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Zostávajú dva volebné obvody

O reklame, Staničnej ulici aj volejbale

Začiatkom novembra sa uskutoč-
nia komunálne voľby. Najmä v po-
slednom čase silneli hlasy, hlavne z 
Matejoviec, ale na jeseň minulého 
roku k tomu podala interpeláciu 
aj poslankyňa Anna Schlosserová, 
aby sa zmenili volebné obvody v 
meste Poprad. Táto otázka bola na 
pretrase i na rokovaní mestského 
zastupiteľstva minulý štvrtok.  

Po dôkladnom zvážení všetkých 
kladov a záporov poslanci jedno-
hlasne schválili z dvoch alternatív 
doterajší model dvoch volebných 
obvodov. Druhou alternatívou bolo 
8 VO. 

VO č. 1 zahŕňa centrum, sídlisko 
Západ, Veľkú, Spišskú Sobotu, Mate-
jovce, Stráže pod Tatrami s počtom 9 
poslancov. VO č. 2 tvoria sídliská Juh 
I, II, III, V a VI a Kvetnica s počtom 
10 poslancov.  

V minulosti mal Poprad 8 voleb-
ných obvodov a viac - až 31 poslan-
cov. Na systém dvoch volebných 
obvodov a 19 poslancov prešiel vo 
voľbách v roku 2006. 

1. viceprimátor mesta Igor Wzoš 
zastával názor, že by prijatím mo-
delu 8 navrhovaných obvodov ob-
čania stratili, lebo každý poslanec 
by bojoval len za svoju mestskú časť: 
„V minulosti Matejovce mali svojho 
poslanca a napriek tomu upadali, ale 
príčinou nebolo to, či tam bol alebo 

nebol poslanec. Príčinou bol nezáu-
jem mesta stanoviť nejaký zásadnejší 
koncept pre rozvoj Matejoviec, ktorý 
sme však my urobili.“ Za 2 VO bol 
aj poslanec Milan Baran a dodal, že 
poslancom záleží na celom meste 
bez rozdielu, odkiaľ pochádzajú. Po-
slanec Štefan Pčola povedal: „Vytvo-
rením viacerých volebných obvodov 
by sa rozdelili Juhy a poslanci z tohto 
sídliska by sa aj tak museli stretávať 
a riešiť veci spolu.“ Poslankyňa Alena 
Madzinová podotkla: „Je to o ľuďoch. 
Ak o radu a pomoc v našom VO po-
žiadal občan z iného obvodu, nikdy 
sme ho neodmietli. Je to o tom, ako 
poslanci pristupujú k svojej práci. A 
lepšie sa robí v tíme.“ Poslanec Peter 
Brenišin bol tiež za 2 VO. Pri vytvo-
rení viacerých VO sa obával, že kaž-
dý by ťahal len za svoju časť mesta.

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
komentoval: „Matejovčania sa po 
voľbách cítili ukrivdení, že nemajú 
svojho poslanca, preto sme v pred-
písanom termíne najneskôr 90 dní 
pred konaním volieb dali poslancom 
MsZ možnosť schváliť zmenený počet 
obvodov. Jednomyseľne sa rozhodli 
ponechať status quo. Obidve alter-
natívy majú svoje plusy aj mínusy, 
ale skôr by sme mali spájať Poprad 
do jedného celku, hoci nikomu ne-
zazlievam, že sa hlási k identite 
bývalých mestečiek.“  (mar)

Popradské kultúrne leto sa začalo minulý víkend bohatým programom v Spiš-
skej Sobote. Jeho súčasťou bol aj prvý medzinárodný farmársky festival Farm 
Fest, dobový jarmok, rôzne atrakcie i kultúrne vystúpenia, medzi nimi Mariána 
Čekovského s jeho bandom. Viac na 2. str.   FOTO - Marta Marová

Až do večera trvajúce zasadanie 
štvrtkového Mestského zastupiteľ-
stva v Poprade obsahovalo niekoľko 
bodov, ktoré vyvolali rozsiahlejšiu 
diskusiu. Patril medzi ne zámer vý-
stavby veľkej basketbalovej tréningo-
vej haly v rámci národného športové-
ho projektu (viac v článku na 3. str.). 

Väčšiu rozpravu si vyžiadal aj návrh 
na vyhlásenie obchodnej verejnej súťa-
že na prenájom stĺpov verejného osvet-
lenia a  pozemkov za účelom raciona-
lizácie reklamných zariadení, keďže 
mesto vypovedalo zmluvu so spoloč-

nosťou, ktorá mala stĺpy VO prenajaté 
na umiestnenie nosičov reklamných 
tabúľ a informačný systém doteraz. 

Poslankyňa Anna Schlosserová po-
žiadala, aby bol spracovaný pasport 
na umiestnenie reklamných zariadení. 
Ako vysvetlila vedúca odboru správy 
majetku MsÚ Iveta Borňáková, sú-
časťou podmienok verejnej súťaže je 
aj to, že víťaz bude musieť zrealizo-
vať pasportizáciu reklamných plôch, 
a  to nielen reklamných zariadení na 
mestských pozemkoch, ale aj všetkých  
ostatných. (Pokračovanie na str. 6)
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Stručne

Mesto hospodárilo s vysokým prebytkom

Leto sa začalo dobrou zábavou a chutným jedlom

• ObMedZeNie  PrevádZky 
MsÚ. V piatok 22. júna budú všetky 
pracoviská MsÚ v Poprade z prevádz-
kových dôvodov zatvorené. Najbližší 
stránkový deň bude v pondelok 25. 
júna.
• vO štvrtok a v piatok 21. - 22. júna 
sa v Tatranskej galérii v Poprade usku-
toční odborná konferencia s názvom 
Bibliofília na Slovensku. Prednášať 
budú Peter Ďurík, Ľubomír Feldek, 
Miroslav Cipár, Lída Mlichová a ďalší.
• kONCerT v  podaní Kehana 
Zhanga z  Číny, ktorý bude hrať na 
husliach a Niklasa Johansena z Dán-
ska, ktorý zahrá na gitare, si môžu zá-
ujemcovia vypočuť v Tatranskej galé-
rii v Poprade vo štvrtok 21. júna o 17. 
hod. Obaja interpreti učia na Dánskej 
kráľovskej hudobnej akadémii v Ko-
dani.
• krAJSkÉ športové hry seniorov 
Prešovského samosprávneho kraja sa 
uskutočnia vo štvrtok 21. júna od 9.30 
hod. v areáli ZŠ s MŠ v Poprade - Spiš-
skej Sobote.
• JUNiáLeS pre žiakov, pedagógov 
a pozvaných hostí organizuje ZŠ s MŠ 
na Tajovského ul. v sobotu 23. júna.
• STráŽSke hry sa uskutočnia 
už túto sobotu 23. júna od 14. hod. 
na futbalovom ihrisku v  Strážach. 
Popradské mestské kluby si zmerajú 
svoje sily v rôznych športových a zá-
bavných disciplínach. 
• 6. ZASAdNUTie Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja sa 
uskutoční v pondelok 25. júna v Pre-
šove.
• v  ŠPeCiáLNeJ základnej škole 
na Partizánskej ul. V  Poprade reali-
zujú projekt arteterapie v grantovom 
programe Pre Nádej 2018: Vnímaj-re-
laxuj-tvor-pomôž - multisenzorická 
arteterapia s  participáciou rodičov. 
Pomôže pri rozvíjaní motoriky detí, 
ale aj v ich socializácii. Spolu s rodič-
mi a dobrovoľníkmi budú tvoriť mul-
tisenzorické pexesá, zvonkohry, rela-
xačné obrazy a pod. V tomto období 
projekt podporila Nadácia VÚB. 
• v  SObOTU 23. júna o  19. hod. 
vystúpi v  areáli Kúpeľov v  Novom 
Smokovci James Evand Band - brit-
ský inštrumentalista žijúci v Tatrách 
a v nedeľu 24. júna o 17.30 hod. za-
spieva známe slovenské piesne kapela 
La Femme v mestskom parku v Tat-
ranskej Lomnici.
• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác na zaria-
dení nízkeho napätia.  (ppš)

Poslanci minulý týždeň schválili Záverečný účet mes-
ta Poprad za rok 2017, ktorý je obrazom hospodárenia 
za uplynulý rok. Mesto Poprad hospodárilo v uplynu-
lom roku s celkovým prebytkom po úpravách takmer 
3,7 mil. eur. 

Rezervný fond mesta vykazoval ku koncu roka 2017 zo-
statok takmer  9,493 mil. eur, po schválení záverečného 
účtu a prevode prebytku dosiahne objem finančných pro-
striedkov v Rezervnom fonde takmer 12,595 mil. eur. Do 
Mestského fondu rozvoja bývania, na ktorom bol ku kon-
cu minulého roka zostatok bezmála 598 tisíc eur, poputuje 
581 tisíc eur. Primátor mesta Jozef Švagerko uviedol: „Keď 
som nastupoval na post primátora bolo v Rezervnom fonde 
približne 6 miliónov, teraz je to viac ako 12 mil. Myslím si, 
že sme dobre hospodárili a som na tento výsledok hrdý.“ 

Vedúci ekonomického odboru MsÚ Marián Matta 

konštatoval: „Pre rok 2017 mesto zostavilo vyrovnaný 
rozpočet v objeme 39,915 mil. eur., po zmenách 44,8 mil. 
eur, skutočnosť bola 40,87 mil. eur., čo predstavuje nárast 
oproti roku 2016 o 3,9 mil. eur.“ 

K záverečnému účtu predložila svoje stanovisko hlavná 
kontrolórka mesta Poprad Zita Kozlerová, ktorá hodno-
tila dosiahnuté výsledky ako výborné, ale mala výhrady 
voči kapitálovým výdavkom a nenaplneniu investičných 
zámerov: „Čo sa týka plnenia kapitálových výdavkov bol 
schválený rozpočet na približne 4,5 mil. eur. V priebehu 
roka sa vyšplhal úpravami na výšku viac ako 8 mil. eur, 
skutočné plnenie bolo len na 2,7 mil. eur. Je to veľký nepo-
mer a aj z toho titulu vznikol vysoký prebytok.“ Finančnú 
kondíciu mesta hodnotila však ako veľmi dobrú. 

Poslanci Záverečný účet mesta Poprad za rok 2017 
schválili bez výhrad.    (mar)

Na námestie v Spišskej Sobote pri-
šlo minulý víkend  podľa odhadu 
organizátorov 12 000 návštevníkov. 
Prilákalo ich otvorenie letnej turis-
tickej sezóny a Popradského kultúr-
neho leta, ako aj dobový jarmok, 
medzinárodný farmársky festival a 
kultúrny program.

Dana Liptáková, vedúca oddelenia 
kultúry MsÚ v Poprade prezradila:  
„Popradské kultúrne leto bude trvať 56 
dní a bude obsahovať 120 predstavení, 
koncertov atď. v podaní 1 500 účinku-
júcich. Okrem toho sa uskutoční fes-
tival Viva Italia a Made in Slovakia, 
ktoré organizuje OZ Pre mesto v spolu-
práci s mestom Poprad.  Ako po minulé 
roky sme PKL koncipovali tak, že štvrt-
ky patria divadlu, piatky koncertom, 
soboty predpoludním rozprávkam, 
večer premietaniu filmov a nedele pro-
menádnym koncertom a folklóru. PKL 
potrvá až do polovice septembra, kedy 
sa uskutočnia Matejovské Scholtzo-
ve dni.“ Tohto roku mesto do palety 
letných programov pridá počas pod-
ujatia Made in Slovakia na začiatku 
augusta jeden deň s názvom Made in 
Poprad. Počas neho sa predstaví až 80 
popradských umelcov. Zaujímavos-
ťou bude i sypanie pieskom. 

Úvod PKL a odomknutie leta sa 
odohrali v príjemnom počasí a stany 
postavené na ochranu pred dažďom 
poslúžili skôr proti slnku. Želaním 
organizátorov je, aby počasie vydr-
žalo. D. Liptáková povedala: „Všetko 
máme pripravené, naozaj si želáme už 
len dobré počasie. V prípade nepriaz-
nivých podmienok sa programy budú 
presúvať do Domu kultúry.“ 

Súčasťou víkendu v Spišskej Sobo-
te bol aj medzinárodný farmársky 
festival Farm fest, ktorý usporiadalo 
združenie Slow Food Tatry, Ako chutí 
vidiek a mesto Poprad. Ladislav Raček 
zo Slow Food Tatry mohol byť spo-
kojný, pretože na tomto, v poradí už 

treťom, ročníku sa zúčastnilo 5 reštau-
rácií a bezmála 40 malých farmárov, 
ktorí vzájomne spolupracujú. Povedal: 
„Pred troma rokmi sme začínali skrom-
ne, ale o rok by sme radi privítali už 
sto producentov potravín. Ide o malé, 
rodinné firmy, ktorým chceme poskyt-
núť možnosť prezentovať svoje produk-
ty. Máme jasný koncept dobrej, čistej a 
férovej potraviny - dobrej chuťou, čistej 
produkciou a férovej cenou. Malí far-
mári môžu cenou ťažšie konkurovať 
veľkým, ale chceli sme návštevníkom 
ukázať, že lokálni výrobcovia si zaslú-
žia podporu a mať za kvalitu zaplate-
né.“ Zdravé a chuťovo výborné potra-
viny sa tešili veľkej pozornosti. (mar)

Stánky, dobové oblečenie, dravce, kozliatka, hudba, spev, tanec a atrakcie prilákali na Sobotské námestie počas ví-
kendu množstvo návštevníkov. Letnú turistickú sezónu symbolicky odomkli „minister šťastia“, uznávaný odborník na 
šťastný život Vladimír Synek, zástupca Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr František Kor-
naj a primátor Popradu Jozef Švagerko (sprava doľava).      FOTO - Marta Marová, Silvia Šifrová
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Krátke správyPopradčania tréningovú halu chcú, ale nie na sídlisku
Minulý týždeň vo štvrtok poprad-

skí poslanci rozhodovali o  zámere 
vybudovať v našom meste novú tré-
ningovú halu prioritne určenú pre 
basketbal. Zhodli sa na tom, že halu 
chcú, ale nestotožňujú sa s jej navrh-
nutým umiestnením na sídlisku Juh 
3 v blízkosti Spojenej školy na Let-
nej ulici. v najbližších dňoch budú 
hľadať vhodnejšiu lokalitu, čo však 
zdržuje plány iniciátorov.

Národný projekt trojpodlažnej bu-
dovy na ploche viac ako tritisíc štvor-
cových metrov pripravila Slovenská 
basketbalová asociácia v  spolupráci 
s  Basketbalovým klubom Poprad. 
Pred poslancami zámer predstavil 
generálny sekretár SBA Ľubomír 
Ryšavý (na foto), ktorého nepoteši-
lo rozhodnutie poslancov. Tí zámer 
schválili, ale bez určenia lokality, 
o ktorej chcú v najbližších dňoch dis-
kutovať. „Nie som spokojný s rozhod-
nutím mesta, nakoľko sme vypracovali 
výborný projekt a  v  územnom pláne 
je pozemok, ktorý má byť zastavaný 
športoviskom. Poslanci halu chcú, 
ale inde. Počkáme si teda, či do 31. 
augusta rozhodnú a  či bude najbliž-
šia basketbalová hala stáť v Poprade, 
alebo v  inom meste. Chceme to do-
stať do štátneho rozpočtu na rok 2019 
a  preto je dôležité, aby rozhodnutie 
prišlo čo najskôr. Ak sa to v  danom 
termíne nestihne, hala tu asi nebude, 
prípadne príde na rad až oveľa ne-
skôr, nakoľko máme podobný zámer 
aj vo Svite, kde čakáme na zasadanie 
tamojšieho mestského zastupiteľstva. 
Okrem toho plánujeme stavať haly aj 
v  Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach 
a  Bratislave,“ vysvetľoval Ľ. Ryšavý. 
„Na dennú prevádzku haly je sídlisko 
najideálnejšou lokalitou aj z hľadiska 
dostupnosti. Gro detí a mládeže by ve-
delo prísť do haly aj pešo. Projekt už 

počíta aj s  podzemným parkovaním, 
aby sa čo najmenej zaťažilo územie, 
aj keď vstupná investícia 3,5 mil. eur 
bola počítaná bez podzemného parko-
viska. Parkovisko by navýšilo investí-
ciu o ďalší milión a SBA chce žiadať 
ministerstvo školstva o celkovú dotá-
ciu. Má to byť spoločný podnik zväzu, 
mesta a klubu. Od mesta sa očakáva 
vstup s  pozemkami a  následne in-
vestícia približne 150 tisíc eur ročne 
do prevádzky. Hovoríme o  režime na 
dvadsať rokov a po nich by malo mesto 
predkupné právo na celú halu,“ objas-
ňoval športový riaditeľ BK Poprad 
Michal Weinciller. 

V  rozsiahlej diskusii sa všetci po-
slanci postavili k  zámeru pozitívne 
a  halu v  meste Poprad chcú. Prob-
lémom však je územie, kde ju na-
vrhli predkladatelia. Pri Slnečnici už 
stroskotal zámer 
vybudovať hoke-
jovú halu a  toto je 
obdobný problém, 
kde chcú občania 
zachovať najmä ze-
leň. „Mesto potrebu-
je športoviská a bas-
ketbal má v Poprade 

dlhoročnú tradíciu. Vítame túto mož-
nosť, no chápem aj argumentáciu po-
slancov. Prišiel som s  návrhom, aby 
sme túto halu lokalizovali do priestoru 
budúceho skateparku. V tejto lokalite 
máme od majiteľov pozemkov návrh 
na zámenu, prípadne na odkúpenie. 
Malo by to byť aj v súlade s územným 
plánom, pretože je to územie vyčlene-
né na veľký mestský park, kde sa počíta 
aj s takýmito objektmi,“ uviedol prvý 
viceprimátor mesta Igor Wzoš a  na 
margo lokality, ktorú si vytypovala 
SBA pre budúcu halu, priznal: „Už 
dávno tam mala byť iba sídelná zeleň, 
prípadne ihriská a  nehlučné športo-
viská. Mali by sme prejsť opäť celý 
územný plán a z vnútroblokov takéto 
funkcionality vyňať. SBA reagovala na 
to, že ich zámer územný plán nezaka-
zoval a toto je chyba mesta.“  (mav)

Sprísnili prevádzkovú dobu zatiaľ
v obmedzenom území sídlisk Juh a Západ

Poslanci sa na štvrtkovom zasa-
daní mestského zastupiteľstva opäť 
vrátili k návrhu všeobecne záväz-
ného nariadenia o pravidlách času 
predaja v obchode a času prevádz-
ky služieb na území mesta Poprad.

Čiastočne tak vypočuli hlasy ve-
rejnosti za prijatie takéhoto VZN. 
Najmä v husto obývaných častiach 
mesta sú časté problémy s rušením 
nočného pokoja a verejného poriad-
ku. Občanov obťažuje prílišný hluk 
a výtržnosti a chcú mať zaručenú 
ochranu súkromia a pohody býva-
nia.  VZN sprísňuje prevádzkovú 
dobu zatiaľ len na Juhu I, II, V a 
VI (ulice bajkalská, Dostojevského, 
kopečná, L. Svobodu, Moyzesova, 

Pavlovova, Rázusova, slnečná, Svä-
toplukova, Šrobárova, Tajovského 
Tomášikova, mládeže a ústecko-
-orlická), na Juhu III (ulice jarná, 
jesenná, letná, MPČĽ, Novomeské-
ho, Podjavorinskej, Rastislavova, 
Suchoňova, Šoltésovej, Tolstého, 
Uherova, Záborského a zimná) a na 
sídlisku Západ (ulice partizánska, 
hraničná, Komenského, podtatran-
ská, Slovenského odboja, Štúrova, 
traktorová a 29. augusta). VZN 
presne stanovuje v týchto lokalitách 
prevádzkovú dobu pre prevádzkár-
ne s hudobnou alebo prísluchovou 
hudbou alebo bez nej a v prevádz-
kárňach ako sú hotely, penzióny, 
ubytovne, lekárne, supermarkety a 

hypermarkety, autoumyvárne, her-
ne a kasína a iné (podrobne na 
www.poprad.sk), ako aj na terasách 
prevádzkární poskytujúcich pohos-
tinské služby. K terasám podala po-
zmeňujúci návrh poslankyňa Beáta 
Sichrovská, vďaka čomu budú môcť 
byť otvorené od pondelka do nedele 
od 6. do 22. hod.

Prax ukáže, ako budú podnikatelia 
nové VZN rešpektovať a dodržiavať. 
Každopádne je jedným z prvých ná-
strojov, ktoré má mesto v rukách, aby 
mohlo zasiahnuť v prípade poruše-
nia pravidiel času predaja v obcho-
de a času prevádzky služieb, zatiaľ 
aspoň v obmedzenom území sídlisk 
Juh a Západ.   (pmm)

• PO odchode Spojeného kráľovstva 
z EÚ by mal počet poslancov Eu-
rópskeho parlamentu klesnúť zo 751 
na 705. Slovensko však získa jeden 
mandát naviac. Uvoľnené kreslá by 
sa obsadili pri prípadnom rozširovaní 
EÚ. Navrhované prerozdelenie posla-
neckých mandátov schválil Európsky 
parlament minulý týždeň. • MeSTO Kežmarok minulý týždeň 
slávnostne otvorilo most na sídlisku 
Sever cez potok Ľubica v dĺžke 11,95 
m, ktorý nahradil pôvodný. Kežmarská 
radnica sa k  tomuto kroku rozhodla 
pristúpiť predovšetkým z  dôvodu za-
bezpečenia maximálnej prietočnos-
ti, ktorá pred výmenou spôsobovala 
problémy obyvateľom sídliska. Investí-
cia spolu s cestným kobercom predsta-
vuje 331 405,50 eur a prestavba trvala 
takmer trištvrte roka. • ČerveNO značený turistický 
chodník od Zeleného plesa cez Veľ-
kú Svišťovku až na Skalnaté pleso je 
od utorka 12. júna až do odvolania z 
technických príčin uzavretý. Dôvo-
dom je bezpečnosť návštevníkov Tat-
ranského národného parku.• v utorok 26. júna sa chystajú do 
terénu vyraziť zamestnanci Štátnych 
lesov TANAP-u, aby v spolupráci so 
Správou TANAP-u, Správou PIE-
NAP-u, kolegami z poľského Tatr-
zańskiego Parku Narodowego a ďalší-
mi dobrovoľníkmi zrátali kamzíky na 
oboch stranách Tatier. Robia tak po 
každej zime, aby zistili, koľko zvierat 
zimu prežilo a koľko mláďat pribudlo 
v jarných mesiacoch.• deŇ obce Hranovnica bude v so-
botu 23. júna 2018. Uskutoční sa v ha-
sičskom areáli na Lúčke. V kultúrnom 
programe vystúpi napr. skupina Loj-
zo, Dušan Grúň a ďalší. Podujatie 
moderuje Michal Hudák.• NA južnom vrchole vojenského 
pásma Javoriny v Levočských vrchoch 
- zvanom Marčulina - pribudol kríž. 
Zhotovený je zo samorastu borovice 
a dosahuje až štyri metre. Ľuďom má 
pripomínať zašlú slávu Levočských 
vrchov, ktoré v minulosti poznačilo 
zriadenie vojenského pásma Javorina. 
Marčulina ponúka výhľad na Levoču, 
do Hornádskej kotliny, na Vysoké i 
Nízke Tatry, Volovské vrchy, Branisko 
Bachureň či Spišskú Maguru.• MeSTO Levoča má najkrajšiu 
poštovú známku za rok 2017. Vydaná 
bola pri príležitosti 500. výročia do-
končenia hlavného oltára od Majstra 
Pavla v Bazilike sv. Jakuba. Autor gra-
fického dizajnu známky je akademic-
ký maliar Vladislav Rostoka, autorom 
rytiny František Horniak. V ankete 
hlasovalo 727 účastníkov, známka v 
kategórii emisia UMENIE zvíťazi-
la s výrazným náskokom s počtom 
334 hlasov.   (ppš)
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Technológie v službách smart 
city aj záchrany planéty

Na medzinárodnej konferencii 
Metro Online minulý týždeň v Po-
prade vystúpil aj 1. viceprimátor 
mesta Poprad igor Wzoš, ktorý 
predniesol poznatky zo spolupráce 
s fínskym mestom Oulu v oblasti 
smart city. koncepcia smart city Po-
prad nevychádza z veľkých metropol 
ako je Londýn, barcelona či viedeň, 
ale orientuje sa skôr na príklady 
dobrej praxe z menších miest. v 
Oulu dlhé roky sídlila fínska Nokia a 
ide o svetovo známe a cenené smart 
city mesto s vysokou kvalitou života. 
i. Wzoš podčiarkol, že popradská 
samospráva sa môže od Oulu učiť a 
čerpať skúsenosti. 

Na margo spojenia síl clustrov z 
krajín V4, ktorých predstavitelia sa 
na Metro Online zúčastnili, pove-
dal: „Európa aj svet sa uberá smerom 
smart city a smart regiónov a je veľmi 
dobre, keď sa krajiny V4 v tejto oblasti 
spoja, pretože situácia je v nich veľmi 
podobná. Vychádzajú z rovnakej his-
tórie, boli sme technologicky zaostalé 
krajiny, kultúrne sa odlišujeme od zá-
padnej Európy a naše potreby musia z 
toho vychádzať. Je dobré, keď spojíme 
sily a nebudeme len ako samostatné 
clustre.“

Poprad spolu s fínskymi a ďalší-
mi expertmi vyselektoval 5 hlavných 
oblastí smart city konceptu - energe-
tiku, mobilitu, turizmus, vzdelávanie 
a inovácie a zdravé mesto. Na spra-

covaní vízie smart city konceptu sa 
prvýkrát aktívne podieľa aj popradský 
(f)ITcubator. Ján Michlík, organizátor 
konferencie, prezentoval vznik a štart 
študentského inkubátora nápadov 
(f)ITcubatora. Mesto tento projekt 
podporilo desaťročným prenájmom 
priestorov v Redute. (f)ITcubator 
umožní stretávanie sa mladých prog-
resívnych ľudí, aby si vymieňali know-
-how s biznis sférou a mohlo sa roz-
víjať podnikateľské prostredie hlavne 
pre startupy. Časť finančného výťažku 
z konferencie Metro On Line poputu-
je na ochranu prírody a (f)ITcubato-
ru. Dotácia má napomôcť študentom 
pri tvorbe inovatívnych technológií.  

O trinásty ročník konferencie 
Metro Online bol veľký záujem. J. 
Michlík konštatoval: „Kedysi sme za-
čínali s 15 ľuďmi špecializovanými na 
telekomunikácie a príbuzné odvetvia. 
Posledné roky konferencia nabrala 
na obrátkach a za celý minulý týždeň 
sa  na nej vystriedalo tisíc účastníkov. 
Orientovali sme sa okrem smart city 
aj na IT security, Blockchain, teleko-
munikačné technológie a startupy. 
Hlavnou témou však bola ochrana 
našej planéty a prostredia, v ktorom 
žijeme a ako využijeme technológie 
vo všeobecnosti na to, aby sme našu 
planétu zachránili. Preto aj bol tohto-
ročným symbolom konferencie India-
na Jones s mottom Objav IT (aj ty), 
ako zachrániť planétu.“  (mar)

Päťdňová eco-tech konfe-
rencia Metro On Line bola 
počas prvých dvoch dní 
minulého týždňa venovaná 
témam smart city. Cezhra-
ničné workshopy, prednášky 
a diskusie vyústili k iniciatí-
ve podpisu medzinárodného 
memoranda medzi krajina-
mi v4 o vzájomnej podpore 
a  spolupráci pri smart city 
riešeniach. bude definovať 
spoločné témy i  priority 
a má vytvoriť medzinárodnú 
funkčnú platformu, ktorá sa 
sústredí na projekty spoloč-
ného záujmu a ich realizá-
ciu. 

Na tohtoročnej konfe-
rencii sa stretli zástupcovia 
pracovných skupín a  smart 
city clustrov zo Slovenska, 
Čiech, Poľska i Maďarska a 
otvorili diskusiu o vzájomnej 
spolupráci. Po predstavení 
hlavných priorít, konceptov 
a projektov každej krajiny 
sa vytvorila iniciatíva, vďaka 
ktorej vznikne medzinárod-

ná platforma pre vzájomnú 
pomoc, inšpiráciu a spolu-
prácu medzi krajinami V4. 
Tá bude potvrdená medzi-
národným memorandom 
o spolupráci. 

Na platforme budú praco-
vať spoločné projektové tímy 
s ambíciou pomáhať mestám 

rozvíjať sa. Na začiatku spo-
lupráce si krajiny určia kon-
krétnejšiu formu a rozsah 
spolupráce, budú hľadať spo-
ločné témy a prienik medzi 
prioritami každého štátu a to 
tak, aby vyhovoval všetkým 
spolupracujúcim krajinám. 

Za účasti Igora Wzoša, zá-

stupcu primátora mesta Po-
prad, podpísali prísľub k  už-
šej spolupráci a  vzájomnej 
podpore za Slovensko Peter 
Chochol, člen predstavenstva 
SSCC, za Českú republiku 
Jozef Regec, výkonný riaditeľ 
CSSC, za Maďarsko Gábor 
Dávidházy, projektový riadi-

teľ, National Mobile Payment 
Plc. a  za Poľsko Janusz Kahl, 
riaditeľ South Poland Clean-
tech Cluster. Hľadať spoločné 
témy a priority bude v úvode 
spolupráce iniciovať predo-
všetkým SSCC.

„SSCC je jedinečné v  tom, 
že od vzniku združenia sme 
budovali jeho základný kon-
cept na spolupráci s  mestami, 
akademickou obcou a  podni-
kateľskými subjektami. Je dô-
ležité, aby v clustroch neboli 
združené len technologické 
firmy a  dodávatelia rôznych 
riešení, ale aj mestá, ktoré po-
znajú najlepšie reálne potreby 
obyvateľov a rovnako tak aj 
akademická obec zastúpená 
univerzitami, ktorá je neoce-
niteľným zdrojom know-how 
a medzinárodných skúseností, 
ktoré sa prenášajú aj do pro-
cesov vzdelávania mladých 
ľudí alebo širokej verejnosti,“ 
predstavil činnosť SSCC Peter 
Chochol, člen predstaven-
stva SSCC.  (bza)

Prisľúbili si užšiu spoluprácu pri budovaní inteligentných miest

Zľava doprava: J. Regec, I. Wzoš, P. Chochol, G. Dávidházy a J. Kahl.  FOTO - Peter Stas

V sobotu 16. júna slávnostne prijal viceprimátor Popradu Igor Wzoš v obrad-
nej sieni mesta tých Popradčanov, ktorí oslavujú svoje okrúhle narodeniny v júni. 
95 rokov má Mária Babičová, 90 rokov Anna Michalíková a Ján Zadražil, 85 
rokov Mária Mahdalová a  Július Soroka, 80 rokov Mária Gabašová, Valéria 
Máliková, Mária Rodáková, Ján Banáš, Vasiľ Cicák, Ján Repčík (na foto), Mária 
Šingliarová, Rudolf Rusňák, Milan Škoviera, Emil Tomáš, 75 rokov Helena Elia-
šová, Margita Kovalčiková, Anna Lajčáková, Marta Sabolová, Eva Smolková, 
Ladislav Majerčík, Emil Potisk, Ján Sklenka, 70 rokov Jana Hesová, Oľga Hosová, 
Mária Jeleňová, Margita Marová, Katarína Mašková, Gabriela Ohaleková, Viera 
Pribylincová, Anna Tessárová, Marianna Tóthová, Ján Kováč, Ján Mlynár, Da-
niel Pazdúr, Rudolf Stoklas. Prijatia sa zúčastnila aj Valéria Krivoňáková, ktorá 
oslavovala 70 rokov ešte v máji tohto roka.   FOTO – Silvia Šifrová

 MiNULÝ týždeň v  stredu riešili 
policajti zo Svitu prípad okradnutého 
dôchodcu zo Švajčiarska, ktorý navští-
vil pohostinstvo na Staničnej ulici. Na 
stole nechal voľne položenú vetrovku, 
v ktorej mal aj peniaze. Využil to za-
tiaľ neznámy zlodej a z jej vnútorného 
vrecka ukradol plastové puzdro, v kto-

rom bola uložená finančná hotovosť 
470 eur a 1 800 českých korún. 

 POLiCAJTi zo Svitu vyšetrujú 
krádež bicykla z  parkoviska v  Bati-
zovciach, ku ktorej došlo počas noci 
zo soboty na nedeľu. Bicykel bol neu-
zamknutý voľne opretý o karaván za-
parkovaný na parkovisku. Majiteľovi 
bicykla vznikla jeho krádežou škoda 
1 200 eur.  (krp)

Policajné správy
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Firmy z priemyselného parku majú záujem pomôcť Matejovciam

Týždeň
s mestskou políciou

Proaktívne školy spojili sily v Poprade

• MiNULÝ týždeň v  utorok pred-
poludním sa dostavil na úradovňu 
MsP Poprad občan Českej republi-
ky, ktorý počas návštevy mesta Po-
prad našiel obrúčku zo žltého kovu. 
Nájdenú vec odovzdal pracovníkovi 
stálej služby mestskej polície. Majiteľ 
si ju môže prevziať po preukázaní 
vlastníctva k nájdenej veci. V ten 
istý deň sa rozšíril okruh nájdených 
vecí aj o mobilný telefón XIAOMI, 
ktorý po odovzdaní občanom mes-
ta, taktiež čaká na svojho majiteľa v 
úradovni MsP Poprad.

• MiNULÝ týždeň v  stredu večer 
asistovali mestskí policajti posádke 
Záchrannej zdravotnej služby v by-
tovom dome na ulici Záborského, 
kde 23-ročný mladý muž pod vply-
vom návykovej látky ohrozoval seba 
aj rodinných príslušníkov. Mladík, 
ktorý mal navyše aj psychické prob-
lémy, bol odvezený sanitkou do ne-
mocnice.

• MiNULÝ týždeň v piatok po-
poludní zasahovala hliadka MsP 
Poprad v prevádzke pri železničnej 
stanici, kde pracovníčka prevádzky 
mala problém so zákazníkom pod 
vplyvom alkoholu. Po tom, čo mu 
obsluha odmietla naliať alkohol, od-
mietal opustiť priestory prevádzky a 
nakoniec zaspal za stolom. Mestskí 
policajti 53-ročného Popradčana zo-
budili a vykázali z miesta.  (msp)

Spojená škola na Letnej ulici 
v Poprade testuje už päť rokov svoj 
vlastný experiment s  názvom Ško-
la pre každého, škola na každý deň. 
Tak, ako aj iné proaktívne školy na 
Slovensku však naráža na rôzne le-
gislatívne prekážky. Pridala sa preto 
k občianskej iniciatíve kvalitné škol-
stvo, ktorá chce aktuálne zastaviť 
plány ministerstva obmedziť expe-
rimentálne overovanie. inšpirovaná 
fínskym modelom chce byť poprad-
ská škola príkladom pre tých, ktorí 
sa inovácií neboja.

Minulý týždeň v utorok sa na pôde 
SŠ na Letnej ulici zišli riaditelia škôl 
z  celého Slovenska bez rozdielu zria-
ďovateľa a  zástupcovia samosprávy. 
Stretnutie naplánovala občianska ini-
ciatíva Kvalitné školstvo v  spolupráci 
s  fínskymi expertmi na inovatívne 
vzdelávanie. Cieľom bolo inšpirovať 
každého, kto sa inováciám v  školstve 
nebráni. „Riešili sme problém, ktorý 
nastal v  súvislosti s  prípravou novely 
zákona o  obmedzeniach v  experimen-
tálnom overovaní. Pani ministerku sme 
oslovili otvoreným listom, v  ktorom ju 
prosíme o  spoluprácu, pretože chceme 
pokračovať v realizovaní zmien. Už dlh-
šie sa o nás hovorí, že sme najjužnejšou 
fínskou školou. Odborníci z tejto krajiny 
pri ukončení nášho experimentálneho 
overovania skonštatovali, že prechová-
vame práve ich najcennejšie hodnoty 
vzdelávania,“ uviedla riaditeľka SŠ na 
Letnej ulici v Poprade Viera Grohová. 
„Sily spojili ľudia, ktorí sú za slobodné, 

odborné a  transparentné zavádzanie 
inovácií do slovenského školstva. Aktu-
álny stav je taký, že predkladatelia časť 
novely zákona o experimentálnom ove-
rovaní stiahli späť a  v  rozhovoroch sa 
bude pokračovať v septembri. My však 
chceme túto otázku ďalej riešiť a preto 
sme prizvali fínskych expertov, ktorí 
nám sprostredkovali svoje know-how, 
ako zavádzať inovácie. Oni to dokážu 
v  extrémne krátkom čase, pretože si 
tam navzájom dôverujú učitelia, rodi-
čia, lokálne samosprávy i  ministerstvo 
v  zmysle hesla pedagogika nie je poli-
tika,“ pokračovala Daniela Čorbová 
z  občianskej iniciatívy Kvalitné škol-
stvo. „Túto popradskú školu som navští-
vil už po druhýkrát. Páči sa mi tunajší 
komunitný model. Našou snahou je, 
aby si každý zvolil ten svoj na základe 
odporúčania, aby vyhovoval danému 
prostrediu. Na Slovensku sa však stre-

távame s rôznymi prekážkami a veľkým 
problémom sú hlavne finančné zdroje. 
Úrady kladú školám polená pod nohy 
a neuvoľňujú im peniaze na to, na čo po-
trebujú. Pripravovaná novela legislatívy 
vyvolala na inovatívnych školách obavy 
z toho, že ministerstvo ich experimentál-
ne overovania nebude akceptovať a toto 
sme spoločne riešili,“ povedal fínsky 
expert Pasi Mattila, ktorý je spoločne 
s kolegom Pasi Silanderom spoluauto-
rom knihy Ako tvoriť školu budúcnos-
ti. „Novelou zákona by sa začalo o všet-
kom rozhodovať centralizovane. Podľa 
nás však musí prichádzať zmena zdola. 
Práve ľudia dole vedia najlepšie, čo deti 
potrebujú a  inovatívne prvky si chcú 
v praxi vyskúšať. Ministerstvo im má 
v  tom pomáhať a nie len zadávať úlo-
hy,“ podporila myšlienku vedúca od-
boru školstva, mládeže a športu MsÚ 
v Poprade Edita Pilárová.  (mav)

Minulú stredu sa usku-
točnilo spoločné stretnutie 
vedenia mesta Poprad a 
firiem sídliacich v  Mate-
jovciach. Stretnutie bolo 
zorganizované na základe 
požiadavky pracovnej sku-
piny, ktorá sa komplexne 
venuje rozvoju Matejoviec. 
Medzi hlavné témy stretnu-
tia patrili doprava, vzde-
lávanie a  zamestnávanie 
marginalizovaných skupín 
podľa potrieb jednotlivých 
firiem a ochrana životného 
prostredia.  

„Predložili sme firmám 
niekoľko závažných tém, 
ktoré Matejovčanov trápia 
už roky a  chceme s  nimi 
pohnúť. V  prvej fáze chce-
me riešiť výsadbu izolač-
nej zelene medzi sídliskom 
a  priemyselným parkom, 
aby sme obmedzili hlučnosť 
a prašnosť. V ďalších fázach 
chceme s  firmami komuni-
kovať na tému MHD a cyk-

lochodníka, aby mali ich za-
mestnanci bezpečný a dobrý 
prístup do práce. Postupne 
potom ďalšie kultúrne a spo-
ločenské záležitosti, ktoré sa 
týkajú Matejoviec,“ uviedol 
viceprimátor Igor Wzoš. 

 „Je dôležité tu byť a  roz-
víjať tie mestské časti, v kto-
rých fungujeme. My pomá-

hame na celom Slovensku, 
tam kde treba. Tým, že sme 
v  Matejovciach a  mnoho 
našich zamestnancov tam aj 
býva, tak samozrejme snaží-
me sa pomáhať aj Matejov-
ciam. Dali sme si termínové 
úlohy a dohodli sme sa na 
zbere dát, aby sme sa mohli 
pokúsiť vyriešiť otázku do-

pravy v priemyselnom parku. 
Stretneme sa po prázdni-
nách, kedy budú rozpracova-
né detaily okruhov, o ktorých 
sme sa bavili, aby sme sa ako 
firmy vedeli zamerať na roz-
počtovanie týchto aktivít a tú 
podporu, ktorá by tam mal 
prísť,“ uviedol riaditeľ spo-
ločnosti Whirlpool Slovakia 

Michal Major. 
Na stretnutí so zástupca-

mi spoločností pôsobiacich 
v Matejovciach nechýbal ani 
zástupca Klubu Matejovča-
nov. „Chceli sme, aby  nie-
len Matejovčania riešili veci 
s  mestom, ale aby aj firmy 
pôsobiace v  priemyselnom 
parku participovali na roz-
voji Matejoviec. Som veľmi 
rád, že firmy majú záujem 
a sú ochotné participovať na 
rozvoji a riešiť veci, ktoré trá-
pia Matejovčanov. Je tu záro-
veň aj priestor, aby aj mesto 
mohlo pomôcť firmám s nie-
ktorými ich problémami,“ 
uviedol Edmond Dragošek 
z Klubu Matejovčanov. 

Na stretnutí, ktorého sa 
zúčastnili zástupcovia 8 
firiem, vznikla dohoda o 
vytvorení spoločného me-
moranda, ktoré bude pred-
pokladom pre ďalšiu spo-
luprácu už na konkrétnych 
projektoch.  (mag)
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kultúrny program mesta Poprad

O reklame, Staničnej ulici aj volejbale

Poslanec Štefan Pčola mal 
k zámeru výhrady, lebo sa mu 
súťaž nezdala dostatočne pri-
pravená. Na budúci rok totiž 
končí zmluva na umiestnenie 
reklamy na zastávkach MHD, 
takže by bolo vhodné riešiť 
túto problematiku komplex-
ne. Poslanec Pavol Gašper sa 
už od začiatku volebného ob-
dobia venuje veľkým reklam-
ným stavbám a  uviedol: „Už 
v polovici roka 2015 bolo mest-
skou políciou zmapovaných 
230 bilboardov, ale dodnes sa 
s tým nič neurobilo.“ So svoji-
mi názormi sa pridali aj ďalší 
poslanci – naviac zdôraznili 
aj estetickú, informačnú a na-
vigačnú funkciu reklamných 
plôch v  meste. Návrh súťaže 
poslanci schválili.

Pri návrhu na zriadenie 
vecného bremena na uloženie 
inžinierskych sietí pre elek-
trickú energiu a umiestnenie 
kioskovej trafostanice na pri-
pojenie kontajnerového bý-
vania na Staničnej ul. v Mate-
joviach sa rozprúdila diskusia 

k  riešeniu bývania Rómov 
z  vyhorených obydlí na Sta-
ničnej ul., ale aj na Matejov-
skom námestí. Poslankyňa 
A. Schlosserová sa obáva, že 
tento problém môže jedného 
dňa „vybuchnúť“. Kontaj-
nery, ktoré majú po požiari 
riešiť bývanie postihnutých 
obyvateľov, sú len dočasné. 
Poslankyňa považuje za lep-
šie riešenie lokalitu na Levoč-
skej ulici. Viceprimátor Igor 
Wzoš informoval o  činnosti 
odbornej pracovnej skupiny 
pre rozvoj Matejoviec, ktorá 
sa zaoberá celou problemati-
kou Matejoviec komplexne. 
Rómska otázka je však veľmi 
zložitá. Okrem iného pove-
dal: „Pripravujeme založenie 
sociálneho podniku, v  rámci 
ktorého by si mohli postaviť 
bývanie.“ Za dôležité pova-
žuje tiež vybudovanie komu-
nitného centra. Diskutovalo 
viacero poslancov vrátane vi-
ceprimátora Antona Andrá-
ša, ktorý považuje za vhod-
né postavenie dvoch-troch 
domčekov na Levočskej ul. 

pre niektorých matejovských 
Rómov za vhodné. 

Mnohí poslanci diskutovali 
aj k  Zmene a  doplnku 2017 
Územného plánu mesta Po-
prad a umožnili k  tejto téme 
vystúpiť obyvateľovi z Veľkej. 
Kriticky poukázal na viacero 
vecí, ktoré v tomto dokumen-
te považuje za nedostatočne 
alebo zle riešené – komuni-
kácia k  aquaparku, obslužná 
komunikácia okolo cintorí-
na atď. Primátor J. Švagerko 
podčiarkol, že neschvále-
ním alebo oddialením tohto 
dokumentu by sa pribrzdil 
ďalší rozvoj mesta. Poslanci 
Zmenu a doplnok 2017 ÚPN 
schválili. 

Na júnovom MsZ preroko-
vali aj Záverečný účet mesta 
Poprad za rok 2017 (viac 
na 2. str.) a  schválili počet 
volebných obvodov a  po-
slancov pre nadchádzajúce 
komunálne voľby (viac na 
1. str.). Pri návrhu na zme-
nu rozpočtu mesta Poprad 
na rok 2018 najviac diskusie 
vyvolal návrh vybudovania 

volejbalových ihrísk vo viac-
účelovej hale Aréna. Poslanci 
umožnili vystúpiť zástupcovi 
BK Poprad, ktorý predniesol 
výhrady voči tomuto zámeru. 
Mal obavy najmä zo zničenia 
palubovky. Poslankyňa Alena 
Madzinová bola rovnakého 
názoru: „Obávam sa, že by 
sa poškodila palubovka, čo by 
znížilo kvalitu terajšej plochy 
pre basketbal.“ Inej mienky 
však boli poslanci A. Schlos-
serová, V. Lajčák, P. Gápa aj I. 
Wzoš. Poškodeniu palubovky 
môže zabrániť použitie špeci-
álneho športového povrchu. 
Poslanci napokon zmeny roz-
počtu mesta Poprad na rok 
2018 ako celok schválili. Pod-
robne na www.poprad.sk Pre-
rokovali i  ďalšie záležitosti, 
okrem iného ich poslankyňa 
Anna Ondrušeková obozná-
mila s vizualizáciou Pamätní-
ka M. R. Štefánika s priľahlou 
plochou na zhromažďovanie 
na Štefánikovej ul. pred bu-
dovou okresného súdu. MsZ 
ukončili interpelácie poslan-
cov.  (mar)

KINO TATRAN

Prišiel nebývalý počet darcov
Na Primátorskej kvapke krvi sa v utorok minulý týždeň zúčast-

nil nebývalý počet darcov 88. Popradské pracovisko Národnej 
transfúznej služby sa potešilo 81 platným odberom. vo veľkom 
počte prišli zamestnanci mestského úradu, nevynímajúc primá-
tora mesta Jozefa Švagerka a 1. viceprimátora igora Wzoša, ale 
aj občania, ktorým vyhovoval mobilný odber v priestoroch MsÚ. 

Vedúci lekár NTS v Poprade 
Pavel Repovský  konštatoval, 
že vďaka obetavým darcom  má 
popradská „transfúzka“ dosta-
tok zásob krvi. Pred letom však 
vie, že ju budú potrebovať vo 
väčšej miere pre nárast návštev-
níkov mesta a regiónu a zároveň 
dovolenky, ktoré ovplyvňujú 
počet darcov. Povedal: „Hoci 
máme darcov dostatok, stále ich 
vyhľadávame, lebo krv nie je 
večná. Musí sa spotrebovať do 5 
týždňov a treba ju obmieňať. Na-
šťastie krvi máme momentálne 
relatívne dosť a v prípade potre-
by dokážeme veľa vypomáhať aj 
vedľajším mestám.“ Informoval 

aj o možnosti aplikácie do mo-
bilu – elektronickej karte darcu, 
vďaka ktorej má každý darca 
údaje o svojich výsledkoch, 
môže sa dozvedieť, kedy môže 
ísť najbližšie darovať krv a pod. 

Názov Primátorská kvap-
ka krvi do bodky naplnil 
popradský primátor, ktorý 
takisto prišiel na odber tejto 
vzácnej tekutiny. Podotkol: 
„Pri odbere si človek uvedomí, 
ako môže pomôcť, ak je relatív-
ne zdravý. Daruje iným časť zo 
seba.“ 1. viceprimátor chodí 
darovať krv pravidelne a do-
dal: „Má zmysel pomôcť tým, 
ktorí sú chorí.“  (mar)

Štvrtok 21. jún o 16. hod./Ná-
mestie sv. Egídia

ŽeNy – Odevy – TANeC
ZUŠ na Štefánikovej ul.
Inšpiratívna prehliadka z diel-

ne A. Fedákovej, V. Karolyiovej 
a ich žiakov, spojená s tanečnou 
skupinou Love Movement pod 
vedením L. Baselidesovej.

Piatok 22. jún o 19. hod./Ná-
mestie sv. Egídia

MASSriOT a rObO ŠiMkO

Sobota 23. jún o 10. hod./Ná-
mestie sv. Egídia

POPrAdSká STONOŽkA
Tvorivá dielňa pre deti.

Sobota 23. jún o 14. hod./fut-
balové ihrisko v Strážach pod 
Tatrami

STráŽSke Hry
Stretnutie popradských mest-

ských klubov, ktoré si vzájomne 
zmerajú sily.

Sobota 23. jún o 21. hod./Ná-
mestie sv. Egídia

FiLMy NA PLáTNe
Všetko alebo nič

Nedeľa 24. jún o 15. hod./ Ná-
mestie sv. Egídia

viOLiN SHOW STANA 
SALANCiHO a band ružový 
panter.

Promenádny koncert.

GPUDT aj maturitnými skúškami 
potvrdilo svoj nadštandard 

Gymnázium na Ulici do-
minika Tatarku v Poprade 
(GPUdT) si dlhodobo udr-
žiava vysokú kvalitu nielen 
v rámci mesta a kraja, ale aj 
v  celoslovenskom meradle. 
Podľa rebríčka kvality inšti-
tútu pre ekonomické a  soci-
álne reformy (iNekO) patrí 
medzi gymnáziami opakova-
ne do „top ten“ na Slovensku.

„Nový gympel“, ktorý 
tvoria klasické štvorročné, 
osemročné a bilingválne slo-
vensko-nemecké triedy, si za-
knihoval ďalší úspech. Ana-
lýza výsledkov tohtoročných 
maturitných skúšok potvr-
dila jeho hegemóniu v rámci 
gymnázií v  Poprade. V  slo-

venskom jazyku, matematike, 
nemeckom i anglickom jazy-
ku boli maturanti GPUDT 
jednoznačne najlepší.

Čo hovoria čísla? Priemer-
ná úspešnosť školy v  pred-
mete nemecký jazyk bola 
82,1 %, čo vysoko prekračo-
valo celoslovenský priemer 
– ten bol 62,0 %. Slovenský 
jazyk a literatúra mal v rámci 
Slovenska úspešnosť 54,7 %, 
na „novom gympli“ to bolo 
74,2 %.  Celoslovenský prie-
mer v matematike bol 57,0 % 
- na GPUDT 69,8 % a v an-
glickom jazyku na úrovni B2 
bol „novogymplácky“ prie-
mer 73,5 % oproti celoslo-
venskému 63,4%.  (ppp)

20. júna o  18. hod. 
- UPre: SkUTOČNe 
rÓMSke OdPOve-
de+ diSkUSiA 

SK, dokument, 42 min.+ diskusia, 
slovenská verzia, MP12

Dokument o efektívnom rozvo-
ji rómskych komunít a  zlepšovaní 
spolužitia Rómov s majoritnou čas-
ťou spoločnosti. Diskusia s riadite-
ľom Nadácie Ekopolis P. Medveďom 
a účastníkmi projektov.

21. a 22. júna o  19. hod. - JUr-
SkÝ SveT: ZáNik rÍŠe 

USA, dobrodružný/akčný, 130 
min., dabing, MP12

Pokračovanie jedného z najúspeš-
nejších filmov všetkých čias. Dino-
saury z Jurského sveta sú v ohrození 
a Chris Pratt spolu s  Bryce Dallas 
Howard sa vydávajú na záchrannú 
misiu.

Vstupné: 5€, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€

23. a 24. júna o 16.30 hod. - PAT 
A MAT ZNOvA v AkCii 

CZ, animovaný, 75 min., dabing, 
MP

Pre Pata a Mata nie je nič prob-
lém, či už sa jedná o boj s rojom 
včiel, opravu elektrickej kosačky, 
upchatý odpad, boj s krtkom alebo 
stavbu novej skalky.

Vstupné: 5€, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€ 

23. a 24. júna o 19. hod. - LáSkA 
beZ bAriÉr 

FR/BE, komédia, 107 min., titul-
ky, MP12

Jocelyn je úspešný podnikateľ, 
sukničkár a nenapraviteľný klamár. 
Zvádza mladú Júliu predstieraním, 
že je telesne postihnutý. Ona mu 
však predstaví svoju sestru, ktorá je 
na invalidnom vozíku. 

Vstupné: 5€, Vstupné zľavnené 
(deti, študenti, seniori, ŤZP): 4€

25. júna o 13.30 hod. 
- dve NeveSTy A JedNA 

SvAdbA- Pre SeNiOrOv+ 
TOMbOLA 

CZ, romantická komédia, 89 
min., česká verzia, MP12

Marie je typická mestská singl, 
jej sestra zasa plánuje svadbu. Marie 
stretáva svoju dávnu lásku a zisťuje, že 
láska časom nevyprchala. Vstupné: 3€

25. júna o 19.hod. - FLákAČi 
USA, dráma, 95 min., titulky, 

MP15, FK
Frankie prežíva leto medzi cho-

rým otcom a matkou, ktorá trvá na 
tom, aby si našiel priateľku. Snaží sa 
uniknúť pred realitou, potuluje sa s 
bandou delikventov a flirtuje na in-
ternete so staršími mužmi. 

Vstupné: 5€  Vstupné FK, ŤZP: 3€

digitalizáciu 
kina Tatran 
finančne podporil 

(Dokončenie zo str. 1)

Ťažká technika zasypala robotníkov
v sobotu 16. júna letela po-

sádka leteckých záchranárov 
z Popradu na pomoc do Sta-
rého Smokovca, kde pri búra-
cích prácach zasypala dvoch 
pracovníkov ťažká technika.

Jeden z nich bol pri vedomí s 
ľahšími poraneniami v starost-
livosti pozemných záchraná-
rov. Lekárka leteckých záchra-
nárov si po vysadení do terénu 
pomocou palubného navijaka 

prevzala 64-ročného muža, 
ktorý utrpel mnohopočet-
né poranenia viacerých častí 
tela, najmä hrudníka a panvy. 
V spolupráci s privolanými 
hasičmi bol hasičským autom 
transportovaný k vrtuľníku a 
po napojení na umelú pľúcnu 
ventiláciu bol v stabilizova-
nom stave, no s vážnymi pora-
neniami letecky prevezený do 
nemocnice v Poprade. (zuh)
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N e j a k á 
u d a l o s ť 

vám umožní definitívne sa vy-
sporiadať s minulosťou a tešiť sa 
z budúcnosti.

V l a s t n o u 
n e o p a t r -

nosťou si môžete spôsobiť prob-
lémy. Buďte pri každej práci 
obozretní.

V dôleži-
tých veciach 

prenechajte tentoraz rozhodovanie 
druhej osobe. Bude to pre vás lepšie.

V každej 
s i t u á c i i 

rea gujte zmierlivo. Tak sa vám 
podarí všetko dobre vyriešiť.

N i e k e d y 
jedno dobré 

slovo zmôže viac ako sto rozka-
zov. Presvedčíte sa o tom na vlast-
nej koži.

Získate ne-
čakané pe-

niaze. Môže to byť výhra alebo 
dokonca neočakávaný dar.

Dávajte si 
pozor na 

zdravie, lebo vám hrozia úrazy 
spôsobené nevšímavosťou.

Budete sa 
rozhodovať 

medzi dvoma ponukami. Ani 
jedna však nie je pre vás vý-
hodná.

P r a c o v n é 
povinnosti 

vám nedajú spávať. Nájdite si 
čas aj na oddych.

Niekto si 
vás všíma a 

má záujem o nadviazanie vážne-
ho vzťahu. Bude to pre vás pre-
kvapením.

Chceli by 
ste nejaký 

čas len pre seba, ale do konca 
leta s tým nerátajte.

Nejaká si-
tuácia sa 

vyvinie úplne inak, než ste si 
predstavovali. Budete z toho 
nervózni.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V stredu 20. júna - Cyprián, vo štvrtok 21. 
júna - Včela, v piatok 22. júna - Benu - Kauf-
land, v sobotu 23. júna - Adus, v nedeľu 
24. júna - Viktoria, v pondelok 25. júna 
- Dr. Max - OC Max a v utorok 26. júna - 
Limba. Cyprián: L. Svobodu, včela: Tatran-
ské nám., benu: Kaufland, Moyzesova ul., 

Adus: Mnoheľova ul., viktoria: Drevárska 
ul., dr. Max - OC Max: Dlhé hony, Limba: 

Podtatranská ul.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

poHotovoSť v lekárňacHV utorok 12. júna 2018 
vo Veľkej s 

Alžbetou Hámorovou,
88-ročnou

V piatok 15. júna 2018 
vo Veľkej s

Annou kudasovou,
84-ročnou

V stredu 20. júna 2018 
o 12.30 hod. vo Veľkej s 

Milanom Ondrejčíkom,
71-ročným  

V stredu 20. júna 2018 
o 14. hod. vo Veľkej s 

Jánom Maciejakom
69-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

„Nebyť milovaný, to je smola, ale nemilovať, to je ne-
šťastie.“        Albert Camus                                                                                

povedali Slávni

www.noviny-poprad.sk

Občanov trápi parkovanie aj úzke chodníky

Dnes 20. júna má meniny - valéria, vo štvrtok 21. júna – 
Alojz, v piatok 22. júna – Paulína, v sobotu 23. júna – Si-
dónia, v nedeľu 24. júna – Ján, v pondelok 25. júna – Olí-
via, Tadeáš a v utorok 26. júna – Adriána.

BlaHoŽeláme k meninám

navŽdy Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 21. júna do 27. júna

9. júna 2018 – Ing. Katarína Šeligová a Ing. Lukáš Gelata, 
Ing. Miroslava Vengrinová a Patrik Pristáš, 15. júna 2018 – 
Zuzana Sprušanská a Peter Hudák, Simona Sagalincová a 
Jozef Ficek, 18. júna 2018 – Lívia Hvilová a Lukáš Adamec, 
19. mája 2018 – MVDr. Hana Valachovičová a Radoslav 
Biskupič, Dáša Pílová a Branislav Bednár.

manŽelStvo uZavreli

V obradnej sieni mesta privítal v sobotu 16. júna poslanec 
mestského zastupiteľstva Štefan Pčola týchto malých Po-
pradčanov: Maximilián balog, viktória bednárovská, 
Janka Čajkovská, Jozef Čuban, Adam Fris, Alžbeta Hara-
binová, dušan Hlinka, Marko knežník, Alexia Németh, 
Natália vallušová, Jakub vrtal, Matúš Seman, Sebastián 
Polkabla.

vitaJte medZi nami

Zasadanie poslancov volebného obvodu 
č. 2 - Juhy a kvetnica 7. júna v kancelárii 
Mestského úradu v Poprade na dostojev-
ského ul. viedol predseda Peter brenišin. 
Na rokovanie prišla predsedníčka spolo-
čenstva vlastníkov bytov bloku Cér, ktorá 
predložila niekoľko požiadaviek. 

Obyvatelia bloku žiadajú vybudovať bezba-
riérový chodník so zábradlím, lebo väčšinou 
ide o ľudí v dôchodkovom veku a aj nad 80 
rokov. Mnohí používajú „chodítka“, invalid-
né vozíky a barly, ale k bytovke sa z hlavné-
ho chodníka dostať nemôžu. Takisto pri vý-
stavbe okružnej križovatky došlo k zúženiu 
prístupového chodníka, čo spôsobilo, že v 
súčasnosti má problém prejsť dvojica ľudí - 
bolo by vhodné rozšírenie chodníka. Poslanci 
požiadali oddelenie dopravy a projektantov 
mesta, aby posúdili, či sa dajú tieto problémy 
technicky vyriešiť a akým spôsobom. Takisto 
občania požadujú vyhradiť 15 parkovacích 
miest pre stálych obyvateľov tejto bytovky. 
Ako však poslanci konštatovali, parkovanie 
je všeobecný problém v meste Poprad a mo-
mentálne sa to nedá vyriešiť. Ďalej bývajú-
cich v Céri trápi, že cez chodník v blízkosti 

ich bloku denne prechádzajú desiatky ľudí a 
poškodzujú ho. Chcú po jednom okraji od 
vozovky vysadiť kríky. Poslanci túto požia-
davku adresovali oddeleniu životného pros-
tredia MsÚ na riešenie. V roku 2019 plánujú 
bytový dom Cér  rekonštruovať a privítali by 
zelenú zatrávnenú strechu. Táto problemati-
ka však nie je v kompetencii mesta.

Na zasadaní VO č. 2 prerokovali i písomný 
podnet - žiadosť o odstránenie dvoch kovo-
vých žrdí pri bloku Svitava. Pravdepodobne 
však nie sú majetkom mesta a v tom prípa-
de je na ich odstránenie potrebný súhlas 2/3 
vlastníkov bytov a spoločenstva. Potom ich 
môžu na vlastné náklady odpíliť, alebo po-
žiadať o pomoc mesto. 

Ďalej poslanci prediskutovali rôzne ak-
tuálne témy - udeľovanie ocenení mesta, 
havarijný stav strechy na telocvični v ZŠ s 
MŠ Poprad - Veľká, problémový stav spojo-
vacej chodby v ZŠ s MŠ Tajovského, hava-
rijný stav sociálnych zariadení v Spojenej 
škole Letná, pridelenie finančnej pomoci na 
činnosť školských klubov a ZUŠ, výstavba 
novej basketbalovej tréningovej haly, urče-
nie volebných obvodov a ďalšie.  (jwd)

Horskí záchranári zazna-
menali počas uplynulej zimy 
rekordný počet zásahov. Za-
sahovali 2 348 krát, z toho 
1 130 zásahov bolo v Níz-

kych Tatrách, 405 vo Veľkej 
Fatre a tristo vo Vysokých 
Tatrách, ktoré s počtom de-
väť mŕtvych vedú v rebríčku 
smrteľných nehôd. Celkovo 

si hory vyžiadali sedemnásť 
životov. V porovnaní s ro-
kom 2004 stúpol počet zása-
hov záchranárov o viac ako 
dvojnásobok.  (ppp)

Rekordný počet zásahov

Pat a  Mat opäť v  akcii: 
o  13.10 hod. (hrá sa len cez 
víkend) a  o  16.10 hod., Jur-
ský svet: Zánik ríše 2D: 
o 15.10 hod. a o 20.50 hod., 
Jurský svet: Zánik ríše 3d: 
o 18. hod., Ukradnutá prin-
cezná: o  14.10 hod. (hrá 
sa len cez víkend), Taguj!: 
o  18.10 hod., Pablo esco-
bar: Nenávidený a milo-
vaný: o  20.30 hod., detské 
kino – Neuveriteľný príbeh 

o Obrovskej hruške: o 14.20 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Luis a ufóny: o 15. hod. (hrá 
sa len 26.6.) a  o  16.20 hod. 
(nehrá sa 26.6.), debbina 8: 
o 18.20 hod. (nehrá sa 26.6.), 
Láska bez bariér: o 17. hod. 
(hrá sa len 26.6.) a  o  20.40 
hod. (nehrá sa 26.6.), ArT-
MAX OPerA – Trubadúr 
zo Salzburgu: o  19.30 hod. 
(hrá sa len 26.6.). Viac na 
www.cine-max.sk.   (ppp)
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Stredná odborná škola, Okružná 761/25 Poprad, IČO: 
42077133, ako správca majetku Prešovského samosprávne-
ho kraja, ponúka na prenájom nebytové priestory v  suteré-
ne internátnej časti budovy školy o rozlohe 0,64 m2 vhodné na 
umiestnenie technologických zariadení a  priestor na streche 
o rozlohe 1,5 m² vrátane 0,69 m² na bočnej stene časti strechy, 
vhodné na umiestnenie antén. Spôsob nájmu: obchodná ve-
rejná súťaž. doba nájmu: neurčitá. Termín na doručenie žia-
dostí o nájom: do 4. 7. 2018 do 14.00 hod. v zalepenej obálke 
s  označením „Prenájom strecha - neotvárať“ na adresu školy.
Žiadosť musí obsahovať: • predmet nájmu, • cenovú ponu-
ku, • účel nájmu, • doba nájmu, • identifikačné údaje záujem-
cu podľa výpisu z príslušného registra (meno, priezvisko, byd-
lisko alebo názov, sídlo, IČO), • súhlas s podmienkami OVS, • 
kontaktné údaje záujemcu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
v lehote do 30 dní od vyhodnotenia predložených ponúk, pred-
ložený návrh nájomnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. Krité-
riom pri vyhodnotení ponúk bude najvyššia ponúkaná cena 
nájmu. Viac informácií na stránke sospp.edupage.org v  čas-
ti prenájom majetku alebo na tel. č. 052/772 18 76, kontaktná 
osoba Ing. Martina Hanzelyová.   44/18-R

• Predám kvalitný leštený 
Tatranský drevený obklad 
- 3 €, perodrážka, Zrubový 
profil, hranoly a  dlážkovi-
cu na podlahy. Inf. č. t.: 0908 
234 866.   1/18-P  
• Predám 2-izbový byt v  no-
vostavbe vo Svite. Cena dohodou. 
Inf. č. t.: 0917 121  465.9/18-P
• Predám Jeep Grand Chero-
kee 3.1 TD Laredo, r. v. 2000 + 
prívesný vozík, naj. 230 261 km, 
pohon 4x4, diesel, výkon 103 
kW, dobrý stav, cena dohodou. 
Inf.: č. t. 0950 378 611.    10/18-P

• kúpim pozemok vo Veľ-

kej, v Spišskej Sobote alebo 
v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  1/18-K

• 87-ročná pani hľadá prí-
jemnú, veselú a spoľahlivú spo-
ločníčku pre ľahkú opateru cca 
3-4 denne, 5-krát v týždni. Len 
seriózny a vážny záujem. Inf.: 
č. t. 0911 792 495.  36/18-R
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@

gmail.com  37/18-R
• Ponúkam hudbu na malé 
svadby, na narodeniny a  iné 
príležitosti, plus svetelné 
efekty - farebná hudba. Mô-
žem súčasne aj fotiť. Inf. č. t.: 
0950 673 106.  39/18-R
• Hľadám si prácu na TPP 
ako pomocná sila v  kuchyni, 
vlastním hygienické mini-
mum, ovládam prácu s  PC 
aj s  kasou. Inf.: dasa3112@
gmail.com  41/18-R
• Prijmeme predavača/pre-
davačku na polovičný pracov-
ný úväzok, prípadne brigád-
nicky, mzda 250 €. PS ŠPORT, 
Starý Smokovec 29. Inf.: č. t. 
0903 616 269.  43/18-R

120 rokov od narodenia 
kňaza Jána Jaroslava PeLi-
káNA (*6. 6. 1898 Záriečie - 
†po roku 1973 v USA). 

Otec Ján Pelikán (†1930) st., 
predstaviteľ Slovenskej evanje-
lickej Synody v USA, misie vo 
Veľkej, tzv. Slobodnej evanje-
lickej a. v. cirkvi (17. 10. 1920). 
Vyvolal polarizáciu slovenskej 
evanjelickej cirkvi tým, že jej 
časť získal pre ortodoxnejší 
náboženský program. Matka 
Emília, rod. Gavorová, mal 2 
súrodencov. Manželka Anna, 
rod. Buzeková, mal 3 deti, 
z  nich univ. prof. Ján Jaroslav 
bol cirkevným historikom a pe-
dagógom na univerzite v Yale.

V roku 1902 sa s rodičmi vy-
sťahoval do USA, kde v Chica-
gu navštevoval základnú školu, 
v rokoch 1910 - 1911 študoval 
na Luther Institute a  1911 - 
1916 na Concordia College vo 
Fort Wayne. V  roku 1919 po 
absolvovaní záverečného teo-
logického kurzu v Saint Louis 
bol v  Jessupe ordinovaný za 
kňaza. V  rokoch 1920 - 1921 
pôsobil ako evanjelický kňaz 
v Pleasant City a v Coalbridge.

V rokoch 1921 - 1923 pô-
sobil vo Veľkej, neskôr (1923 
- 1928) ako kazateľ Zboru sv. 
Jána Krstiteľa v Akrone, v Zbo-
re Dr. Martina Luthera v Chi-
cagu (1928 - 1934), v Zbore sv. 
Emanuela v Pittsburghu (1934 
- 1936) a od roku 1936 v Zbo-
re sv. Trojice v  Chicagu. Bol 
autorom náboženských prác, 
dopisovateľom krajanskej tla-
če, najmä New Yorského den-
níka, vydavateľom cirkevného 
časopisu Svedok a  v  rokoch 
1923 - 1973 i jeho redaktorom. 
Bol predsedom Slovenského 
národného združenia v  USA 
a predsedom Slovenskej evan-
jelickej Synody americkej.

130 rokov od narodenia 
lekára MUdr. Antona krie-
SerA (*28. 6. 1888 Spišská 
Sobota).

Manželka Alžbeta, rod. 
Peiserová, narodená v  Lip-
sku, dcéra Eva Leonia. Bol 
lekárom   vo Vyšných Hágoch 
(okolo rokov 1942 - 1944), 
kedy ho s  dcérou deportova-
li do koncentračného tábora, 
kde zahynuli.

190 rokov od narodenia 
podnikateľa a  konštrukté-
ra Jána (Johanna) emila 
SCHOLTZA (*22. 6. 1828 
Matejovce - †16. 8. 1910 Ma-
tejovce).

Otcom mu bol Karol August 
(*14. 3. 1799 - †30. 3. 1881), 
matkou Zuzana Julianna, 
rod. Raabová (*12. 2. 1809 - 
†1868). S  manželkou Máriou, 
rod. Blasyovou (*4. 11.1834 
- †15. 11. 1913) sa oženil 29. 
marca 1856 a  mali deti Karo-
la Alberta (*1857), Pavla Vik-
tora (*1860), Agnesu Julianu 
(*1863 - †1898) manželku Gej-
zu Majunkeho, Alžbetu Hedvi-
gu (*1864) manželku Ladisla-
va Adriániho z  Veľkej, Máriu 
Margarétu (*1868) manželku 
Karola Weina z  Kežmarku, 
Helenu Bertu (*1870) manžel-
ku Dr. Augustína Sása (Saxa) 
zo Spišskej Soboty a  Viktora 
Emila (*1874).

Získal obchodné vzdela-
nie. Bol technicky zdatný. Po 
otcovi, ktorému zostala ko-
merčná oblasť, prebral vo fir-
me technické vedenie výroby. 
Sortiment výrobkov rozšíril 
o pocínovaný a pozinkovaný 
tovar pre potreby domácnosti 
a o výrobky z  plechu (kotlíky, 

plynové dymovody, nožnice 
na strihanie oviec. V roku 1851 
bol v dielni namontovaný prvý 
gápeľ. V  spolupráci s  robot-
níkmi skonštruoval v  dielni 
prvé mechanické stroje, ktoré 
prispeli k  skvalitneniu výroby. 
Sortiment rozšíril o lopatky 
na smeti, svietniky, strúhadlá, 
okenné závesy a malé plechové 
hrnce. Firma sa výrobkami pre-
zentovala na priemyselných vý-
stavách, prvýkrát roku 1857. Na 
medzinárodnej súťaži v  Buda-
pešti v  roku 1901 získala zlatú 
medailu za vyorávač zemiakov. 
Firma postupne rozšírila svoju 
výrobu o poľnohospodárske 
náradie a stroje, napr. strúhačky 
na zemiaky, mláťačky na obilie, 
šrotovníky, sejačky, zhrabovače 
sena a od roku 1873 aj stroje na 
vyorávanie zemiakov.

100 rokov od úmrtia kňa-
za a zakladateľa školy karola 
SZedÉLyiHO (*13. 4. 1846 
Spišská Sobota - †17. 6. 1918 
Spišská Sobota).

Matka Johanna, rod. Kaluz-
sayová (*1821 - †1892).

Ordinovaný bol 7. septem-
bra 1869. Pôsobil v Lomničke, 
v roku 1873 v Partizánskej Ľup-
či, 1874 v  Bijacovciach, 1876 
ako kňaz v Poľanovciach, 1879 
ako riaditeľ v Dievčenskom in-
štitúte v  Spišských Vlachoch. 
V  roku 1882 sa stal opäť kňa-
zom v Poľanovciach. V rokoch 
1888 - 1918 pôsobil ako kňaz 
v Spišskej Sobote a v roku 1909 
tu založil rímskokatolícku diev-

čenskú meštiansku školu.

130 rokov od úmrtia prie-
kopníka turistiky, obchodní-
ka, statkára, poľnohospodára 
a  horolezca eduarda dávida 
bLASyHO (blázy) (*3. 5. 1820 
Veľká - †25. 6. 1888 Veľká).

Literatúra uvádza, že jeho 
otcom bol Dávid Blasy mod-
rotlačiar - farbiar, statkár, av-
šak Familienbuch túto skutoč-
nosť nepotvrdzuje. Manželkou 
mu bola Lujza Mária, rod. Szif-
tová pôvodom z Kežmarku.

Základné vzdelanie nado-
budol vo Veľkej, študoval na 
strednej škole v Kežmarku so 
zameraním na obchod. V roku 
1834 sa stal učňom u obchod-
níka Steinhausza v Levoči. Po 
smrti svojho otca prevzal ro-
dinné hospodárstvo vo Veľkej. 
V rokoch 1848 - 1849 sa zúčast-
nil národnooslobodzovacích 
bojov a bitky pri Világoši. V de-
cembri 1856 ho prijali za člena 
Prírodovedného spolku v Brati-
slave. Začiatkom 60. rokov 19. 
storočia založil Požiarny zbor 
piatich hornospišských miest, 
v roku 1878 založil Dobrovoľ-
ný hasičský zbor vo Veľkej a do 
svojej smrti bol jeho veliteľom. 
Bol dlhoročným starostom 
vo Veľkej a zastával funkciu 
cirkevného dozorcu tamojšej 
evanjelickej a. v. cirkvi. Zaslúžil 
sa o založenie a zveľaďovanie 
zbierok bývalého Tatranského 
múzea vo Veľkej. Počas letných 
sezón sa venoval verejnej čin-
nosti a viac rokov (1869 - 1874) 

pôsobil ako riaditeľ kúpeľov v 
Starom Smokovci. 

Ako dobrý znalec Tatier bol 
vyhľadávaným sprievodcom 
turistov a známym organizá-
torom poľovačiek na kamzíky. 
Bol častým prispievateľom do 
poľovníckych časopisov a pe-
riodík - Vadász és versenylap, 
Zipser Bote, Tátra- Vidék a 
pod. Ako vášnivý horolezec už 
vo svojich dvadsiatich rokoch 
uskutočnil svoj prvý vysoko-
horský výstup 30. júla 1840 
spolu so 60 - ročným pastie-
rom Rumanom. Vystúpili cez 
Mengusovskú dolinu k Žabie-
mu plesu, do sedla Váh a ako 
prví vystúpili na Rysy, ktoré 
pokrstili ako Štít Morského oka 
(Meeraugsspitze). O svojich 
výstupoch si viedol denník. 
Stal sa horským vodcom na vr-
chol Rysov a 15. januára 1873 
uskutočnil prvý známy zimný 
výstup na Slavkovský štít. Jeho 
zásluhy vyzdvihol na prednáške 
17. decembra 1874 v Uhorskej 
geografickej spoločnosti horo-
lezec Móric Déči. Blasy patril 
medzi zakladajúcich členov 
Uhorského karpatského spolku 
v roku 1873. Stal sa iniciáto-
rom výstavby vysokohorských 
chodníkov, osady Štrbské Pleso 
a niekdajšej chaty pri Slavkov-
ských plesách. V roku 1845 
vykonal svoj druhý známy vý-
stup na Ľadový štít. Na vrchole 
Rysov mu 20. júla 1891 priatelia 
odhalili pamätnú tabuľu s ná-
pisom: Blasy Edé emlékére (Na 
pamiatku Eduarda Blasyho ), 
ale už o rok neskôr ju neznámy 
páchateľ rozbil.

Zuzana Kollárová
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Pri tanci a speve zabúdajú na starosti

Prevziať zodpovednosť za miesto, kde žijem

Aj Poprad láka turistov

Od piatka do soboty bol v Poprade 
Festival inej kultúry, ktorý spočíva 
v  prepájaní ľudí, aktivizujúcich sa 
v rôznych nie bežne ponúkaných ak-
tivitách. Organizátor OZ Zaujímam 
sa zoskupuje ľudí, ktorí si uvedomu-
jú, že svoje okolie si tvoríme sami. 
Šíria aj myšlienku zodpovedného 
podnikania, recyklácie, vedomého 
a zodpovedného prístupu k okoliu. 

Piatkový program začali malou 
premenou podchodu v spolupráci s 
Gymnáziom na Kukučínovej ulici, 
ktoré poskytlo výtvarné práce. Žiaci 
školy svojimi výkresmi vytapetovali 
stenu podchodu. 

Igor Hanečák z OZ Zaujímam sa po-
vedal: „Tým, že to robíme z  vlastných 
financií a vo voľnom čase, chceme uká-
zať, že ak sa mi nejaký verejný priestor 
v mojom okolí nepáči, tak si ho mám 
upraviť, skrášliť a nie čakať, že sa o to 

postará mesto. Je tu zopár zanedbaných 
miest a ak nejakým priestorom prechá-
dzam, mám zaň aj zodpovednosť.“

Podchod by malo mesto prerábať 
a  v  tejto aktivite ide skôr o  momen-
tálne skrášlenie priestoru a o aktívne 
strávený čas účastníkov. Dnes je veľmi 
v móde apatia a postoj „Nič sa ma ne-
týka“. S tým chcú bojovať kreatívnym 
spôsobom a vytvárať niečo pekné, aby 
sme sa v meste cítili ešte lepšie.

Gymnázium svojich žiakov pripra-
vuje aj na umenovedné vysoké školy. 
Práce nalepené v podchode vznikli na 
hodinách predmetu Umenie a  kul-
túra. Vyučuje ho Beáta Blaščáková, 
ktorá žiakov vedie k  nájdeniu samé-
ho seba cez umenie. V podchode sú 
práce od najmenších detí z  reálneho 
gymnázia po maturantov. 

V sobotu program festivalu pokračo-
val skate školou, tvorbou vecí z recyk-

lovaných materiálov 
(plieškov z plecho-
viek) s  Veronikou, 
workshopom tvorby 
s hlinou s  Ester, cvi-
čením jogy, vernisá-
žou sochárskych prác 
Františka Radačov-
ského, Igora Hanečá-
ka a  Ivana Slobodu 
v  podchode v  Sp. 
Sobote, vernisážou 
fotiek Petra Lančari-
ča z pripravovanej knihy “Mapovanie 
Inej kultúry”, “nemódnou” prehliad-
kou kolekcie #projektpodchod z dielne 
ArtHouse Poprad, „jedlou prechádz-
kou“  popri rieke v spojení s pouka-
zovaním na bylinky a rastliny, ktoré 
sa dajú jesť a sú bežné v prírode + fire 
show pod železničným mostom.

Program zakončili výstižné pred-

nášky v ArtHouse o triedení a recyk-
lovaní odpadu - o drogérii, ktorú vám 
v obchode načapujú, múku nasypú do 
vrecka - o obchodoch bez obalov, kto-
rým sa aj u nás začína dariť.

Doposiaľ sa tento festival konal v 
Margecanoch, v Košiciach a v Trna-
ve a Poprad sa stal jeho tohtoročnou 
zastávkou.   (kpa)

Už 11. ročník Senior párty s 
podtitulom Večne mladí uspo-
riadalo minulý utorok Centrum 
sociálnych služieb v Poprade pre 
zástupcov všetkých denných cen-
tier mesta. Pozdravil ich primátor 
Popradu Jozef Švagerko. Riaditeľ 
CSS Jozef Košický všetkým zaže-
lal, aby pri tanci, speve a zábave 
zabudli na svoje problémy a sta-
rosti a navzájom sa lepšie spozna-
li. Zároveň ich pozval aj na prí-
jemné osvieženie vo vonkajších 
priestoroch novej oddychovej 
zóny pri Zariadení pre seniorov 
na Komenského ul., kde sa podu-
jatie konalo. Dôchodcovia sa ne-
dali ponúkať a od prvej chvíle sa 
pustili do tanca. Hoci pre nich sú 
tanečné kroky valčíka, polky či 
čardáša väčšinou známe, riaditeľ 
prezradil, že tak ako v iných mest-
ských DC, aj v ich zariadení sa 
chystajú obnoviť si tanečné kreá-
cie na kurzoch tanca pre seniorov. 
Tanečné umenie účastníkom Se-
nior párty predviedli tanečné páry 
zo Solus Dance Academy, ktorá 
bude kurzy pripravovať.  (mar)

V  priestoroch MŠ na Podtat-
ranskej ulici a  na dopravnom 
ihrisku ZŠ Komenského sa mi-
nulý týždeň v  stredu konal de-
viaty ročník dopravnej súťaže, 
ktorej sa zúčastnilo deväť druž-
stiev z popradských materských 
škôl. 37 detí bolo rozdelených 
na rôzne stanovištia, kde pra-
covali s  hasičmi, dopravnými 
policajtmi, mestskými policaj-
tmi a  zdravotníkmi. Na do-
pravnom ihrisku videli ukážky 
súčinnosti všetkých zložiek.

Počet návštevníkov v ubytovacích zariadeniach na Slo-
vensku v minulom roku prekonal rekord. Množstvo hostí 
dosiahlo celkovo 5 375 milióna a medziročne vzrástlo o 7%. 

   Z toho domácich návštevníkov bolo 3 213 milióna a zahra-
ničných 2 162 milióna. Nárast návštevnosti v roku 2017 prinie-
sol aj viac prenocovaní, keď ich počet vzrástol o 5,6 % na 14 937 
milióna. Ubytovaní hostia strávili v priemere 2,8 noci, čo je 
medziročne menej o 1,3%. Najväčším lákadlom na spoznáva-
nie sú Bratislavský, Žilinský a Prešovský kraj. K hlavným loka-
litám so svojimi zaujímavosťami a okolím sa zaradili Bratisla-
va, Poprad, Liptovský Mikuláš, Košice a Žilina.  (ppp)

 Vo svojej galérii na Ul. 
1. mája v  Poprade otvo-
ril minulý týždeň Igor 
Pančuk, ukrajinský aka-
demický maliar, výstavu 
s  názvom Podtatranská 
paleta pri príležitosti 
svojho okrúhleho život-
ného jubilea. Návštevníci 
si môžu pozrieť na jeho 
obrazoch rôzne motívy 
z nášho kraja, od prírody 
až po architektúru. Nie-
koľko obrazov zachytáva 
krásy slovenských miest, 
napr. Piešťany, Kežmarok, 

Spišskú Novú Ves a ďalšie. 
Autorove obrazy vznikajú 
v  autentickom prostredí, 
priamo na ulici s  pohľa-
dom na maľované miesta.  

 FOTO- Silvia Šifrová
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Najextrémnejší výbeh leta

Najšportovejšou školou mesta Poprad je ZŠ Vagonárska

Školský športový kalendár sa 
v  meste Poprad pre školský rok 
2017/18 naplnil. Pomyselnú ko-
runu mu nasadila letná časť Špor-
tovej olympiády. Najšportovejšou 
školou sa stala ZŠ s MŠ vagonárska 
v Spišskej Sobote.

Päť rokov trvala dominancia ZŠ 
s  MŠ Dostojevského v  súťaži, ktorá 
nemá svojim rozmerom a  množ-
stvom podujatí na Slovensku ob-
dobu. Naposledy sa z  celkového 
prvenstva tešili Sobotčania v  škol-
skom roku 2011/12. „Od zavedenia 
súťaže O najšportovejšiu školu mesta 
Poprad magistrátom v  roku 2002 sa 

na pomyslenom tróne vystriedalo se-
dem základných škôl. Najúspešnejšou 
je v  tomto smere ZŠ Dostojevského 
s piatimi vavrínmi. Iba o jeden menej 
získala ZŠ Vagonárska,“ sumarizuje 
referent mládeže a športu a zároveň 
koordinátor projektu Peter Procház-
ka a  dopĺňa: „Aktuálny ročník bol 
jedným z najtesnejších. O celkový pri-
mát sa bojovalo do posledných chvíľ, 
aby napokon rozhodlo šesť bodov. Pri 
dlhodobom charaktere súťaže je to 
rozdiel, ktorý predstavuje päť miest 
v jednej športovej disciplíne.“

Popradskí školáci body pripisovali 
za Žiacke ligy, Športovú olympiádu 

či ďalšie aktivity. Zarátavalo sa 33 sú-
ťaží v 23 športoch. „Hoci sa v posled-
ných sezónach o prestížny titul naťa-
hovali najmä Dostojevského a Spišská 
Sobota, spomeniem, že všeobecne 
panuje mylná predstava o tom, že na 
celkový triumf škola potrebuje mať 
šikovné deti. A i keď to, samozrejme, 
je jedna z  esencií dobrého umiestne-
nia, oveľa dôležitejšie je zapájať sa do 
jednotlivých športových odvetví. Ako 
pikošku potom uvediem, že ZŠ Jarnej 
stačilo postaviť družstvá v  športoch, 
ktoré neobsadila, a dnes hovoríme 
o inom víťazovi. Dokonca aj v prípa-
de, že by vo všetkých dotknutých súťa-

žiach uzatvárala pelotón,“ ozrejmil P. 
Procházka.

Oveľa viac ako poľovanie na body 
však teší iná skutočnosť. „Je to systém, 
ktorý sa zhruba pred dvomi dekáda-
mi podarilo v meste nastaviť. Tvrdím, 
že ak by podobný fungoval v každom 
okresnom meste na Slovensku, nepo-
čúvali by sme z rôznych strán o tom, 
že slovenský šport ide dole vodou. 
Chcem sa preto i touto cestou poďako-
vať všetkým, čo sa o  spomínaný fakt 
akokoľvek zaslúžili. Ktovie, možno im 
raz postavíme sochy,“ uzavrel P. Pro-
cházka z  odboru školstva, mládeže 
a športu MsÚ Poprad.  (ppv)

Odbehnúť si 400 metrov neznie 
ako veľká výzva. Čo keby ste sa však 
postavili na štart s cieľom  odbeh-
núť si 400 extrémnych metrov do 
kopca, na skokanskom mostíku a so 
75%  prevýšením? Táto výzva s  ná-
zvom red bull 400 bude po prvý-
krát aj na Slovensku a  to v  sobotu 
11. augusta na skokanskom mostí-
ku k120 na Štrbskom Plese vo vy-
sokých Tatrách.

Red Bull 400 je svetovou sériou vy-
čerpávajúcich výbehov na strmých 
skokanských mostíkoch, ktoré sa 
v  letnom období nevyužívajú. Loka-
lity, v ktorých sa preteky organizujú, 
podliehajú jedinému pravidlu - „šty-
ristovka“ sa môže uskutočniť iba na 
kopcoch určených k  zoskokom na 
lyžiach alebo na samotných výško-
vých skokanských mostíkoch. K tým 

najznámejším a  legendárnym mostí-
kom, ktoré preteky hosťujú, sa tento 
rok pridá aj K120 na Štrbskom Plese. 
A  pravdepodobne s  tou najkrajšou 
scenériou a výhľadom, aký tohtoroč-
né lokality ponúkajú.

V  sobotu 11. augusta 2018 si na 
Red Bull 400 môžu sily zmerať ama-
téri aj  profesionáli, pričom bežecký 
štýl nebude rozhodujúcim faktorom. 
Štyristometrová trať so 75% prevý-
šením bude rozdelená na dve časti. 
V  eliminácii prebehnú rozbehy iba 
po zlom kopca (pod odrazovú hranu 
mostíka) a finálové behy sa už pobe-
žia na celú vzdialenosť. Počet účastní-
kov je limitovaný na 400 mužov a 200 
žien, mužské a zmiešané štafety majú 
kapacitu 50 tímov. Záujemcovia sa už 
teraz môžu registrovať na interneto-
vých stránkach podujatia.  (ppv)
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Futbalisti sa už pripravujú na novú sezónu
Príprava medzi se-

zónami druhej fut-
balovej ligy je krátka 
a  preto sa futbalisti 
Fk Poprad počas šies-

tich týždňov chcú najmä zohrávať 
a pilovať herné situácie. Na prvom 
tréningu sa zišli minulý týždeň 
v  pondelok a  už majú za sebou aj 
prvý prípravný zápas.

Káder FK Poprad opustila trojica 
hráčov – Jakub Šašinka, Miroslav 
Daško a Ján Hatok a tak jeho obme-
na bude minimálna. Na skúške je 
niekoľko hráčov a novou istou posi-
lou je zatiaľ len obranca zo Spišskej 
Novej Vsi Kamil Zekucia, ktorý bol 
zo svojej pozície v minulej sezóne na 
Spiši jedným z  kanonierov svojho 
tímu. Vedenie klubu sa netají tým, že 
sa za posilami obzerá aj na africkom 
kontinente a príležitosť v príprave dá 
určite aj dorastencom, ktorí však vo 
štvrtok 21. júna o  17. hodine budú 
v Ružomberku ešte bojovať v baráži 
o postup do I. ligy proti Banskej Bys-
trici. Zmena nastala v  realizačnom 
tíme, keď odchádzajúceho trénera 
Jaroslava Belejčáka nahradí Ma-
rek Petruš, ktorý momentálne ešte 
pôsobí pri doraste Tatrana Prešov 
a k tímu sa pripojí začiatkom júla.

Druholigový Poprad si napláno-
val šesť prípravných duelov a  jeden 
z  nich už má za sebou. V  sobotu 
zvíťazili Popradčania v Demjate nad 
miestnym zástupcom V. ligy Šariš-
skej 10:1. Zaujímavosťou bolo, že 
v druhom polčase si dres materské-
ho klubu zo svojej rodnej obce ob-
liekla aj jeho legenda a v súčasnosti 

opora FK Poprad Stanislav Šesták, 
ktorý strelil jediný gól domácich. 
O výsledok však vôbec nešlo, bola to 
skôr príjemná spoločenská udalosť 
pre všetkých.

Orly sa v  príprave ešte stretnú 
s  prvoligistami z  Podbrezovej (už 
v  sobotu 23. júna o  10.30 hod. na 
ihrisku súpera) a Michaloviec, ale aj 
s  poľskými tímami Termalica Nie-
ciecza, či Stal Mielec. Generálkou na 
ligu by mal byť domáci súboj proti 
novovznikajúcemu tímu FK Košice 
v sobotu 21. júla. „Nemáme veľa času 
na dopĺňanie kádra, ale po odchode 
troch hráčov by sme chceli vhodný 
počet zachovať. Zatiaľ k  nám prišiel 
Kamil Zekucia, ktorý je bojovníkom 
a srdciarom z regiónu. Zamerali sme 
sa na ofenzívnejšie typy hráčov. Po-
čas prípravných zápasov budeme 
chcieť hlavne zapracovať do tímu 
nových hráčov a  v  tréningoch pra-

covať na hernom systéme,“ uviedol 
asistent trénera FK Poprad Mikuláš 
Dvorožňák. „Poprad má kvalitné 

mužstvo a  je tu väčšia konkurencia. 
Uvidíme, aké pokyny mi dajú tréneri. 
Som Podtatranec a tak ani so srdieč-
kom nebude problém,“ povedal K. 
Zekucia.

V novej sezóne II. ligy Popradča-
nov čaká niekoľko nových výziev, 
nakoľko sa do tejto súťaže prebojo-
vali z nižšej ligy niekdajšie slovenské 
futbalové bašty ako Petržalka, Dub-
nica, či Banská Bystrica. Z Fortuna-
ligy sa sem naopak opäť prepadol 
Tatran Prešov. „Všetko to bude len 
v našich rukách a uvidíme, akú bu-
deme mať formu. Na sezónu sa všetci 
tešíme a  veríme, že sa opäť budeme 
držať na horných priečkach,“ skon-
štatoval kapitán FK Poprad Vla-
dislav Palša.

Nový ročník II. ligy odštartuje 1. 
kolom v sobotu 21. júla.  (mav)

Krátko zo športu
 PreTekári Karate 

klubu Shihan Poprad sa 
v  druhú júnovú sobotu zú-
častnili MSR v karate v štýle 
Goju ryu v  Košiciach. Po-
pradčania si odtiaľ domov 
odniesli osem titulov Maj-
strov Slovenska.

 MiNULÝ týždeň v stredu 
a  vo štvrtok sa v  NTC Po-
prad konal finálový turnaj 
20. ročníka Majstrovstiev 
Slovenska v  minifutbale 
chlapcov a  dievčat prvé-
ho stupňa ZŠ McDonald´s 
Cupu 2017/2018. Maj-
strovský titul si spod Tatier 
odniesli žiaci zo ZŠ Novo-
meského v Trenčíne.

 v  SObOTU 16. júna sa 
v  Hranovnici uskutočnil 
11. ročník netradičnej noč-
nej hasičskej súťaže mužov 

a  žien. Medzi mužmi zvíťa-
zila Spišská Belá, medzi že-
nami sa najviac darilo druž-
stvu z Ľubice. 

 POdTATrANSká hasič-
ská liga pokračovala v nede-
ľu 17. júna v Lučivnej. Medzi 
mužmi i  ženami sa z  víťaz-
stva tešila Šuňava. Medzi do-
rastenkami zvíťazila Spišská 
Sobota, medzi dorastencami 
boli prvé Gánovce.

 UŽ v  máji odštartovala 
Mestská tenisová 1. liga, 
ktorá má za sebou dve kolá. 
Tabuľku priebežne vedú 
družstvá Olympia a  Kve-
ty Strivinský, keď obe kolá 
vyhrali a  stratili zatiaľ iba 
jeden zápas. Stred tabuľky 
je vyrovnaný, na jej chvos-
te je zatiaľ nováčik z AGM. 
 (ppv)

Na Tenisových kurtoch mesta Poprad sa 
po víkendovej kvalifikácii v  pondelok na 
pravé poludnie naplno rozbehla 1. kolom 
hlavná singlová súťaž 16. ročníka teniso-
vého antukového turnaja Poprad – Tatry 
Challenger 2018. Otváracím zápasom bol 
súboj domáceho zástupcu s divokou kartou 
Dominika Šprocha (na foto) s ďalším sloven-

ským tenistom Andrejom Glváčom (Glváč 
vyradil Šprocha 2:1 na sety, pozn. red.). Tur-
naj vyvrcholí v  sobotu 23. júna finálovými 
zápasmi. FOTO – Marek Vaščura 
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Najúspešnejší pedagógovia a študenti PSK sú aj z Popradu
Prešovský samosprávny kraj 

udelil 40 plakiet pre najúspešnej-
ších pedagógov a žiakov stredných 
škôl v pôsobnosti PSk. Stalo sa tak 
v  utorok 12. júna na veľkej scéne 
divadla Jonáša Záborského. Podu-
jatie, ktoré bolo symbolickým po-
ďakovaním sa za prácu a  úspechy 
v školstve, sa konalo už po desiaty-
krát. Medzi ocenenými nechýbali 
ani Popradčania.

Spomedzi 45 návrhov získalo 
plaketu Jána Ámosa Komenské-
ho (Sophista pro regione - učiteľ 
múdrosti pre región) 20 pedagógov 
z toho boli traja z Popradu a jeden zo 
Svitu: Mária koláriková je riaditeľ-
kou Školského internátu v Poprade. 
Pod jej vedením Školský internát 
prechádza inovatívnymi zmenami, 
ktoré priaznivo vplývajú na život 

žiakov, ale aj prácu zamestnancov. 
Jana kurucová pracuje v Strednej 
zdravotníckej škole v  Poprade ako 
učiteľka slovenského jazyka a  lite-
ratúry. Žiakom sa venuje aj mimo 
vyučovania, organizuje Hviezdosla-
vov Kubín a  vyhľadáva recitátorské 
talenty aj na iné podujatia, ako je 
napríklad Vansovej Lomnička. Je 
editorkou úspešného školského ča-
sopisu Fonendoskop. Anna Scha-
leková učí ekonómiu, manažérstvo 
a marketing v Strednej priemyselnej 
škole v Poprade. Dlhodobo sa venu-
je vedeniu cvičných firiem v  rámci 
projektu Junior Achievement Slo-
vensko - mládež pre budúcnosť. Má-
ria voščeková pôsobí v Strednej od-
bornej škole vo Svite ako zástupkyňa 
riaditeľa pre výchovu mimo vyučo-
vania. Pre svojich žiakov pripravuje 

zaujímavé podujatia - besedy, špor-
tové súťaže, kultúrne podujatia či 
motivačné posedenia.

Spomedzi 41 návrhov si plake-
tu Plaketu Lux mentium - Svetlo 
poznania prevzalo 20 študentov 
z  jedenástich okresov. Z  Popradu 
si toto ocenenie zaslúžila katarína 
krupková, ktorá je žiačkou Gym-
názia na Kukučínovej ulici v Popra-
de. Mimoriadne úspechy dosiahla 
v  angličtine. Každoročne sa zúčast-
ňuje olympiády v anglickom jazyku. 
V  krajskom kole získala dvakrát 2. 
miesto a  štyrikrát 1. miesto. Na ce-
loštátnom kole získala dvakrát 1. 
miesto a  aj v  tomto školskom roku 
v  rámci elity z  celého Slovenska to 
bolo jej absolútne víťazstvo. Oce-
nenie získala aj v  európskej súťaži 

o  najlepšieho mladého preklada-
teľa Juvenes Translatores a  v  súťa-
ži v rámci EÚ pod názvom Best in 
English sa umiestnila na 56. mieste 
z  15  107 žiakov. Z  nášho okresu sa 
toto ocenenie ušlo aj Slavomíro-
vi Podolskému zo SOŠ vo Svite. 
Úspechy dosahuje najmä v súťažiach 
v  odbore chémia. Už v  minulom 
školskom roku na celoštátnom kole 
chemickej olympiády bol jej úspeš-
ným riešiteľom a v  tomto školskom 
roku sa v  tejto súťaži umiestnil na 
1. mieste. Každoročne sa zúčastňuje 
aj matematických súťaží MATMIX 
a  MATBOJ, kde je vždy úspešným 
riešiteľom. Pracoval aj na projekte 
Euroscola - Digitálne technológie, 
pracuje na projektoch Zelená škola 
a GLOBE GAMES.  (ppv)

V priestoroch MŠ na Okruž-
nej ulici sa minulý týždeň 
vo štvrtok konala posledná 
zo súťaží pre deti z  mater-
ských škôl v tomto školskom 
roku pod názvom Evička 
nám ochorela. Tento ročník 
sa niesol pod heslom Evičku 
lieči Meduška bylinkami. 
Družstvá z desiatich mater-
ských škôl prešli osem stano-
víšť, pričom deti rozpozná-
vali liečivé bylinky, starali 
sa o  chorého pacienta, roz-
lišovali dôležité telefónne 
čísla pri volaní o pomoc, ho-

vorili o starostlivosti o zuby 
a  o  tom, aké potraviny sú 
pre ne dobré. Podujatie sa 
konalo pod záštitou Slo-
venského červeného kríža.

PP
-4

1


