Poprade pod záštitou Ob-
čianskeho združenia Popoluš-
ka konala premiéra rockového 
muzikálu Popoluška. Projekt 
finančne podporila Poštová 
banka v programe Nápad pre 3 
generácie na  základe víťazstva 
v  hlasovaní. Autorkou a  reži-
sérkou projektu, zároveň tex-
tárkou a scénaristkou je Mária 
Zbojanová.

Hudbu skomponoval Martin 
Skubán. Hudobné podklady sa 
tvorili v  hudobnom štúdiu Vi-
liama Fiedlera v  Poprade - na 
bicích hral Radko Jančuška, bas-
gitarista - Maťo Vojtek, klávesy 
Martin Friedmann a gitary Mar-
tin Skubán. Nahrávanie spevov 
a  finalizácia piesní bola v  kom-
petencii Martina Friedmana 
v Hranovnici. V muzikále účin-
kovalo vyše 50 detí a  študentov 
vo veku od 4 do 21 rokov. Vznik-
lo tak neformálne zoskupenie 
nadšencov, podieľajúcich sa na 
tvorbe muzikálu,  ktorí poznali 
základnú myšlienku zastrešenú 
OZ Popoluška - spájanie síl a po-
moc tým, ktorí to potrebujú. 

Veľkou poctou pre nás bolo, 
že na predstavenie sa dostavil aj 

slovenský prezident Andrej Kiska 
s prvou dámou.

Osobitné poďakovanie patrí 
Paulíne Knežníkovej a  jej taneč-
nému klubu Trend, ktorý prispel 
svojou tanečnou choreografiou. 
Ďalej Alici Skokanovej zo Stred-
nej odbornej školy vo Svite, ktorá 
mala na starosti tvorbu kostýmov 
spolu s autorkou projektu.

Veľké poďakovanie patrí aj Ele 
Rákociovej za návrh a  prípravu 
kulís so svetelnými efektmi, ktoré 
vynikajúco spracoval Ivan Magy-
ar. Vytvoril sa tak dojem roz-
právkového zámku, čo umocnilo 
dojem z  klasickej, avšak svojsky 
spracovanej rozprávky, kde za-
znelo 18 piesní a krátke hovorené 
slovo v básňach.

Ďakujeme i viacerým sponzo-
rom za finančnú alebo materiál-
nu pomoc.

Muzíkál sme ponúkli mater-
ským, základným a  stredným 
školám na území Popradu a Svitu. 
Výťažok z predstavení bude rozde-
lený medzi seniorov odkázaných 
na sociálnu službu v zariadeniach 
pre seniorov na území mesta 
Poprad a  Svit na podporu dob-
rovoľníckej činnosti pod heslom 
„Mladší starším“.  (zbo)

Premiéra Rockového muzikálu Popoluška

• Predám drevený obklad - 3 €,
zrubový profil, hranoly, aj dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  2/15-P• Predám dlažbu - sivá, kla-
sická na chodníky, vjazdy do 
garáže, cena 0,13 €/1 ks, pô-
vodne 0,15 €/1 ks. Inf.: č. t. 
0908 254 433.  31/15-P• Predám výborné husle po 
odborníkovi (1958), kuchynský 
stôl a  krájač kapusty. Inf.: č. t. 
0908 070 967.  32/15-P• Predám zachovalý skuter 
Adamoto Cetos 125, 650 €. Inf.: 
č. t. 0908 254 433.  33/15-P• Predám Babetu za 130 €. Inf.: 
č. t. 0908 254 433.  34/15-P

• Kúpim malý 3-izb. byt, v za-
teplenej bytovke, s  novými ok-
nami, v lokalite vežiakov Topľa, 
Ondava, Latorica a  pod., príp. 
pri hoteli Poprad, 2. až 9. po-
schodie, môže byť aj funkčný 

• Prijmeme do zamestnania 
pomocnú silu do kuchyne. Inf.: 
č. t. 0902 305 001.  39/15-R• Dám do prenájmu 3-izb. 
nezariadený byt na sídlisku 
Juh III v  Poprade. Inf.: č. t. 
0907 924 931.  52/15-R

• Gymnázium, Kukučí-
nova 4239/1, Poprad dá do 
prenájmu priestory školskej 
jedálne za účelom zabezpečo-
vania stravy pre žiakov a  za-
mestnancov školy. Bližšie údaje 
na www.stary-gympel.sk, tel. 
052/426 44 22.  56/15-R

• Pomôžem vám pri opatrovaní 
vášho dieťaťa alebo staršej oso-
by. Mám dlhoročnú prax a  tiež 
certifikát opatrovateľky. Inf.: č. t. 
0940 789 990.  58/15-R• Dáme do prenájmu kan-
celárske priestory na Hranič-
nej ul. v  Poprade. Inf.: č. t. 
0903 905 070.  60/15-R

zachovalý pôvodný stav. Inf.: č. 
t. 0908 070 967.  10/15-K

V minulom vydaní novín Poprad bola uverejnená súťaž o vstu-
penky na Aero-moto víkend, ktorý sa koná už túto sobotu a  ne-
deľu 20. a 21. júna na popradskom letisku. Spomedzi tých, ktorí sa 
zapojili do súťaže boli vyžrebovaní: Želmíra Brošková, Švábovce, 
Patrik Kromka, Banícka ul., Poprad a  J. Fedorová, Rázusova ul., 
Poprad. Dve vstupenky si môžu prevziať u organizátorov pri hlav-
nom vstupe do areálu letiska. Potrebné bude predložiť preukaz 
totožnosti.      (ppš)

Vstupenky
na Aero-moto víkend vyhrali
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Mesto Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

vyhlasuje výberové konanie na

jedno pracovné miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP)

Výberové konanie sa uskutoční dňa 24. júna 2015 o 10.00 hod.
v budove Okresného úradu, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad,

prízemie vľavo.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do 
zamestnania osobne doručiť alebo poštou zaslať na adresu mestského 
úradu. 
Uzávierka na predkladanie žiadostí o  prijatie do zamestnania je 
19. júna 2015. Záujemcovia, ktorých žiadosti do výberového konania 
boli doručené po termíne uzávierky, nebudú zaradení do výberového 
konania.
Zoznam požadovaných dokladov k žiadosti o prijatie do zamest-
nania:
žiadosť, v ktorej je jednoznačne určené, o ktorú pozíciu alebo pozície 
sa kandidát uchádza,
životopis uchádzača,
doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne aktuálne potvr-
denie školy o štúdiu,
iné doklady potvrdzujúce spôsobilosť (certifikáty zo školení a podobne),
uchádzač môže predložiť aj odporúčania alebo pracovné hodnote-
nia od predchádzajúceho zamestnávateľa alebo organizácií s ktorými 
v minulosti spolupracoval,
výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
súhlas so spracovaním osobných údajov.
Kvalifikačné predpoklady na pozíciu TSP sú: 
1. V prípade uchádzačov, ktorí pôsobili ako TSP v rámci predchádza-
júcich projektov financovaných IA MPSVR SR (bývalý FSR, resp. IA 
ZaSI) alebo Programu podpory komunitnej sociálnej práce v obciach 
s vylúčenou komunitou (od roku 2005):
Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou doplnené certifikova-
ným sociálno-psychologickým výcvikom, alebo iným akreditovaným 
vzdelávacím kurzom v rozsahu minimálne 70 hodín, s podmienkou, 
že uchádzač je riadnym študentom vysokoškolského štúdia v bakalár-
skom študijnom programe alebo magisterskom študijnom programe 
zameranom na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, špeciálnu pe-
dagogiku, liečebnú pedagogiku, psychológiu akreditovanom podľa 
osobitného predpisu alebo vyššieho odborného štúdia vo vzdeláva-
com programe akreditovanom podľa osobitného predpisu v študij-
ných odboroch zameraných na sociálnu prácu, sociálnu pedagogiku, 
špeciálnu pedagogiku, liečebnú pedagogiku, andragogiku, sociálnu a 
humanitárnu prácu, sociálno-právnu činnosť a charitatívno-misijnú 
činnosť.
2. V prípade ostatných uchádzačov:
a. vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa.

Na výberové konanie budú pozvaní iba záujemcovia, ktorí spĺňajú 
kvalifikačné predpoklady na danú pozíciu.
Miestom výkonu práce je mesto Poprad a  kancelária TSP v  priesto-
roch Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia v Popra-
de. Dátum predpokladaného nástupu do zamestnania je 1. júla 2015.

Viac na www.poprad.sk PP-64
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V dňoch 12. a 13. júna 2015 
sa v Bowlingovej hale v Poprade 
uskutočnili Majstrovstvá Slo-
venskej Republiky v bowlingu v 
kategórii seniorov nad 50 rokov.

Celkovo sa zúčastnilo z celého 
Slovenska 40 hráčov. K postupu 
do finále bolo nutné absolvovať 
6 kvalifikačných hier, ako i dve 
vylučovacie kolá. Do finálovej 
osmičky sa prebojoval len jeden 
zástupca BK CityBowling Poprad 
a to Igor Lendácky z piateho mies-
ta. V K.O. súbojoch postupne vy-
radil Gabrielu Králikovú z Košíc a 

v druhom kroku Petra Minarčíka 
zo Žiliny. Na finále nastúpil proti 
Rudovi Witkovskému z Košíc, kde 
po dramatickom súboji nakoniec 
zvíťazil na súčet dvoch hier 373 
ku 353.

Igor týmto víťazstvom skom-
pletizoval zbierku zlatých me-
dailí pre popradský BK v indi-
viduálnych súťažiach seniorov 
za ročník 2014/2015. Zároveň 
týmto víťazstvom potvrdil, že 
najúspešnejším bowlingovým 
klubom je na Slovensku opäť BK 
Citybowling Poprad.  (luj)

Igor Lendácky majstrom republiky

Na bežeckom páse sa počas 
celého dňa vystriedalo 165 ľudí 
a  hodnotou 111,85 km preko-
nali minuloročný rekord (105,3 
km) o  viac ako 6,5 km. Doved-
na 1  374 účastníkov vyzbieralo 
pre popradskú nemocnicu sumu 
5  188 eur. „Môžem vysloviť len 
samé superlatívy,  preto sa sem 
radi vraciame,“ uviedol organi-
zátor podujatia Branislav Koniar. 
„Myšlienka bola jasná a naplnená 
- Vyhráva jeden, pomáha každý,“ 
dodal manažér projektu Rado-
van Sidor.

Výslednú sumu, na ktorú 
Východoslovenská energetika 
premenila nabehané kilometre, 
použijú v popradskej nemocnici 
na potrebné technické vybave-
nie. „Výťažok bude venovaný tým 
najmenším a  najzraniteľnejším 
na oddelení rizikového novoro-
denca,“ informovala primárka 

detského oddelenia Nemocnice 
Poprad Beáta Šoltýsová, ktorá sa 
sama do behu zapojila.

Víťazom bol každý, ale nie-
kto musel byť prvý. V  mužskej 
kategórii dominoval podobne 
ako v roku 2014 popradský atlét 
Jozef Dubašák. Medzi ženami 
triumfovala na štvorkilometro-
vej trati okolo námestia Timea 
Mihoková.

Popradský rekord napokon 
vydržal iba 24 hodín. Po Koši-
ciach a  Poprade sa charitatív-
ny beh presunul vo štvrtok 11. 
júna do Starej Ľubovne. Tam 
sa podarilo na bežeckom páse 
účastníkom zabehnúť 115,63 
km. Počas celej série VSE City 
Run 2015 sa v  troch mestách 
výška charitatívnej pomoci vy-
šplhala na sumu 16 850 eur a do 
bežeckých aktivít sa zapojilo 
celkom 4  518 malých i  veľkých 
športovcov.  (mav)

Popradský rekord dlho nevydržal
(Dokončenie zo str. 1)
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Cyklojazda pomáha chorým deťom

Krátko zo športu

Malí cyklisti medzi elitou

•	V  SOBOTU 20. júna sa 
v  Športcentre Zámoček v  Mate-
jovciach uskutoční od 8.30 hod. 
14. ročník volejbalového turnaja 
Matejovská antuka o  putovný 
pohár 1. viceprimátora mesta 
Poprad a nultý ročník bedminto-
nového turnaja o putovný pohár 
Klubu Matejovčanov. Nebude 
chýbať bohatý kultúrny program 
a občerstvenie.•	ŠPORTOVÝ areál Gymná-
zia Kukučínova v Poprade zažije 
v sobotu 20. júna od 10. hod. 1. 
ročník súťaže pre žiakov, rodičov 

a priateľov škôl Beh GPUK 10.•	NA IHRISKU pri ZŠ Jarná 
sa v nedeľu 21. júna od 16. hod. 
uskutoční verejné cvičenie jogy 
pod holým nebom pod názvom 
Začni deň inak - zacvič si jogu. 
Podujatie sa koná pri príležitosti 
Medzinárodného dňa jogy.•	V SOBOTU 20. júna sa usku-
toční 10. ročník pretekov v Behu 
na Chatu pri Zelenom plese na 
pamiatku Karla Jakeša. Prete-
ky sú zároveň nominačnými 

na Majstrovstvá Európy v  behu 
do vrchu a  taktiež aj 6. kolom 
Slovenského pohára v  behu do 
vrchu.•	UŽ BUDÚCI víkend štartu-
je bežecká séria Tatry Running 
Tour. Ide o  trojdňové etapové 
preteky, ktorých sa zúčastní 
takmer 400 bežcov. V  piatok 
19. júna to bude Night Run na 
Štrbskom Plese, v  nedeľu 12. 
júla XXXVIII. ročník Malého 
štrbského maratónu v  Štrbe 

a  v  sobotu 18. júla sa v  Novej 
Lesnej uskutoční XVI. ročník 
Memoriálu Jána Stilla.•	SVETOVÝ pohár žien v alp-
ských lyžiarskych disciplínach 
sa v  marci 2016 po 32. rokoch 
definitívne vráti do Jasnej. Ly-
žiarske stredisko Jasná Nízke 
Tatry navštívili 11. a  12. júna 
inšpektori z  Medzinárodnej ly-
žiarskej federácie FIS, ktorí pre-
verovali pripravenosť strediska 
na Chopku na usporiadanie 
tohto významného športové-
ho podujatia.  (ppv)

Osem etáp naprieč Slo-
venskom absolvovali účast-
níci charitatívnej cyklo-
jazdy na bicykli, ktorú už 
šiesty rok organizuje Ob-
čianske združenie Deťom 
pre život a pomáha tak ma-
lým onkologickým pacien-
tom v celej krajine. Doved-
na 257 miest a obcí prešiel 
pelotón na bicykli počas 
minulého týždňa. Jednu 
zo zastávok mal v utorok 9. 
júna v Poprade.

Do areálu Spojenej ško-
ly na ulici Letnej dorazil 
početný pelotón okolo de-
siatej predpoludním. „Sú medzi 
nami rodičia, ktorých deti prežili 
strašnú skúsenosť so zákernou 
chorobou, ale s  dobrým koncom. 
Túto nádej a  posolstvo chceme 
posúvať ďalej po celom Slovensku. 
Ide hlavne o  osvetu. Financie sú 
potrebné, ale dôležité je o  prob-
léme hovoriť,“ povedal predseda 
OZ Deťom pre život Miroslav 
Bílik.

Aj zákerná choroba sa dá preko-
nať. Dôkazom je iba štrnásťročný 
Šimon Holoďák, ktorý sa vyliečil 
z  leukémie a  dnes je plnohod-
notným členom výpravy. „Chcem 
pomôcť a  bojovať za to, aby deti 

nemuseli toľko trpieť,“ zdôraznil.
Na pôde popradskej školy náv-

števu vítali deti spevom a dobrou 
náladou. Nechýbal druhý vicepri-
mátor mesta Poprad Pavol Gaš-
per a  vedúca oddelenia školstva, 
mládeže a  športu Edita Piláro-
vá. „Pripravili sme občerstvenie 
a  program. Dohodli sme sa tiež 
na ďalšej spolupráci,“ povedal P. 
Gašper. „Títo cyklisti chceli byť 
medzi deťmi a  ukázať im, že aj 
v  ťažkých chvíľach existuje nádej. 
Na túto návštevu sa žiaci pripravo-
vali dva týždne a na hodinách sa 
o  probléme rozprávali,“ doplnila 
E. Pilárová.  (mav)

Vo štvrtok 4. júna sa na ihrisku s  umelým povrchom v  priestoroch 
ZŠ vo Veľkej konalo finále okresného kola v  malom futbale starších 
žiakov pod názvom Jednota Futbal cup 2014/2015. V zápase o prvé 
miesto zvíťazila ZŠ Sp. Bystré nad domácou ZŠ Veľká 6:4 a zabezpečila 
si postup na krajské kolo súťaže.        FOTO - Jozef Pavlík

Popradské líšky, Majsterky Slovenska v  hokejbale žien 2015 si 
dali rande s  verejnosťou. V  sobotu 13. júna potešili svojich fanú-
šikov autogramiádou, sprievodným programom a  hodnotnými 
darčekmi.       FOTO - Marek Vaščura

Vo štvrtok 11. júna viedla cez 
Poprad druhá etapa medziná-
rodných cyklistických pretekov 
Okolo Slovenska. Program obo-
hatil Unitrek Bike Team Poprad 
v  spolupráci s  mestom Poprad 
o  preteky pre najmenších pod 
názvom Popradský pedál.

Do súťaže sa na Sobotskom 
námestí zapojilo 53 neregistro-
vaných malých cyklistov. „Boli 
to preteky v  desiatich vekových 
kategóriách od 6 do 14 rokov. 
Popradský pedál začína novú 
tradíciu a podľa všetkého si ten-
to názov ponecháme pre všetky 
podobné podujatia,“ povedal 
Jozef Pavlík z  oddelenia škol-
stva, mládeže a  športu MsÚ 
v Poprade.

Organizátorovi pretekov Jo-
zefovi Nazarejovi sa po rokoch 
podarilo konečne dotiahnuť 

svetovú cyklistiku pod Tatry. 
Súťaž pre deti bola príjemným 
spestrením. „Chceli sme cyklisti-
ku spropagovať, pretože má pod 
Tatrami bohatú tradíciu. Cieľom 
bolo odlákať deti od počítačov 
a  popri tom si vyhliadnuť nové 
talenty,“ uviedol.

Kategóriu MIKRO chlap-
ci vyhral Dante Figula, medzi 
dievčatami dominovala Ema 
Matiková. Michal Tropp sa te-
šil z  víťazstva v  kategórii MILI 
chlapci a  Katarína Illenčíková u 
dievčat. V kategórii MINI chlap-
ci zvíťazil Michal Svisták, medzi 
dievčatami sa z  víťazstva tešila 
Katarína Gončárová. Mladším 
žiakom kraľoval Jerguš Trgiňa, 
mladším žiačkam Karolína Ne-
upaverová. Medzi staršími žiak-
mi sa najviac darilo Miroslavovi 
Ilavskému.  (mav)
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Tatranci cez víkend otvo-
rili letnú turistickú sezó-
nu. V  piatok symbolicky 
odomkli hladinu Štrbského 
plesa, v sobotu posvätili pra-
meň Smokoveckej kyselky. 
Večer sa uskutočnila pre-
zentácia knihy Ivana Bohuša 
a koncert Banjo Bandu Ivana 
Mládka. Program pokračoval 
v nedeľu v Tatranskej Lomni-
ci na Tatranskom juniálese. 
Pekné letné počasie prilákalo 
do mestského parku množ-
stvo návštevníkov. O  dobrú 
náladu sa postarala skupina 
Ščamba, AYA a  Lojzo (na 
foto). Tatranci dúfajú, že leto 
bude málo daždivé a  naše 
hory prilákajú ešte viac náv-
števníkov ako pred rokom.

Uznávaný odborník, vášnivý športovec ...

www.regiontatry.sk

Spoluorganizátor:Organizátor:

15. - 20. JÚN 20
15

Prize money

42 500 ¤
+ Hospitality

Hlavní partneri: Oficiálny partner:

POPRAD-TATRY
ATP Challenger Tour
Mestské tenisové kurty Poprad

Hlavní mediálni partneri: Mediálni partneri:

PP
-5

8

ôsmeho ročníka charitatívne-
ho podujatia Memoriál Dušana 
Budzáka sa začiatkom júna v 
tenisovej hale vo Svite zúčastnili 
jeho priatelia, firemní klienti a 
obchodní partneri. Záštitu nad 
tenisovým turnajom prevzal pre-
zident SR Andrej Kiska, ktorý sa 
otvorenia memoriálu aj osobne 
zúčastnil. 

Dušan Budzák, dlhoroč-
ný generálny riaditeľ 
Výskumného ústavu 
chemických vlákien 
(VÚCHV) miloval te-
nis i stolný tenis, vďaka 
čomu získal veľké množ-
stvo priateľov. „Chceme si 
pripomínať pamiatku člo-
veka, ktorý veľmi miloval 
šport. Ako rodina sme ho 
mali veľmi, veľmi radi a postupne 
sme zistili, že je okolo neho mnoho 
ľudí a   partnerov, ktorí tiež  túto 
myšlienku podporujú. Preto sme 
sa rozhodli hneď prvý rok po vý-
ročí jeho úmrtia zorganizovať te-
nisový turnaj“ uviedol Ing. Mar-
tin Budzák, generálny riaditeľ  
VÚCHV. Ako ďalej dodal, pred 
piatimi rokmi navyše memoriál 
nadobudol aj charitatívny roz-
mer, keď sa účastníci dohodli, že 
zorganizujú dobročinnú  zbierku 

pre Nadáciu Chemosvit, ktorá 
podporuje všetky lokálne športo-
vé aktivity, i ďalšie, zamerané na 
deti a mládež. 

Počas tohto 8. ročníka účast-
níci vyzbierali pre Nadáciu 
Chemosvit 745 eur. Na turnaji 
štvorhier si zmeralo sily 13 dvojíc 
na dvoch kurtoch v  Spolcentre 
a  v  hoteli Hubert v  Gerlachove. 
Výsledky Memoriálu D. Budzáka 

sú nasledovné: 1. miesto: Vladi-
mír Balog - Igor Lupták (sedem-
násobní víťazi), 2. miesto: Michal 
Vasilko - František Kall a na tre-
tej priečke skončili Marek Toufar 
- Jan Vodňanský. Cenu za bojov-
nosť získal Jozef Chudý a víťazom 
súťaže v bowlingu sa stal Flavián 
Dudaško. 8. ročník Memoriá-
lu D. Budzáka 2015 podporili: 
Zväz chemického a farmaceu-
tického priemyslu SR (ZCHFP 
SR), firmy skupiny Chemosvit, 

a.s., najmä Finchem, a. s. a Che-
mosvit Fibrochem, a. s., Respect 
Slovakia, s. r. o., Slovanet, a. s., 
KPMG Slovensko, s. r. o., Auto-
nova, s. r. o., Continental Mata-
dor Rubber, s. r. o., J&T Banka, a. 
s., Tatrakon, s. r. o. a Výskumný 
ústav chemických vlákien, a. s..

RNDr. Dušan Budzák, rodák 
z Jezerska, navštevoval Strednú 
priemyselnú školu chemickú vo 

Svite a po absolvovaní or-
ganickej chémie na Príro-
dovedeckej fakulte UPJŠ v 
Košiciach začal pracovať vo 
VÚCHV. 1. apríla 1993 ho 
minister priemyslu vyme-
noval za riaditeľa a  za 13 
rokov vo funkcii sa mu po-
darilo zachrániť existenciu 
ústavu. Okrem výskumnej 

zložky vytvoril aj výrobnú zložku s 
tzv. špecialitami s vyššou pridanou 
hodnotou a pod jeho vedením 
sa VÚCHV zmenil zo štátneho 
podniku na akciovú spoločnosť 
a privatizoval cez verejnú súťaž v 
prospech vlastných zamestnancov. 
D. Budzák pôsobil v poslednom 
období ako predseda predstaven-
stva a generálny riaditeľ VÚCHV. 
Zomrel 31. mája 2007 pri plnení 
svojich služobných povinností v 
Českej republike.  PP-70
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MISS SPIŠA 2015 sa stala 18-ročná študentka Tatiana Bazárová

Patrícia Jurčová a  Peter Trembáč vystavujú v  Spišskej Sobote
Začiatkom júna bola v  Pod-

tatranskej knižnici v  Spišskej 
Sobote sprístupnená verejnos-
ti výstava dvoch popradských 
výtvarníkov.

Svoju tvorbu tam prezentuje 
Peter Trembáč a Patrícia Jurčo-
vá. „Peter Trembáč výborným 
spôsobom skĺbil daný výstavný 
priestor knižnice s témou svojich 
prác. Veď čo už môže byť kniž-
nici bližšie ako ilustrácie. Autor 
vo svojich prácach znenazdaj-
ky odhalil novú tvár - podobu 
grafika a  zručného kresliara. 
Vystavované práce majú jedno-
duché línie, úspornú farebnosť, 
čistý výraz. Nič navyše, žiadne 
zbytočné okrasy, eliminujú vý-
raz k  podstate dielka,“ uviedla 
vo svojom príhovore kurátorka 

výstavy Carmen Kováčová. Die-
la Petra Trembáča sú tentokrát 
menej farebné, naopak obrazy 
Patrície Jurčovej odrážajú hru 
farieb. Autorka je žiačkou Petra 
Trembáča. Od roku 2013 na-
vštevuje jeho ateliér. Maľovaniu 
sa však venuje už od svojich 12 
rokov, kedy začala chodiť na 
výtvarný krúžok pod vedením 
popradského výtvarníka Fran-
tiška Žoldáka. Od roku 2010 je 
členkou Klubu popradských vý-
tvarníkov. Priaznivci výtvarné-
ho umenia nájdu na tejto výsta-
ve s  názvom Záhrada príbehov 
množstvo zaujímavých a  inšpi-
rujúcich obrazov. Potrvá celý 
jún a verejnosť si ju môže po-
zrieť v pracovné dni od 9. do 17. 
hod., okrem stredy.  (ppš)

Po víkendových kvalifikáciách sa v  pondelok 
dopoludnia už naplno rozbehol prvý ročník te-
nisového turnaja ATP Challenger Tour Poprad 
- Tatry 2015. Oficiálneho otvorenia sa zúčastnil 
primátor mesta Poprad Jozef Švagerko a manažér 
turnaja a  tréner svetovej jednotky Novaka Djo-
koviča - Marián Vajda, ktorý symbolicky odpá-
lil podujatie raketou pri svojom stále kvalitnom 
podaní. Obaja vyslovili nádej, že tak kvalitný 
turnaj si v Poprade nájde svoje tradičné miesto. 
Hneď prvé kolo ponúklo pikantný súboj medzi 
synovcom Mariána Vajdu - Petrom Vajdom 
a  najmladším z  bratskej trojice Djokovičovcov 
Djordje Djokovičom. Vajda triumfoval po se-
toch 6:3, 6:2.  FOTO - Marek Vaščura

Peter Trembáč a Patrícia Jurčová spolu s pracovníčkou knižnice Annou Du-
dinskou a s kurátorkou výstavy Carmen Kováčovou.   FOTO - Silvia Šifrová

Minulý piatok sa v  Spišskom divadle v  Spišskej Novej Vsi 
konal 19. ročník súťaže krásy Miss Spiša 2015. Deväť fina-
listiek sa predviedlo porote, ktorú tvorili známe osobnosti. 
Galavečerom sprevádzal Michal Hudák, ktorý svojím východ-
niarskym humorom výborne pobavil nielen publikum, ale 
aj samotné dievčatá a porotcov. Titul Miss Spiša 2015  získala 
Tatiana Bazárová, ktorej korunku odovzdal podpredseda vlády 
a minister vnútra Robert Kaliňák. Ten si vo voľnej disciplíne 
s  finalistkou Kristínou Kedžuchovou vyskúšal aj hru na saxo-
fón. Prvou vicemiss sa stala Gabriela Zemančíková (20) a ti-

tul druhej vicemiss získala Alžbeta Lorencová (17). „Stále si to 
ešte nejako neuvedomujem, že som zvíťazila. Konkurencia bola 
naozaj silná. Som šťastná, že porota udelila tento titul práve 
mne,“ povedala najkrajšia Spišiačka tesne po súťaži. Poďako-
vanie na piatkovom galavečere potešilo a  dojalo aj dlhoročnú 
organizátorku súťaže Marietu Širákovú. „Nebola som schopná 
žiadnych slov. Bolo to veľmi milé. Mám to šťastie, že robím prá-
cu, ktorá má baví a  som obklopená ľuďmi, ktorí mi pomáhajú. 
Dopriala by som to každému,“ uviedla. Hudobným hosťom 
večera bola speváčka Kristína.    (šif)


