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Novému prezidentovi je Poprad stále srdcu blízky

Mestská informačná kancelária
priamo v centre mesta

Nové lôžkové urologické
oddelenie i moderný prístroj

Moderný extrakorporálny litotriptor rozbíja močové 
kamene neinvazívnou cestou.  FOTO – Marta Marová

Obyvateľov nášho regió-
nu, ktorých trápia urologické 
problémy, poteší dobrá sprá-
va. Nemocnica Poprad minulý 
štvrtok otvorila nové lôžkové 
urologické oddelenie a  nové 
pracovisko extrakorporálneho 
litotriptora, teda moderného 
prístroja na rozbíjanie močo-

vých kameňov neinvazívnou 
mimotelovou cestou. 

Primár urologického oddelenia 
Nemocnice Poprad MUDr. Erik 
Chorvát zaspomínal: „Doteraz 
pacienti, ktorí potrebovali hospi-
talizáciu pre urologické ochorenia, 
mali lôžka na chirurgickom odde-
lení.“

Tesne pred letnou turistic-
kou sezónou sa v  piatok 13. 
júna otvorili nové priestory 
Mestskej informačnej kance-
lárie (MIK). Sídli vo vstupnej 
časti bývalého kina Tatran, 
kam sa presťahovala z  domu 
kultúry. 

Samospráva už v  minulosti 
hľadala najhodnejšie priestory 
pre sídlo informačnej kancelá-
rie v rôznych objektoch i u sú-
kromných majiteľov. Napokon 
sa ako najlepšie riešenie ukázali 
vstupné priestory kina. „MIK 
v centre mesta by mala predsta-
viť Poprad ako živý organizmus 
so svojou vlastnou atmosférou, 
históriou, tradíciami a kultúrou. 
Verím, že otvorenie MIK je dob-
rým krokom samosprávy k  za-
traktívneniu centra mesta a jeho 
ponuky,“ uviedol primátor Po-
pradu Anton Danko. Dodal, že 
mesto vyhovelo požiadavkám, 

aby sa MIK vrátila priamo do 
centra mesta. Verí, že v budúc-
nosti dôjde i k obnoveniu kina, 
preto sú priestory riešené tak, 
aby sa k tomu mohlo časom 
dôjsť. Komplexná rekonštruk-
cia priestorov vrátane interié-
rového vybavenia a elektroniky 
stála 66 tisíc eur. MIK bude 
fungovať ako mestská príspev-
ková organizácia. Do výbero-
vého konania je jej vedením 
poverená Lucia Pitoňáková. 
MIK je vybavená bezplatným 
wifi pripojením a nachádzajú sa 
v nej viaceré multimediálne za-
riadenia, medziiným dotykový 
displej, ktorý nahrádza klasickú 
papierovú mapu. Návštevníci tu 
nájdu všetky potrebné informá-
cie o  meste a  regióne, aktuál-
nych podujatiach, pamiatkach, 
prírodných krásach, mapy, 
suveníry, knižné publikácie.

Nový prezident Slovenskej 
republiky Andrej Kiska trávil 
čas pred nedeľňajšou slávnost-
nou inauguráciou za novú 
hlavu štátu v Poprade. Rodné 
mesto je jeho srdcu stále blíz-
ke, a  hoci sa kvôli prezident-
ským povinnostiam bude viac 
zdržiavať v  Bratislave, na Po-
prad nebude zabúdať.

„Občania Popradu ma tu určite 
uvidia veľmi často, pretože rodina 
tu ostáva. Budem sa s Popradčan-
mi veľmi rád stretávať, aj napriek 
tomu, že prezidentská kancelária 
v Poprade nebude, máme ju v Ko-
šiciach a Banskej Bystrici,“ pove-
dal na štvrtkovom spustení novej 
časti AquaCity Ostrov pokladov 
Andrej Kiska. Do inaugurácie 
chýbali už len tri dni a nový pre-
zident prezradil, že má predsa 
len trošku trému, ale veril, že 
všetko dopadne dobre. Očaká-
val ťažký a dlhý deň, no bol pre-
svedčený, že inaugurácia bude 
hodná prezidenta. Tak sa aj stalo.

(Pokračovanie na str. 4)

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 12)



Strana 2 18. 6. 2014

STRUČNE
MIK plánuje rozšíriť 
sortiment i  o  darče-
kové predmety s  mo-
tívom mesta a  zriadiť 
samostatnú interneto-
vú stránku. L. Pitoňá-
ková doplnila: „MIK 
bude v  júli a  auguste 
otvorená v  pondelok 
až piatok od 9. do 18. 
hod., v  sobotu od 9. 
do 13. a  v  nedeľu od 
14. do 17. hod. V  prí-
pade vysokej náv-
števnosti tieto hodiny 
predĺžime.“  (mar)

Mestská informačná kancelária priamo v centre

Letná turistická sezóna v Poprade
so zvýhodneným parkovaním v centre

Mesto Poprad prichádza v súvislosti s blížiacou 
sa letnou turistickou sezónou s ponukou zvýhod-
neného parkovania. V praxi to bude znamenať, 
že na troch vybraných parkoviskách na námestí 
bude možné počas leta zaparkovať za atraktívnej-
ších podmienok. 

„Zámerom je prilákať do centra mesta čo najviac 
domácich a návštevníkov. Aj takýmto spôsobom 
chceme spolu s otvorením mestskej informačnej 
kancelárie na novom mieste zatraktívniť ponuku 
popradského námestia,“ uviedol primátor Popradu 
Anton Danko. Letný režim sa bude týkať troch spo-
platnených parkovísk s bezobslužným rampovým 
systémom - Námestie sv. Egídia, Dominika Tatarku 
- pri budove súdu, Joliota Curie - OTP banka. Na 

týchto parkoviskách bude od 16. júna 2014 v dňoch 
pondelok až štvrtok skrátený čas spoplatneného 
parkovania o 2 hodiny (do 14.), v piatok (vrátane 
soboty a nedele) bude možné na týchto parko-
viskách parkovať zadarmo. Domáci i návštevníci 
mesta budú mať k dispozícii 123 miest v zvýhod-
nenom režime, ktorý potrvá až do 15. septembra. 
Na všetkých ostatných parkoviskách bude spoplat-
nené parkovanie v štandardnom režime. O zmene 
režimu spoplatnenia na dotknutých parkoviskách 
budú domácich i zahraničných vodičov informo-
vať viacjazyčné nálepky na platobných staniciach. 
Zvýhodnený režim parkovania si Popradčania a 
návštevníci mesta vyskúšali naposledy počas via-
nočných sviatkov.    (mag)

Stavebný ruch na Alžbetinej ulici napreduje. 
V minulých dňoch vykonávala stavebné práce na 
tejto ulici Podtatranská vodárenská spoločnosť, 
v súčasnej dobe začala s prácami na Ul. 1. mája. 
Vyžadujú si niektoré dopravné obmedzenia. Ve-
dúca odboru výstavby MsÚ Kristína Horáková 
dodala: „Je vhodné, aby vodiči aj peší, ktorí prechá-
dzajú týmito komunikáciami, sledovali dopravné 
značenie a dbali na bezpečnosť.“ V týchto dňoch 
finišujú i búracie práce na budove bývalej želez-
ničnej polície pri autobusovej stanici. Po jej zbúra-
ní a ukončení rekonštrukcie Alžbetinej ulice bude 
táto plocha na mieste bývalej stavby vydláždená, 
pribudne sedenie a informačný panel.  (mar)

Osvetlenie prispelo k bezpečnosti chodcov
Frekventovaný chodník na Moyzesovej ulici od Lidla po kruhový ob-

jazd pri telekomunikačnej budove na sídlisku Juh je od týchto dní už 
osvetlený.

Mesto pristúpilo k  osadeniu piatich stĺpov s  dvoma svietidlami, kto-
ré dostatočne osvetľujú jednak chodník pre peších, jednak miestnu 
komunikáciu. Kristína Horáková, vedúca odboru výstavby MsÚ zhr-
nula: „Evidovali sme množstvo požiadaviek o  osvetlenie od obyvateľov 
sídliska Juh, ktorí chodník využívajú. V  minulosti tu údajne došlo aj k 
prepadom peších.“ Náklady dosiahli 12,5 tisíc eur. Primátor mesta An-
ton Danko zdôraznil: „Osvetlenie vzišlo z požiadaviek občanov, sme radi, 
že sa nám ho podarilo tohto roku zrealizovať a Moyzesova ulica bude 
lepšie osvetlená a bezpečnejšia.“    (mar)

• MESTO Poprad v zmysle sta-
vebného zákona v  znení neskor-
ších predpisov oznamuje, že za-
čalo proces zabezpečenia zmeny 
a doplnku ÚPN-SÚ mesta Poprad 
v k.ú. Stráže pod Tatrami.  Navr-
hovaná zmena chce využiť plochu 
na odstavné garáže. Viac na www.
poprad.sk.• MESTO Poprad ako obstará-
vateľ a  dotknutá obec v  zmysle 
zákona o  posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene 
a  doplnení niektorých zákonov 
v  znení neskorších predpisov 
informuje občanov Popradu  
o  strategickom dokumente pre 
územnoplánovaciu dokumentá-
ciu – navrhovanú zmenu a dopl-
nok ÚPN – SÚ Poprad, lokalita 
bývalé kasárne na Kukučínovej 
ul. Viac na www.poprad.sk• V  PONDELOK a  v  utorok 
23. a  24. júna bude Sociálna 
poisťovňa Poprad z dôvodu od-
stávky elektrickej energie  otvo-
rená do 12. hod. • V  SOBOTU 14. júna bol v 
Spišskej Kapitule v  Spišskom 
Podhradí vysvätený za kňaza Po-
pradčan František Janečko. Svoju 
primičnú svätú omšu slávil v ne-
deľu 15. júna v Konkatedrále Se-
dembolestnej Panny Márie v Po-
prade. • MINULÝ týždeň v  piatok 
a  v  sobotu 13. a  14. júna sa 
v  Poprade uskutočnila konfe-
rencia zdravotných sestier pra-
cujúcich v  oblasti anestezioló-
gie a intenzívnej starostlivosti. • V PIATOK 20. júna o 9. hod. 
sa uskutoční v  Konkatedrále Se-
dembolestnej Panny Márie v  Po-
prade svätá omša pri  príležitosti 
promócií absolventov manažmen-
tu Katolíckej univerzity detašova-
ného pracoviska v Poprade. • V  PIATOK 20. júna bude 
AquaCity Poprad oslavovať svoje 
10. výročie. V tento deň sa budú 
deti do 12 rokov a seniori nad 60 
rokov kúpať za 1 euro. • OD pondelka 16. júna do 
piatka 20. júna prebieha na ce-
lom území Slovenska doprav-
no-preventívna akcia s  názvom 
Jalbko-Citrón zameraná na do-
držiavanie maximálnej povole-
nej rýchlosti. Motoristov, ktorí 
porušia dopravné predpisy, budú 
pokutovať detské hliadky netra-
dičnou formou. Do akcie je za-
pojený aj Poprad. • ĎALŠIA zo série Artmax 
opier bude v  utorok 24. júna 
v  popradskom kine Cinemax. 
Hrať sa bude Manon Lescaut 
od G. Ouccinyho.  (šif)

(Dokončenie zo str. 1)

Stavebné práce na Alžbetinej napredujú
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Krátke správy
• ASTRONOMICKÁ noc na 
Kežmarskom hrade sa uskutoční 
v piatok 20. júna. Prednášky budú 
o 10. hod. a 13. hod., prehliadka 
hradu o 20. hod. a spoločné pozo-
rovanie nočnej oblohy na nádvorí 
hradu je naplánované na 21. hod.• DEŇ otvorených dverí spo-
jený s výstavou Klenoty štátneho 
archívu v Levoči – dôležitá súčasť 
národného kultúrneho dedičstva 
sa uskutoční dnes 18. júna od 8.30 
hod. v archíve v Levoči (Námestie 
Majstra Pavla 7).• EKUMENICKÁ bohoslužba 
pri príležitosti otvorenia letnej tu-
ristickej sezóny a letnej dobrovoľ-
níckej sezóny sa uskutočnila v ne-
deľu 15. júna na Starolesnianskej 
poľane. • LOMNICKÉ sedlo je od so-
boty 14. júna prístupné aj pre 
peších návštevníkov. Dvojsedač-
ková lanovka vyvezie turistov až 
do výšky 2 196 m n.m. odkiaľ je 
výhľad do Malej Studenej doliny, 
na Slavkovský štít, ale aj do Pop-
radskej kotliny. • VO ŠTVRTOK 12. júna sa 
v  Novom Smokovci uskutočnilo 
národné kolo súťaže Mladý Eu-
rópan. Zúčastnilo sa ho 13 druž-
stiev – víťazov regionálnych kôl zo 
stredných škôl z celého Slovenska. 
Študenti si zmerali svoje sily vo 
vedomostiach z  oblasti histórie, 
geografie, zaujímavostí a význam-
ných osobností EÚ a jej členských 
krajín. Najlepšie sa darilo žiakom 
z Gymnázia zo Spišskej Novej Vsi, 
za nimi sa umiestnilo družstvo 
z Gymnázia Leonarda Stöckela 
z Bardejova a na 3. mieste Gym-
názium Malacky. • MINULÝ týždeň bol prvýkrát 
v  histórii slovenský energetický 
projekt nominovaný medzi fina-
listov súťaže Sustainable Energy 
Europe Awards, ktorá je iniciatí-
vou Európskej komisie.  Sloven-
ským finalistom je projekt bioply-
novej stanice v  mliekarni Tami 
v  Kežmarku, ktorý bol vybraný 
do prvej päťky spomedzi 342 pro-
jektov v  celej Európe v  kategórii 
Úspory energie. • NOČNÝ výstup na Kôprov-
ský štít (2  363 m n.m.) so sláve-
ním svätej omše 21. júna pri vý-
chode slnka o 4.35 hod. sa začne 
v piatok 20. júna o 23. hod. V prí-
pade nepriazne počasia bude ak-
cia preložená na iný termín. Viac 
na www.rkctatry.sk• PAMÄTNEJ Spišskopod-
hradskej synode 1614 sú venova-
né aj tohtoročné IV. evanjelické 
cirkevné dni, ktoré sa budú ko-
nať od 27. do 29. júna v  Spišs-
kej Novej Vsi.  (šif)

Mestskí policajti si posvietili aj na taxislužby
Popradskí mestskí policajti majú za sebou 

rušný týždeň. V čase od 2. do 8. júna zasahovali 
v spolu 137 prípadoch, čo je takmer o štyri de-
siatky zásahov viac ako bežný týždenný priemer 
zásahov. 

„Na zvýšenom počte udalostí sa podpísali predo-
všetkým teplé počasie a s ním spojená  konzumácia 
alkoholu na verejných priestranstvách, ktorú sme 
riešili v 20 prípadoch. Spolu 34 zásahov si vyžiada-
lo nedodržiavanie dopravného značenia na úseku 
statickej dopravy,“ uviedol náčelník Mestskej po-
lície v Poprade Jaroslav Marušin. Okrem bežných 
zásahov vykonávali mestskí policajti aj kontrolnú 

činnosť, ktorá sa tentoraz sústredila na taxislužby. 
V súčinnosti s Okresným dopravným inšpektorá-
tom v Poprade a Inšpektorátom práce v Prešove 
skontrolovali mestskí policajti niekoľko desiatok 
taxíkov. Výsledkom kontroly bolo 6 prípadov, v 
ktorých museli byť spísané protokoly o porušení 
pravidiel pri  prevádzkovaní taxislužby následkom 
čoho bude voči nim vedené správne konanie. V po-
zícii kontrolóra dopravy vykonali mestskí policajti 
v noci zo štvrtka na piatok kontrolu dopravcu, kto-
rý sa venuje preprave osôb do cudziny.  Keďže aj v 
tomto prípade bolo zistené porušenie zákona, bude 
rovnako riešený v správnom konaní.  (mag)

Pri cintoríne v Spišskej Sobote je nové parkovanie
Na donedávna neupravenej 

ploche oproti cintorínu v Spiš-
skej Sobote vzniklo 15 nových 
parkovacích miest, z  ktorých 
jedno je určené pre imobil-
ných.  Stavenisko na realizá-
ciu stavby odovzdalo mesto 
zhotoviteľovi – spoločnosti 
Chemostav v apríli a 12. júna 
hotové dielo prevzalo. 

Primátor Popradu Anton 
Danko povedal: „Požiadavka 
vzišla od občanov aj návštevní-
kov cintorína a hoci ide len o 15 
miest, určite to pomôže. Ozaj 
tu nebolo kde parkovať. Keďže 
ide o plochu v historickej časti, 
parkovisko je atypické a muse-
li sme rešpektovať požiadavky 
pamiatkárov. Preto boli pou-
žité vhodné materiály, akými 
sú čadičové kocky.“ V  Spišskej 
Sobote mesto realizuje viac 
investičných akcií. Primátor 
poukázal hlavne na rekon-
štrukciu Slavkovskej ul. a  Ul. 
pod bránou, kde pribudne aj 
chodník pre peších a  stane sa 
jednosmernou.

Počas realizácie nového par-
koviska v Sp. Sobote bol naria-
dený archeologický výskum, 

pretože sa našli nálezy prav-
depodobne z  doby bronzovej. 
V  súčasnosti ich odborníci 
preskúmavajú a  po ukončení 
vyhotovia správu o nájdených 
vzorkách. Kristína Horáko-
vá, vedúca odboru výstavby 
MsÚ v  Poprade uviedla: „Ná-
klady na realizáciu parkovis-
ka dosiahli 38 tisíc eur. Nové 
parkovacie miesta budú slúžiť 
predovšetkým pre návštevníkov 
cintorína, je však verejné a bez-
platné a  počas roka na ňom 
môžu parkovať i  tí, ktorí zaví-

tajú do historickej časti Spišskej 
Soboty. Z parkoviska vedie nový 
priechod pre chodcov smerujúci 
priamo na cintorín, ktorý je 
vybavený prvkami pre nevidia-
cich. Vzhľadom na priestorové 
možnosti plochy a  nutnosť do-
držať požadované parametre 
vjazdu, výjazdu a parkovacích 
miest, nebolo možné vybudo-
vať chodník v  šírke, akú sta-
novujú normy – 1,5 m. Keďže 
tadiaľ chodí veľa peších do ško-
ly a  na cintorín, mesto tento 
stav rieši.“  (mar)

Na inaugurácii prezidenta bol i prvý viceprimátor
Na slávnostnej schôdzi Ná-

rodnej rady SR, ktorá sa ko-
nala v nedeľu 15. júna 2014 
pri príležitosti zloženia sľubu 
prezidenta SR Andreja Kisku 
v koncertnej sieni Slovenskej 
filharmónie v bratislavskej Re-
dute sa na pozvanie predsedu 
NR SR zúčastnil aj prvý vice-
primátor mesta Poprad Adrián 
Kromka. Novému prezidentovi 
odovzdal pozdravy od obča-
nov Popradu, zagratuloval mu 
a zaželal, aby i naďalej zostal 
dobrým, ľudským človekom s 
otvoreným srdcom pre Poprad-
čanov a pre všetkých obyvateľov 
Slovenska.  (mar)
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Novému prezidentovi je Poprad ...
Nová slovenská hlava štátu 

i tentoraz preukázala svoju chari-
tatívnu tvár, keď nielenže okrem 
iného pozvala predstaviteľov 
organizácií, ktoré pomáhajú ľu-
ďom v rôznych ťažkých životných 
situáciách, ale podávala i  jedlo 
bezdomovcom, seniorom a de-
ťom z detských domovov. Hneď 
na druhý deň čakal prezidenta A. 
Kisku náročný program - summit 
prezidentov Visegrádskej štvorky 
a Nemecka v Budapešti. 

Počas štvrtkovej slávnosti spre-
vádzal nového prezidenta pri-
mátor Popradu Anton Danko 
s manželkou a majoritný vlastník 
AquaCity Jan Telensky. Prezident 
spolu s  nimi uviedol do života 
novú atrakciu akvaparku a zdô-

raznil význam cestovného ruchu 
a  kvalitných služieb: „Slovensko 
okrem toho, že je krásna krajina, 
potrebuje aj služby, niečo, za čím 
turisti prídu a strávia tu zopár dní 
a nocí.“ Ani na tomto podujatí 
nechýbal ľudský rozmer. J. Telen-
sky odovzdal medaily za statoč-
nosť a  vytrvalosť mame a  starej 
mame súrodencov Boórovcov, 
ktorí si v popradskom akvaparku 
užívali príjemný pobyt. Prípad 
oboch chlapcov, ktorých odobrali 
britské úrady rodičom a  dali ich 
na adopciu, nenechal ľahostajným 
Slovensko ani J. Telenského, ktorý 
rodine všemožne pomáhal a  po-
darilo sa mu vrátiť deti do rodiny. 
A naďalej ich podporuje. Boli me-
dzi prvými, ktorí mohli využiť sla-
nú morskú vodu v novom bazéne. 

AquaCity v  týchto dňoch osla-
vuje desiate výročie vzniku. „Vte-
dy som mal sen, ako to tu bude 
vyzerať a splnil sa, ale ešte máme 
veľa projektov, ktoré chcem realizo-
vať,“ uviedol J. Telensky. Návšteve 
A. Kisku bol veľmi rád a  dodal: 
„Máte prezidenta, ktorý je veľmi 
múdry človek, a ktorému záleží na 
tom, aby tento región a celé Sloven-
sko prosperovalo. Želám mu, aby sa 
jeho sny a vízie naplnili.“ Novému 
prezidentovi zaprial veľa úspechov 
na jeho poste i primátor Popradu 
A. Danko. Zároveň dodal: „Vznik 
Aquacity pred desiatimi rokmi 
s podporou mesta bol veľmi dobrý 
krok. Dnes všetci môžu vidieť vý-
sledok desaťročnej práce. Myslím 
si, že takýto rezort na Slovensku 
nie je a ani dlho nebude.“    (mar)

Oslávenkyni blahoželali k  jubileu i  zástupcovia mesta
Vedenie mesta Poprad pri-

jalo na pôde mestského úradu 
Annu Gordiakovú, ktorá sa aj 
v dôchodkovom veku aktívne 
podieľa najmä na kultúrnom 
dianí v  našom meste. V  pia-
tok trinásteho oslávila sedem-
desiat rokov a  práve v  tento 
deň jej primátor Anton Dan-
ko spoločne s oboma svojimi 
zástupcami potriasli rukou.

„Bola som veľmi milo pre-
kvapená, keď sa mi ozvali 
z  mestského úradu, aby ma 
pozdravili,“ povedala A. Gor-
diaková. Mnohé roky svojho 
života odpracovala v  oblasti 
školstva a od začiatku sa veno-
vala najmä kultúrnemu životu. 
„Učila som dvanásť rokov na 
základnej škole v Spišskej Sobo-
te, potom som bola riaditeľkou 
Ľudovej školy umenia - terajšej 
ZUŠky. Tri roky som pracovala 
v Okresnom pedagogickom stre-

disku a  potom až do dôchodku 
v bývalej pionierskej škole. Teraz 
pôsobím v dennom centre, Klube 
Sobotčanov, ale i  v  Jednote dô-
chodcov,“ urobila prierez svojim 
aktívnym životom rodená Po-
pradčanka, ktorá si ťažkú hlavu 
nerobí z  toho, že sedemdesiat-
ku oslávila v  piatok trinásteho. 

„Podľa mňa to nie je nešťastné 
číslo. Vždy som sa cítila byť 
šťastná. Rodičia ma naučili ne-
robiť si problémy a  žiť optimis-
ticky. Optimizmus naozaj lieči,“ 
dodala. Anna Gordiaková sa 
tento svoj kúsok optimizmu 
vždy snaží prenášať aj na os-
tatných popradských seniorov. 

„Nechcem dopustiť, aby si ľu-
dia namýšľali, že sú príliš starí 
a  veľmi chorí. Mnoho podujatí 
organizujeme najmä pre senio-
rov,“ zdôraznila A. Gordiaková, 
ktorá z rúk predstaviteľov mesta 
prevzala kyticu kvetov a darček. 
Na oplátku venovala primáto-
rovi Antonovi Dankovi vlastno-
ručne upečenú tortu, keďže pri-
znala, že jej druhým menom je 
Antónia a  narodeniny oslavuje 
práve v deň jeho menín.

Mesto Poprad si všetkých svo-
jich občanov váži. „Uctili sme 
si pre nás významnú osobnosť. 
Pani Gordiaková vždy žila a na-
ďalej žije pre svoje mesto. Svojím 
životným príbehom dokázala, že 
jej na tomto meste záleží. Vycho-
vala mnohé generácie Poprad-
čanov a  naďalej je aktívna vo 
verejnom živote,“ uviedol prvý 
viceprimátor mesta Poprad 
Adrián Kromka.  (mav)

Každá pomoc je vítaná
Stánok s predmetmi, ktoré vlastnoruč-

ne vyrobili klienti denného stacionára 
– domova sociálnych služieb pre ľudí s 
mentálnym postihnutím na Francisciho 
ul. v Poprade, rozložili na námestí minulý 
štvrtok. 

Pri príležitosti 9. ročníka Dňa krivých 
zrkadiel sa konala celoslovenská zbierka a 
výťažok z nej poslúži na skvalitnenie života 
takto hendikepovaných ľudí. Agnesa Zele-
ná, riaditeľka stacionára, ktorý v Poprade 
funguje už desať rokov, povedala: „Popri 
zbierke sme prezentovali aj výrobky našich 
klientov, ktoré vytvárajú v rámci ergotera-
pie s pomocou asistentov. Je to keramika, 
darčekové kazety, sviečky, knihy, hodiny, 
obrázky... Kúpou týchto predmetov mohol 

ktokoľvek podporiť priamo 
naše zariadenie. Penia-
ze používame na nákup 
materiálu potrebného na 
výrobu suvenírov.“ Mo-
mentálne je v stacionári 
25 ľudí, členmi združenia 
pre mentálne postihnu-
tých Nádej, ktoré sa im 
venuje a pomáha im, je 50 
občanov. A. Zelená doda-
la, že podľa údajov spred 
niekoľkých rokov, žilo v 
Poprade 1600 hendikepovaných rôzneho 
veku. Dodala: „Žiaľ, každým rokom sa ro-
dia aj postihnuté deti. Podľa toho, koľko je 
žiadostí o umiestnenie v stacionári, keď vyj-

dú zo školy a rodičia ich zrazu nemajú kde 
nechať, vieme, že je ich veľa.“ Každá pomoc, 
nielen v Deň krivých zrkadiel, je preto víta-
ná aj v priebehu roka.  (mar)

Utorok 18. jún o 18. hod. v diva-
delnej sále Domu kultúry Poprad
JOZEF A MÁRIA
Účinkujú Veronika Žoldáková a 
Vlado Benko z Divadla Commedia.
Vstupné: 4 a 2 €

Sobota 21. jún o 18. hod.
v DK Poprad
ZÁVEREČNÁ SHOW 2014
Vystúpenie tanečného klubu Fe-
arless z Popradu. Vstupné: 4 a 2 €, 
predpredaj vstupeniek 0911 808 559

Nedeľa 22. jún o 10. hod.
v DK Poprad
O HLÚPOM JANOVI
Vstupné: 1,50 €

Sobota 28. jún o 14. hod.
v ZŠ Poprad-Veľká
JUNIÁLES
Mesto Poprad, ZŠ s MŠ Veľká a 
Klub Veličanov všetkých pozýva-
jú na program plný športu, zába-
vy a kultúry. Vstup: voľný

(Dokončenie zo str. 1)
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Študentskí ambasádori na ceste

Poďakovanie ľuďom s červenokrížskym srdcom
Územný spolok Slovenského Červené-

ho kríža (SČK) v  Poprade v  pondelok 9. 
júna slávnostne odovzdával vyznamenania 
a  poďakovania za prácu ľuďom s  obetavým 
červenokrížskym srdcom. Udialo sa tak pri 
príležitosti Svetového dňa Červeného kríža 
a polmesiaca a Svetového dňa darcov krvi.

„Tradične sa stretávame s našimi dobrovoľ-
níkmi, dobrovoľnými funkcionármi, či pred-
staviteľmi miest a obcí, ktorí nás podporujú. 
Už prvotná myšlienka Henriho Dunanta ho-
vorí o  tom, že pomôcť môže hocikto hociko-
mu. Veď po bitke pri Solferine v  roku 1859 
zburcoval ľudí, aby pomohli priateľom, ale aj 
nepriateľom – jednoducho zraneným. Takto 
sa začalo hovoriť o dobrovoľníctve. My máme 
62 miestnych spolkov, v  ktorých sa angažu-
je rôznym spôsobom niekoľko stoviek ľudí,“ 

povedal predseda Územného spolku SČK 
Poprad Ladislav Moravčík. Ocenených bolo 
v slávnostný deň 18 dobrovoľníkov. 

Jedno z  najvyšších ocenení Vyznamena-
nie SČK II. stupňa za obetavosť, humanitu 
a dobrovoľnú službu si prevzali z rúk predse-
du ÚS SČK v Poprade Ladislava Moravčíka 
a  riaditeľky ÚS SČK Poprad Denisy Kuč-
kovskej Anna Švoňavcová zo Svitu, Margita 
Kovalčíková z Hozelca, Anna Valasová z Ho-
zelca, Katarína Krajniaková z Hozelca, Peter 
Želonka zo Spišskej Teplice, Ondrej Mašlon-
ka z  Reľova, Mária Kmečová z  Reľova, Mi-
lan Lesný z Ľubice, Anna Závacká z Osturne 
a Helena Chovanová z Ľubice.

Poďakovanie za dlhoročnú i obetavú prácu 
v SČK sa ušlo trom dobrovoľníkom z Popra-
du: Anne Mlynárovej, Františkovi Hudakovi 

a  Magde Šimčákovej. Toto ocenenie dostali 
i Zuzana Šimšajová z Osturne a Marta Sabo-
lová z Kežmarku.

Ďakovný list za dlhoročnú spoluprácu 
prevzali: Anna Fabianová, Mária Dideková 
a Ján Melek.   (mav)

V  piatok trinásteho sa na 
pôde Mestského úradu v Poprade 
konal piaty ročník Primátorskej 
kvapky krvi. Je to najmasovej-
šia odberová akcia pracoviska 
Národnej transfúznej stanice 
(NTS) v  Poprade, čo sa výjaz-
dov týka.

„Primátorská kvapka krvi je 
najväčšou akciou, akú robíme 
v letnom období. Darcovia sa od 
skorého rána menili na stoličkách 
a  odbery prebiehali bez kompli-
kácií. Vždy sa nám podarí urobiť 
do sto odberov,“ povedal vedúci 
lekár NTS v  Poprade Pavel Re-
povský. Podľa neho je každá krv-
ná skupina vzácna. „Negatívnu 
krvnú skupinu má menší počet 
populácie a tak sa tešíme, ak takú 
krv získame. Tento mesiac sa ne-
sie v znamení hesla Daruj krv pre 
detskú onkológiu. V  roku urobí-
me asi osemdesiat výjazdov a vr-
cholom je práve polovica júna,“ 
dodal P. Repovský.

Medzi darcami sa striedali aj 
pracovníci mestského úradu. 
Jednou z  nich bola i  vedúca 
oddelenia školstva, mládeže 
a  športu Edita Pilárová. „Cho-

dievam darovať krv, odkedy je 
Primátorská kvapka na úrade. 
Nikdy predtým som darovať ne-
bola. Myslím si, že je to potrebné 
a keďže chodia až za nami, tak 
rada pomôžem,“ uviedla.

Každý darca je hrdina. Tých 
hrdinov bolo v piatok na úrade 
neúrekom. „Vedela som o  tejto 
akcii. Viedli ma k tomu tri kroky: 
Mám neter, ktorá trpela leuké-
miou, takže chodievam pravidel-
ne darovať krv. Po druhé, je dnes 
Antona, takže všetko najlepšie 
pán primátor. Po tretie, je piatok 
trinásteho, a  tak sa mi pozdá-
valo prísť v  takýto deň darovať 
krv,“ povedala Maja Brezinová. 
Nie hocijakí darcovia prišli až 
z  Kravian. V  zbierke už majú 
zlaté Janského plakety za viac 
ako šesťdesiat odberov. „Cho-
dievam darovať krv pravidelne 
každé tri mesiace. Dnes to už 
bolo 62-krát,“ zdôraznil Pavol 
Benko. „Dnes som pri 71. odbe-
re a rád by som dosiahol stovku. 
Krv chodievam darovať štyrikrát 
do roka. Mám potom lepší pocit, 
že pomáham ľuďom,“ doplnil 
Michal Mihok.  (mav)

Na mestskom úrade darovali krv

Osem vybraných 
žiakov Gymnázia na 
Kukučínovej ulici 
v  Poprade absolvo-
valo v  uplynulých 
dňoch zaujímavú 
cestu do Bratislavy. 
Ambasádori štu-
dentov školy naj-
skôr navštívili veľvy-
slanectvo Spojeného kráľovstva 
Veľkej Británie a  Severného Ír-
ska v našej metropole. Prijala ich 
chargé d´affaires Gill Fraserová, 
s ktorou debatovali o spolupráci 
Slovenska a Veľkej Británie. 

Potom sa študenti presunuli 
na Ministerstvo zahraničných 
vecí SR. Najskôr si mali možnosť 
pozrieť reprezentačné i  pracovné 
priestory a  archív, tamojší za-
mestnanci im vysvetlili základné 
zásady fungovania ministerstva 
a protokolu. Popoludnie patrilo 
oficiálnemu fóru so šéfom slo-
venskej diplomacie Miroslavom 
Lajčákom. „Stretli sme sa s ľuďmi, 

ktorých som doteraz poznal iba 
z  televízie. Všetci si až postupne 
uvedomujeme, že je to zážitok, aký 
sa len tak hocikomu nenaskytne. 
Mali sme možnosť vidieť na vlast-
né oči fungovanie takejto dôležitej 
inštitúcie. Neuveriteľná organi-
zácia všetkého, presnosť, striktné 
dodržiavanie protokolu a pritom 
neskutočne príjemná atmosféra – 
to mi zostane v  pamäti azda na 
celý život,“ zhodnotil návštevu na 
ambasáde a  u  ministra predseda 
študentskej rady popradského 
Gymnázia na Kukučínovej ulici 
Martin Antoni.  (zsu)

Predseda vlády SR Robert Fico absolvoval v piatok v Poprade  spolu s mi-
nistrom práce, sociálnych vecí a  rodiny SR Jánom Richterom spoločné 
stretnutie. V našom meste ich neformálne privítal primátor Anton Danko, 
ktorému premiér osobne zablahoželal k meninám.   FOTO – Marta Marová
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Noví absolventi výtvarného odboru

Aero-moto víkend (AMV) 
začal svoju históriu písať v 
roku 1998, keď sa brány po-
pradského letiska otvorili 
pre verejnosť po prvýkrát 
pod organizačnou záštitou 
Aeroklubu Poprad. Zrodila 
sa tak tradícia organizova-
nia leteckých dní, ktorých 
úroveň aj návštevnosť, rok čo 
rok rástla.

Aero-moto víkend nado-
budol iný rozmer 
v roku 2002. Po 
prvýkrát AMV 
poctili svojou návštevou lie-
tadlá a vrtuľníky Armády SR, 
vojenské vrtuľníky Mi-24, 
cvičné stíhacie lietadlá L-39 
Albatros a samozrejme nad-
zvukové stíhacie lietadlá MiG-
29. Návštevníci mali možnosť 
vidieť ich nielen v letových 
ukážkach, ale aj nazrieť do pi-
lotných kabín, vyskúšať si, aké 
to je sedieť v bojovej stíhačke, 
či vrtuľníku. Akcia prekonala 
všetky očakávania, navštívilo 
ju vyše 10 000 divákov a za-
radila sa tak medzi najväčšie 
kultúrne podujatia v regióne 
a najväčšie letecké dni na Slo-
vensku.

„Rok 2011 bol ďalším význam-
ným míľnikom v histórii Ae-
ro-moto víkendu. Na podtat-
ranskom nebi sa predstavili 
svetové unikáty z letky Flying 
Bulls z Rakúska, historické 
dopravné lietadlo DC-6, sve-
toznáma akrobatická skupina 
Flying Bulls, či jeden zo za-
kladateľov populárnej letec-
kej súťaže RedBull Air Race, 
akrobatický pilot Peter Bese-

nyei. V programe nechýbali 
lietadlá Ozbrojených síl SR 
a Letky Ministerstva vnútra 
SR“, uviedol Roman Klouda, 
riaditeľ podujatia.

Za celé obdobie organizova-
nia Aero-moto víkendu sa na 
popradskom letisku predsta-
vili najvýznamnejšie lietadlá 
a najznámejší piloti nielen zo 
Slovenska, ale aj z Česka, Ma-
ďarska, Rakúska. 

„Za organizovaním Aero-
-moto víkendu stojí úsilie de-
siatok ľudí, členov Aeroklubu 
Poprad, ktorí venujú svoj voľný 
čas príprave a priebehu toh-
to podujatia. V spolupráci s 

partnermi sa každý rok snaží-
me o maximálnu spokojnosť a 
bezpečnosť návštevníkov, čo je 
našou najvyššou prioritou. Bez 
úsilia týchto ľudí a ústretovosti 
partnerov, by Aero-moto ví-
kend nepísal tento rok už svoju 
pätnástu kapitolu“, doplnil R. 
Klouda.

Tohtoročný Aero-moto ví-
kend, ktorý sa uskutoční v so-
botu a v nedeľu 28. a 29. júna 

2014, sa ponesie v  duchu le-
teckej akrobacie.

„Podarilo sa nám pre našich 
návštevníkov pripraviť to naj 
z leteckej akrobacie na motoro-
vých akrobatických špeciáloch 
zo stajne Red Bull, a to Duo zo 
svetoznámej leteckej formácie 
Flying Bulls. Je to akrobatická 
skupina lietajúca na najvýkon-
nejších leteckých špeciáloch na 
svete XtremeAir XA42  lietajú-
cich rýchlosťami cez 400 km/h. 
Musím podotknúť že ide  o 
premiéru na slovenskom nebi“, 
dodal R. Klouda.   

Lietanie dole a hore hlavou 
s  motorom predvedie aj slo-

venská akrobatická legenda 
Dušan Šamko s krásnym dvoj-
plošníkom, akrobatickým špe-
ciálom Pitts Special. Nebudú 
chýbať ani letecké súboje z ob-
dobia II. svetovej vojny v  po-
daní populárneho leteckého 
zoskupenia Retro Sky Team  
s  novými prvkami, ktoré pri-
pravili na túto sezónu. Okrem 
toho diváci uvidia zoskoky 
parašutistov, záchrannú akciu 

hasičov a leteckých 
záchranárov, ukáž-
ky letov vrtuľní-

kov, dopravných, športových 
a civilných lietadiel.

Pripravené sú tiež vyhliad-
kové lety na lietadlách a  vr-
tuľníku, tandemové zoskoky 
s padákom a bohatá tombola.

Neoddeliteľnou súčasťou 
AMV je aj prezentácia predaj-
cov automobilov z popradské-
ho regiónu. Okrem najnovších 
modelov budú mať možnosť 
návštevníci vidieť aj historické 
automobily, traktory a motor-
ky.

Tohtoročným hudobným 
hosťom Aero-moto víken-
du budú kapely Feedback 
a Druhé Ja.  (psš)

Blíži sa jubilejný ročník Aero-moto víkendu

Hudobným sprievodom 
otvorili sestry Kolárikové 10. 
júna výstavu absolventských 
prác žiakov Základnej umelec-
kej školy na Štefánikovej ulici 
v  Poprade. Vernisáž sa konala 
vo foyeri Domu kultúry v  Po-
prade.

Vernisáž výstavy absolvent-
ských prác bola spojená s  odo-
vzdávaním absolventských vy-
svedčení. Absolventov prvého 
a  druhého stupňa výtvarného 
odboru bolo v  školskom roku 
2013/2014 21. Tých čakali skúšky 
a obhajoby svojich prác. „Urobili 
si rešerš z  toho, čo robili, čo ich 
k  tomu viedlo a  pred komisiou 
obhájili svoje práce,“ povedala 
riaditeľka školy Katarína Ko-
čišová. Okrem výtvarných diel 
napísali žiaci aj písomné práce, 

kde rozobrali, akou technikou 
vytvárali dané diela. Práce budú 
mať možnosť vidieť návštevníci 
vo foyeri Domu kultúry v Popra-
de do konca leta. Študenti mali 
zadané voľné rámcové témy a 
mohli si vybrať voľnú techniku 
pri tvorbe svojej záverečnej prá-
ce. „Namaľovala som krajinu, pri 
ktorej som využívala techniku 
akryl a temperu,“ uviedla absol-
ventka prvého stupňa Kristína 
Gabajová.

Učitelia sa po celý čas štúdia 
snažili dávať žiakom umenie 
a  lásku nielen v  čase hodín vý-
tvarnej,  ale aj mimo nich, aby do-
kázali čerpať z toho, čo sa naučili, 
čo získali. Päť pedagógov malo na 
starosti usmerňovanie mladých 
umelcov. „Korigovať žiakov treba 
neustále,“ povedal pedagóg Vla-

dislav Leštach.
V ZUŠ na Šte-

fánikovej ulici 
môžu deti a mlá-
dež rozvíjať  svoj 
umelecký talent 
v štyroch odbo-
roch: hudobnom, 
výtvarnom, ta-
nečnom a lite-
rárno-dramatic-
kom.  (aba)

Mestskí policajti
testovali fyzické sily

Fyzická pripravenosť je jed-
nou z priorít mestských poli-
cajtov v Poprade. V piatok sa 
potili v  telocvični, ale aj na 
atletickej dráhe.

„Takéto previerky robievame 
už jedenásty rok. Sú to telesné 
testy, ktoré podstupujú jedenkrát 
do roka bežní policajti a dvakrát 
do roka zásahová jednotka. Nie 
je to legislatívne dané, ale policajt 
by mal byť fyzicky pripravený na 
vykonávanie zákrokov,“ povedal 
náčelník Mestskej polície Po-
prad Jaroslav Marušin. Spravidla 
ide o šesť disciplín, ktoré sa nie-
kedy menia. Za každú je maxi-
málny počet bodov 10. „Nájdu 

sa aj takí, ktorí testy neurobia. 
Majú možnosť opravy, ale ak sú 
opakovane neúspešní, tak im 
hrozí nižšie osobné ohodnotenie,“ 
zdôraznil J. Marušin.

Najviac dali zabrať mest-
ským strážcom zákona bežec-
ké disciplíny. „Trvá to strašne 
dlho. Športu sa venujem, keďže 
trénujem džudo a tak sa to dalo 
zvládnuť,“ uviedla Andrea Kun-
disová. „Ušli mi asi dva body, 
takže som spokojný. Na môj 
vek je to dobré. Individuálne 
sa snažím udržiavať vo forme 
a  myslím, že väčšina z  nás sa 
venuje nejakému športu,“ dodal 
Ladislav Laškody.   (mav)
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Škôlkari liečili chorú EvičkuVystúpia Kandráčovci aj Tublatanka

Taliansky festival aj v Poprade

Brigády dobrovoľníkov, ktoré zorganizovala 
popradská samospráva v spolupráci s nadáciou 
Pontis v rámci firemného dobrovoľníckeho 
programu Naše mesto 2014, pomohli zveľadiť 
tri miesta v Poprade. Dobrovoľníci v piatok 
13. júna upratovali  starý židovský cintorín. 
Vyzbierali odpadky, vyniesli orezané kroviny a 
natreli plot. V ten istý deň prebiehala aj brigáda 
v areáli MŠ na Dostojevského ul. Tam pracov-

níci z Dalkie opravili lavičky a tiež natreli plot. 
Naše mesto vyvrcholilo v sobotu 14. júna v are-
áli MŠ na Ul. mládeže. Spolu 20 zamestnancov 
popradskej radnice vymaľovalo plot.

Projekt Zveľaďme mesto, ktorý pripravila 
samospráva, podporila Nadácia Pontis čiast-
kou 390 €, ktorá bola použitá predovšetkým 
na nákup maliarskych potrieb. Cieľom podu-
jatia Naše mesto je už niekoľko rokov zapájať 

dobrovoľníkov z  radov firiem, miest a  verej-
nosti, aby pomohli skrášliť, vyčistiť a  zlepšiť 
svoje mesto, v ktorom žijú. Od r. 2007 sa do 
podujatia zapojilo 10 miest, 100 firiem a viac 
ako 14 400 dobrovoľníkov, ktorí odpracova-
li 55 719 hodín. Mesto Poprad sa zapojením 
do podujatia Naše mesto profiluje ako aktívne 
a zelené mesto, ktorému záleží na svojich ob-
čanoch a okolí, v ktorom žijú.  (gam)

Na dvore MŠ Okružná sa zišli 
popradskí škôlkari, aby si overili 
vedomosti v  poskytovaní prvej 
pomoci. Súťaž s  názvom Evička 
nám ochorela bola tento rok za-
meraná na zdravé dýchanie.

V úvode si deti pozreli divadielko 
o troch prasiatkach a vlkovi, ktorý 
stále fajčil a kašľal. Nedokázal preto 
sfúknuť domček, aby sa k prasiat-
kam dostal. S  týmto poznaním sa 
škôlkari rozpŕchli k  stanovištiam, 
kde sa mnoho ďalších vecí naučili. 
„Do súťaže sa zapojilo dvanásť ma-
terských škôl. Zamerali sme sa na 
zdravé dýchanie. Použili sme aj nové 
stanovištia, ako robotickú včielku, či 
interaktívnu stenu. Deti nafuko-
vali balóny, triedili rôzne predmety 
a mali za úlohu správne usporiadať 
dýchaciu sústavu človeka. Mali sme 
tu aj členku zo Slovenského červe-
ného kríža, pri ktorej si deti vyskú-
šali umelé dýchanie,“ vymenovala 
zástupkyňa riaditeľa pre MŠ na 
Okružnej ulici Mária Harabinová.

Poučné dopoludnie sa najmen-
ším zdravotníkom páčilo. „Pri oži-

vovaní sme tlačili hruď bábätka, aby 
začalo opäť dýchať. Takto sa učíme 
poskytovať prvú pomoc,“ povedal 
Romanko Torvitek. „Najviac sa mi 
páčila robotická včielka, ktorú sme 
museli naprogramovať. Viedli sme 
ju z  nosa ku pľúcam a hrudnému 
košu, až k srdiečku,“ dodala Sofin-
ka Eva Troppová. „Mám asi silné 
pľúca, lebo som dokázala najlepšie 
nafúkať balón. Naučila som sa ako 
pomôcť niekomu, kto je chorý,“ do-
plnila Danielka Hocková.

Zvíťazili všetci. Okrem vec-
ných cien bolo pre všetky deti 
najväčšou odmenou nové pozna-
nie a zážitky.  (mav)

Už po 38. krát sa od 20. do 
22. júna uskutočnia Zamagur-
ské folklórne slávnosti.

Tohto roku na nich vystúpi 
vyše tisíc účinkujúcich a priesto-
ry amfiteátra pri obci Červený 
Kláštor v Pieninskom národ-
nom parku privítajú tisíce náv-
števníkov.  
Program:
Piatok 20. jún:
14. hod. - Za Magurou hrajú, 
hostí pozývajú – živá pozvánka 
v obciach Zamaguria, o 16.15 
hod. Sprievod účinkujúcich sú-
borov v Sp. St. Vsi, po ňom svätá 
omša v Kostole Nanebovzatia 
Panny Márie a položenie kytice 
kvetov k pamätníku Š. L. Kostel-
ničáka,
18. hod. - Vitajte v Zamagurí 
- uvítací program domácich sú-
borov a hostí v amfiteátri v Sp. 
St. Vsi s hosťom ĽH Chudobov-
cov z Oravskej Lesnej,
21. hod. - TUBLATANKA.

Sobota 21. jún:
11. hod. - Zakliata krása - trh 
remesiel
11. 30 hod. - Zamagurské tance 
- tvorivé dielne s výučbou zama-
gurských tancov.
15. hod. - Stretnutie pod Troma 
korunami - otvárací program 
festivalu a otvorenie Dní tradič-
nej kultúry na Slovensku. 
21. hod. - KANDRÁČOVCI.

Nedeľa 22. jún:
9. hod. - omša v Kostole sv. An-
tona pustovníka,
12. hod. - Při Dunajcu - program 
domácich súborov a hostí,
14. hod. - Pieniny, Pieniny - zá-
verečný program festivalu
- ľudový rozprávač Jožko Jožka, 
FS Maguranka Sp. St. Ves, FS Ma-
gura Kežmarok, FS Šarišan Pre-
šov, FS Háj Rimavská Sobota a FS 
Hyrni Nowy Targ z Poľska.
Viac na www.osvetapoprad.sk.
Zmena programu vyhradená.

Siedmy ročník Dolce vitaj - talianskeho festivalu na Slovensku sa koná v 
týchto dňoch na niekoľkých miestach SR, vrátane Popradu. Jeho súčasťou je 
3. ročník podujatia talianskej kultúry, jedla a vína pod názvom Viva Italia, 
ktorý prebieha v Poprade oddnes 18. júna do nedele 22. júna. Podujatie otvo-
ria dnes o 14. hod. na Námestí sv. Egídia a až do 22. hod. budú na námestí 
stánky s talianskymi špecialitami, rovnako ako každý deň do nedele. Dnes 
o 17. hod. bude  v Tatranskej galérii vernisáž talianskeho fotografa Daniela 
Pellegriniho Svet očami Taliana, o 18. hod. vystúpi na námestí kapela Salix 
nel granaio, o 19. hod.  Peter Cmorik so slovensko-talianskym zoskupením 
Ruggero Robin band. 19. júna o 18. hod. budú na námestí účinkovať sú-
rodenci Babjakovci s hosťami, 20. júna od 19.45 hod. je v TG pripravená 
diskotéka s talianskymi hosťami až do noci, o 19.30 hod. bude v AquaCity 
koncert Ricchi e Poveri, 21. júna bude celý deň Il dolce for niente - degustácia 
a zábava do noci. 22. júna o 18. hod. je plánovaný záver festivalu.  (ppm)
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Vstupenky do Aquacity vyhrali

Program kina CINEMAX Poprad

Ako si vycvičiť draka 2 3D - o 13 
hod. (hrá sa len cez víkend), o 15.20 
hod. a o 17.40 hod., Ako si vycvičiť 
draka 2 2D - o  20. hod. (nehrá sa 
25.6.), Predpremiéra - Transfor-
mers: Zánik 3D - o  20. hod. (hrá 
sa len 25.6.), Vládkyňa zla 2D - 
o 13.30 hod. (hrá sa len cez víkend), 
Khumba 2D - o 16. hod., Na vine 

Od 19. júna do 25. júna
sú hviezdy - o  18. hod., Na hrane 
zajtrajšia 2D - o 20.30 hod., Detské 
kino - Dobrodružstvá pána Pea-
bodyho a Shermana - o 14.20 hod. 
(hrá sa len cez víkend), Grace, kňaž-
ná z Monaka - o 16.20 hod., Susedia 
na odstrel - o 18.30 hod. (nehrá sa 
24.6.), Všetky cesty vedú do hrobu - 
o 20.40 hod. (nehrá sa 24. 6.), ART-
MAX OPERA - Manon Lescaut 
- o  19.35 hod. (hrá sa len 24.6.). 
Viac na www.cine-max.sk       (ppš)

V nejakej si-
tuácii ovlád-

nite svoj hnev. V opačnom prípade 
nič nevybavíte a iba si poškodíte.

Dobrá sprá-
va od mlad-

ších osôb vás poteší a dlhodobo 
ovplyvní váš život.

Dočkáte sa 
pr í j emného 

prekvapenia od osoby, ktorá k 
vám prechováva vážne city.

Pracovné za-
ťaženie na vás 

už zanecháva stopy únavy. Choďte 
si oddýchnuť.

Budete sa cí-
tiť vo svojom 

živle a každý deň vám prinesie 
nejaké pozitívne zážitky.

Mimoriadna 
intuícia vás 

bude varovať pred nejakým unáh-
leným krokom.

Berte každú 
pr í l e ž i t o s ť , 

lebo všetky sa ukážu ako výhod-
né. Finančne sa vám bude mi-
moriadne dariť.

Budete mať 
veľa práce, ale 

s tým príde aj viac peňazí, ktoré 
vás potešia.

Bude za vami 
vidieť úspe-

chy a veľa ľudí vám bude priazni-
vo naklonených.

Z každej 
strany sa vám 

dostane uznania. Budete si môcť aj 
oddýchnuť a nabrať nové sily.

Zíde sa vám 
o dp o č inok , 

preto by ste sa mali vybrať na do-
volenku alebo predĺžený víkend.

Budete mať 
šťastie na ces-

tách alebo pobytoch v cudzine. 
Získate nové známosti.

HOROSKOP od stredy do stredy

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH
Dnes 18. júna - Styrax, vo štvr-

tok 19. júna - Sunpharma - Kau-
fland, v  piatok 20. júna - Tília, 
v sobotu 21. júna - Dr. Max - ZOC 
Max, v nedeľu 22. júna - Zlatý had, 
v  pondelok 23. júna - Diecézna 
lekáreň sv. Lukáša a v utorok 24. 
júna - Cyprián.

Styrax: L. Svobodu 3782, č. t. 

773 22 78, Sunpharma - Kau-
fland: Moyzesova 3, č. t. 788 03 
36, Tília: Banícka 28, Dr. Max 
– ZOC Max: Dlhé hony 1, Zlatý 
had: Novomeského 19, č. t. 773 
10 26, Diecézna lekáreň sv. Lu-
káša: Alžbetina 32, č. t. 772 23 07, 
Cyprián: L. Svobodu 2689, č. t. 
773 22 40

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

POVEDALI SLÁVNI
Moc vždy zotročí človeka, ktorý ju drží v ruke.  VOLTAIRE

BLAHOŽELÁME K MENINÁM
Dnes 18. júna má meniny Vratislav, zajtra 19. júna Alfréd, v piatok 
20. júna Valéria, v sobotu 21. júna Alojz, v nedeľu 22. júna Paulína, 
v pondelok 23. júna Sidónia a v utorok 24. júna Ján.

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

NAVŽDY SA ROZLÚČIME

Vo štvrtok 12. júna 2014
vo Veľkej s

V piatok 20. júna 2014
o 13. hod.vo Veľkej s

Vo štvrtok 12. júna 2014
vo Veľkej s

Vo štvrtok 12. júna 2014
vo Veľkej s

V sobotu 14. júna 2014
vo Veľkej s

Vo štvrtok 12. júna 2014
v Spišskej Sobote s

V utorok 17. júna 2014
vo Veľkej s

V piatok 13. júna 2014
vo Veľkej s

V utorok 17. júna 2014
v Spišskej Sobote s

Margitou Ručinskou,
84-ročnou

Vlastou Konečnou,
62-ročnou

Jaroslavou Vaňkovou,
44-ročnou

Annou Ihnátovou,
86-ročnou

Štefanom Gvuščom,
61-ročným

Mariánom Škutom,
59-ročným

Erichom Jaczkom,
67-ročným

Alžbetou Malačinovou,
81-ročnou

Júliusom Olejom,
88-ročným

MANŽELSTVO UZAVRELI
31. mája 2014 - Mgr. Jana Žiaranová a Ing. William Steingartner, PhD.

V minulom vydaní Novín Poprad bola uverejnená súťaž o vstupenky do 
AquaCity Poprad. Spomedzi tých, ktorí sa do nej zapojili a správne zodpo-
vedali na otázku, že AquaCity Poprad oslavuje svoje 10. narodeniny v pia-
tok 20. júna 2014 boli vyžrebovaní - Ľubo Fedor, Novomeského ul., Poprad, 
Jozef Lešundák, Podjavorinskej ul., Poprad a Miroslav Kunák, Záborské-
ho ul., Poprad. Vstupenku do popradského aquaparku si môžu vyzdvihnúť 
v redakcii (Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dní do 15. hod.    (ppš)

Na Aero-moto víkend pôjdu
Aj tento rok pripravila redakcia Novín Poprad pre čitateľov súťaž o vstu-

penky na 15. ročník Aero-moto víkendu, ktorý sa bude konať na popradskom 
letisku cez víkend 28. a 29. júna 2014. Vyžrebovaní boli Monika Lajšová, 
Rázusova ul., Anna Hromjáková, Tomášikova ul., a Patrik Kromka, Baníc-
ka ul., Poprad. Vstupenky na meno si môžu prevziať priamo v sobotu alebo 
v  nedeľu (28.-29.6.) na letisku u  organizátorov Aero-moto víkendu. (ppš)

Balíček od Avonu vyhrali
V Novinách Poprad číslo 21 a 23 bola uverejnená tipovacia súťaž o novú 

Miss Sympatia. Z  deviatich finalistiek súťaže krásy Miss Spiša 2014 zís-
kala najviac hlasov od čitateľov popradských novín súťažiaca s číslom 2 
Nicole Naelová. Spomedzi tých, ktorí sa zapojili do súťaže boli vyžrebovaní 
– Anna Jablonovská, Fransisciho ul., Poprad, Anna Mitterová, Okružná 
ul., Poprad a Jozef Brulák, Rastislavova ul., Poprad. Výhercovia získava-
jú kozmetický balíček od firmy Avon, ktorý si môžu prevziať v redakcii 
(Podtatranská 149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.  (ppš)

Dni mesta Svit a firmy Chemosvit sa uskutočnia od 20. do 22. 
júna. Súčasťou osláv bude 20. júna o 17. hod. slávnostné odovzdá-
vanie Cien mesta a Cien primátora mesta Svit. 21 júna o 19. hod. 
sa uskutoční benefičný koncert mesta Svit a Nadácie Tatry, 22. 
júna o 10. 30 hod. slávnostná svätá omša k 80. výročiu založenia 
mesta. Pripravený je tiež bohatý program. Viac na www.svit.sk.

Svit oslavuje
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M E S T O     P O P R A D

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

nebytových priestorov (pod tribúnou A2) v budove na Štefánikovej 
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 20,40 m2, k. ú. 
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrál-
nom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č. 
1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 1200,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. júna 2014  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, 052/7167 297, 
052/7167 282

nebytových priestorov (pod tribúnou CA) v budove na Štefánikovej 
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 11,10 m2, k. ú. 
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrál-
nom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č. 
1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 600,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. júna 2014  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, 052/7167 297, 
052/7167 282

nebytových priestorov (pod tribúnou CB) v budove na Štefánikovej 
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 11,10 m2, k. ú. 
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrál-
nom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č. 
1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 600,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. júna 2014  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, 052/7167 297, 
052/7167 282

nebytových priestorov (pod tribúnou B2) v  budove na Štefánikovej 
ulici, súp. č. 890, or. č. 46 v Poprade o celkovej výmere 20,40 m2, k. ú. 
Spišská Sobota, zapísaného na Okresnom úrade v Poprade, katastrál-
nom odbore, katastrálne územie Spišská Sobota na liste vlastníctva č. 
1. Nebytový priestor je vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže.
Minimálne ročné nájomné: 1200,- €
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. júna 2014  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, 052/7167 297, 
052/7167 282

Súťažné návrhy budú akceptované len v prípade, ak bude zo strany jed-
ného navrhovateľa predložený iba jeden súťažný návrh. Návrhy, ktoré 
budú obsahovať prihlášky k viacerým nebytovým priestorom v objekte 
Zimný štadión v Poprade (súťaže vyhlásenej dňa 6. júna 2014) budú zo 
všetkých súťaží vylúčené.  
V prípade, že sa do súťaže o niektorý nebytový priestor neprihlá-
si žiadny uchádzač, môže vyhlasovateľ súťaže vstúpiť do rokovania 
ohľadom prenájmu predmetného nebytového priestoru s neúspeš-
nými uchádzačmi o prenájom ostatných nebytových priestorov v 
poradí podľa najvyššej predloženej ponuky.   PP-77

M E S T O     P O P R A D

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

časti pozemkov (každý o výmere 1 m2) vo vlastníctve mesta ako 
celku, za účelom vybudovania a prevádzkovania výlepných a 
vývesných zariadení s možnosťou využitia časti výlepných a re-
klamných plôch mestom.
Ide o pozemky: parc. č. KN-C 234/2, k. ú. Veľká, parc. č. KN-C 
1647/3, k. ú. Veľká, parc. č. KN-C 1302/1, k. ú. Veľká, parc. č. KN-C 
1756/1, k. ú. Spišská Sobota, parc. č. KN-C 2729/1, k. ú. Poprad, 
parc. č. KN-C 1742, k. ú. Spišská Sobota, parc. č. KN-C 2993/657, 
k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 2993/825, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 
2993/892, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 3009/310, k. ú. Poprad, parc. 
č. KN-C 2993/557, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 424/1, k. ú. Poprad, 
parc. č. KN-C 3222/320, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 3226/3, k. ú. 
Poprad, parc. č. KN-C 2539/3, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 541/2, k. 
ú. Poprad, parc. č. KN-C 1127, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 921/1, 
k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 246, k. ú. Poprad, parc. č. KN-C 1821/1, 
k. ú. Spišská Sobota, parc. č. KN-C 1882/1, k. ú. Poprad, parc. č. 
KN-C 483/5, k. ú. Spišská Sobota.
Nehnuteľnosti sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže, 
zapísané v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, 
katastrálnom odbore, na listoch vlastníctva č. 1 v príslušných kata-
strálnych územiach.
Technická špecifikácia výlepných a vývesných zariadení:
Samostatne stojace výlepné a vývesné zariadenia s maximálnymi 
rozmermi:
a) tabuľa - plocha max. 2000 x 3300 mm, výška max. 2500 mm
b) valec - priemer max. 1000 mm, výška max. 3000 mm 
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. júna 2014 
do 12. hod.  
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť 
súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmien-
ky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: majetkove@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 92, 
052/716 72 81.      PP-79

Súťaž * súťaž * súťaž * súťaž * súťaž
O zaujímavé ceny od kina Cinemax

Ďalšia Babská jazda sa v poprad-
skom kine Cinemax v  ZOC Po-
prad bude konať v utorok 1. júla. 
Premietať sa bude vynikajúca ko-
média s názvom Blended.

Po katastrofálnom rande na 
slepo sa „single“ rodičia Lauren 
(Drew Barrymore) a Jim (Adam 
Sandler) zhodnú iba na jedinej 
veci, že už nikdy nechcú jeden 
druhého vidieť. Každý z nich sa 
však spolu s deťmi rozhodne pre 
dokonalú rodinnú dovolenku. 
Ich nadšenie opadne vo chvíli, 
keď zistia, že apartmán v lu-
xusnom africkom safari rezorte 
budú po celý týždeň obývať spo-
ločne. Film Blended je v poradí 
už treťou komédiou, v ktorej si 
spoločne zahrali Adam a Drew. 
Okrem nich účinkujú vo filme aj 
ďalší známi herci. Lístky na Bab-
skú jazdu sú už v predaji. 

Redakcia Novín Poprad 
v  spolupráci s  kinom Cinemax 
pripravila pre čitateľov súťaž 
o  zaujímavé ceny, ktoré venova-
la distribučná spoločnosť Con-

tinental film. Ak máte záujem 
vyhrať dámske alebo pánske trič-
ko, obal na fľašu alebo klobúk, 
potrebné je na korešpondenčný 
alebo podobný lístok vystrihnúť 
kupón a  zodpovedať na otázku 
- V  koľkých komédiách hrali 
Adam a Drew spolu? Odpovede 
zasielajte do redakcie (Podtatran-
ská 149/7, Poprad) do 27. júna 
2014. Mená troch výhercov budú 
uverejnené v  Novinách Poprad 
v stredu 2. júla 2014.  (ppš)

K U P Ó N
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Medzinárodné stretnutie modelárov bolo tradične v Poprade

Reštaurácia SABATO
v Poprade – Spišskej Sobote
na Sobotskom nám. 1730/6

p r i j m e     ihneď 

KUCHÁRA –KUCHÁRKU
do TPP.

Kontakt: 0905 350 920. PP-78

Piaty ročník Popradského modelárskeho 
dňa (PMD) sa uskutočnil v  sobotu 14. júna 
tradične v popradskej športovej hale Aréna. 

Hlavným cieľom bolo stretnutie modelárov 
s verejnosťou, pretože modelári sú taká malá 
komunita, ktorá má medzi sebou veľa zaují-
mavých osobnosti. „Mnohí si myslia, že mo-
delár sedí len tak v dielni a stavia nejaké malé 
smiešne modely, no diváci sú následne veľmi 
prekvapení, keď uvidia štvormetrový vetroň, 
alebo veľký tank, ktorý váži 30 kilogramov,“ 
oboznámil organizátor Jozef Anďal. 

Vyše 370 modelov predvádzalo 195 vysta-
viteľov. Medzinárodnej výstavy sa zúčastnili 
modelári zo Slovenska, Čiech i Rakúska. 
Návštevníci si mohli vymodelovať svoju 
krajinku, vyskúšať jazdu modelom auta, či 
lietadla. „Podľa fantázie si môžu vymodelo-
vať záujemcovia svoju krajinku. Doložia si 
podľa svojho uváženia stromčeky, kríky, či 
iné veci,“ povedal vystaviteľ Ľuboš Piterka. 
Tvorivé dielne zamerané na modelárske 

produkty rozvíjali u detí a mládeže praktic-
ké skúsenosti, motoriku, technické zdatnos-
ti, ako aj fantáziu. 

Ukážku veľkého množstva modelov s roz-
svietenými svetlami a majákmi pri stlmenom 
svetle mohli návštevníci obdivovať pri nočnej 
jazde. „Výstava sa mi veľmi páčila. Keď prídem 
domov, tak si chcem skúsiť postaviť model lie-
tadla,“ povedal návštevník Peter.

Najväčší diaľkovo ovládaný (RC) model bol 
na výstave vetroň s rozpätím krídel 4 metre. 

Najmenší RC model bol 7 centimetrový trak-
tor. Najväčšia expozícia predstavená na PMD 
2014 bola modelová krajinka 10 x 25 metrov. 
Najmenšia expozícia bola vláčiková krajinka 
v  rozmeroch 20 x 30 centimetrov. „Chceme 
laikom ukázať, že svet modelárstva je nesku-
točne pestrý,“ dodal J. Anďal. 

PMD je najväčšia modelárska výstava uspo-
radúvaná na Slovensku. Finančne a organizač-
ne akciu zastrešuje firma HT model s pomo-
cou dobrovoľníkov a partnerov.  (aba)

INZERCIA
PREDAJ

RÔZNE

KÚPA

• Predám lacno leštený smre-
kový tatranský obklad 3 €/1 m2, 
zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf.: č. t. 
0908 234 866.  9/14-P• Predám 3-izb. byt, 76 m2, 
9/13 p., plastové okná. Cena 
50  999 € + dohoda. Inf.: č. t. 
0949 20 24 20.  68/14-P• Predám lacno zachovalý 
bavlnený poloplyšový béžový 
hnedý vzorovaný koberec 5 x 4 
m, funkčný televízor Toschiba, 
nový trojdielny otočný halogé-
nový ohrievač a malú žmýkačku. 
Ceny dohodou. Inf.: č. t. 0907 
282 097.   70/14-P  • Predám 3-izbový rodin-
ný dom + kuchyňa, špajza, WC 
v  Ipeľskom Sokolci, okr. Levice. 
Cena 22 tisíc eur. Inf. č. t. 0907 
987 852.   73/14-P• Predám železnú búdu na sta-
vebný materiál, rozmer 2 x 3 m. Inf.: 
č. t. 052/773 32 95.  74/14-P• Predám krásne prerobený 
3-izb. byt, 68 m2, v OV, s výhľadom 
na Tatry, v Poprade, sídl. Západ, 5 
min. do centra, cena dohodou. Inf.: 
č. t. 0903 748 244.  76/14-P

• Kúpim súrne 1-izb. byt, 
príp. ponúkam jeho výmenu 
za 2-izb. bytu, oba byty v  úz-
kom centre mesta. Inf.: č. t. 
0905 383 132.  17/14-K

• SÚŤAŽ!!! Požičajte si a  vy-
hrajte DOVOLENKU!!! od 300 

€ do 4  000 €. www.popradske-
pozicky.sk. Tel.: 0911 913  849, 
0917 668 003.  45/14-R• Kompletné prestavby by-
tov, bytových jadier, obkla-
dy, dlažby a  maľby. Inf.: č. 
t.0908 302 598.  75/14-R• KRÁTKODOBÉ pôžič-
ky do 24. hod. Inf.: č. t. 
0903 403 338.   76/14-R• Rada by som robila spoloč-
nosť osamelej (nie imobilnej) 
pani, ktorá potrebuje pomoc. 
Urobím nákupy, spoločné pre-
chádzky, menšie služby – nie opa-
trovanie, najlepšie z okolia sídlis-
ka Západ alebo centrum. Inf.: č. t. 
0908 579 476.  87/14-R

• Hotel Poprad v  Poprade 
príjme do pracovného pomeru 
čašníka/servírku na celý ale-
bo čiastočný úväzok. Výučný 
list nie je podmienkou. Inf.: č. t. 
052/787 08 11 alebo nemceko-
va@hotel-poprad.sk  88/14-R 

• Do stavebnín v Poprade pri-
jmeme dôchodcu s  preukazom 
na vysokozdvižný vozík. Inf.: č. t. 
0905 305 388.  89/14-R

Mestský úrad Poprad, odbor 
sociálny vyjadruje úprim-
né poďakovanie sponzorom 
– Cora Geo, Poprad, Peká-
reň Gros, Kežmarok a Aqua 
Spa Gánovce, ktorí vecný-
mi darmi podporili júnové 
športové podujatie seniorov 
mesta Poprad pod názvom 
Mám na to.  (ppp)

V ď a k a
sponzorom

PP-81
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Kamzíci odohrajú dva turnaje KRÁTKO ZO ŠPORTU

Futbalisti sa rozlúčili s treťou ligou víťazstvom
Futbalisti FK Poprad stihli 

pred posledným kolom III. ligy 
Východ odohrať v stredu 11. júna 
priateľský zápas s  barážovým 
Liptovským Mikulášom, ktorý 
zdolali hladko 3:0. Potom sa už 
sústredili na rozlúčkový duel 
v nedeľu doma proti Bardejovskej 
Novej Vsi. Schuti si zastrieľali a po 
záverečnom hvizde sa na trávniku 
rozpútala bujará oslava postupu 
do druhej najvyššej súťaže. Po-
prad postúpil zo štvrtého miesta 
ako najlepší tím z Východu.

Napriek prevahe sa v  prvom 
polčase nedokázali Popradčania 
proti vypadávajúcej Bardejovskej 
Novej Vsi presadiť. Po obrátke 
však štyrmi gólmi v  priebehu 25 
minút sfúkli svojho súpera, a tak 
oslava postupu bola po závereč-
nom hvizde o to krajšia. Na eufó-
riu však hráčom veľa času neostá-
va, veď prvé kolo II. ligy Východ 
je na programe už 26. júla (pozn. - 

vyžrebovanie súťaže až po baráži). 
Tréner FK Poprad Vladimír Laj-
čák naznačil, ako ďalej. „Dohodli 
sme v správnej rade, že budeme 
pokračovať našou popradskou ces-
tou. Možno dotiahneme jedného 
- dvoch mladých hráčov, s ktorými 
budeme môcť ďalej pracovať. Nej-
de nám o rýchle úspechy, ale o tr-
pezlivú prácu, ktorá nás zdobila aj 
v tých najťažších časoch,“ povedal 
a  pokračoval: „Máme týždeň na 
dovolenky a o päť týždňov hráme 
prvý majstrovský zápas. Mužstvo 
je zo zimy dobre pripravené a  na 
to sa budeme spoliehať.“ V. Lajčák 
nezabudol okrem iného poďako-
vať aj médiám. „V tých najhorších 
časoch, keď bol popradský futbal 
na dne, ste nás práve vy prezen-
tovali a  chodievali na naše zápa-
sy. Zabezpečili ste nám úžasné 
masmediálne pokrytie, bez ktorého 
by už bolo po nás,“ zdôraznil.

Mužstvo sa mohlo celú sezónu 

opierať aj o muža medzi tromi žr-
ďami – brankára Róberta Huszá-
rika. Ten podľa štatistík v  jarnej 
časti doma vôbec neinkasoval 
a stal sa tak jedným z najlepších 
gólmanov ligy. „Je to len indivi-
duálna štatistika, mňa najviac teší 
postup. Potešili sme divákov, ktorí 
nám zatlieskali a za to im ďaku-
jem. Sme skvelá partia, máme 
takmer rodinné vzťahy. Myslím, 
že sa to odzrkadlilo aj na jar, keď 
sme boli jedno z najlepších muž-

stiev tejto časti. Ideme to všetko 
poriadne osláviť,“ uviedol R. Hus-
zárik, ktorý v  druhom polčase 
prenechal na polhodinu priestor 
v  bráne mladému brankárovi 
Patrikovi Rušinovi.

Výsledok: 30. kolo v  nedeľu 
15. júna FK Poprad – ŠK Mile-
nium 2000 Bardejovská Nová 
Ves 4:0 (0:0) góly Popradu: 62. 
a 82. (z pokutového kopu) Matúš 
Bendík, 78. Lukáš Kubus, 87. Fi-
lip Palutka.  (mav)

Hokejisti HK Poprad absolvujú v príprave na nový ročník extraligy 
okrem deviatich prípravných zápasov aj dva turnaje. Tradičným bude 
už 67. ročník Tatranského pohára na domácom ľade (Graz 99ers, tím 
z National League A - NLA, reprezentácia Poľska, HK Poprad), no 
a po ňom i kvalitne obsadený turnaj vo švajčiarskom meste Yverdone 
(HC Lausanne, Torpedo Nižnij Novgorod, HC Ambri Piotta, Rögle 
BK, HC 05 Banská Bystrica, HK Poprad).

Program prípravných zápasov HK Poprad: piatok 1. augus-
ta HK Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš, utorok 5. augusta HK 
Poprad - MHC Mountfield Martin, piatok 8. augusta HK Poprad 
- MsHK DOXXbet Žilina, utorok 12. augusta HC 46 Bardejov 
- HK Poprad, štvrtok 14. augusta HK Poprad - HK Dukla Micha-
lovce, piatok 15. augusta HK Poprad - HC 46 Bardejov, pondelok 
18. augusta HK Poprad - HC 05 Banská Bystrica, od štvrtka 21. 
do soboty 23. augusta Tatranský pohár, utorok 26. augusta HC La 
Chaux-de-Fonds (SUI) - HK Poprad, od utorka 26. do soboty 30. 
augusta Turnaj v  meste Yverdon (SUI), piatok 5. septembra MHC 
Mountfield Martin - HK Poprad.    (ppp)

Sport Club For All organizuje 
turnaj v Olympijskom raketlone 
v sobotu 21. júna v  priestoroch 
ZŠ Poprad – Veľká.

Prihlásiť sa môže do kategórie 
dospelých ktokoľvek, kto má rád 
raketové športy. Prezentácia hrá-
čov bude od 9. hodiny. Ako uvie-
dol športový manažér SCFA Jozef 
Galajda: „Olympijský raketlon je 
turnajom v raketovej všestrannosti, 
kde sa hrajú všetky raketové športy 
- stolný tenis, bedminton a tenis. 
Všetky športy sa hrajú do 21 bodov 
a v súčte týchto disciplín vyhráva 
hráč s vyšším počtom bodov. Viac 
informácií o turnaji poskytneme na 
čísle 0918 070 328.“  (ppp)

Olympijský
raketlon

V pondelok 9. júna sa v priestoroch Spojenej školy Letná uskutočnil finálový turnaj Žiackej ligy mesta Poprad vo 
vybíjanej dievčat. Do finále sa prebojovali tri družstvá - ZŠ Letná, ZŠ Komenského a ZŠ Dostojevského. Zhodným 
pomerom 15:9 vyhrali oba svoje zápasy dievčatá zo ZŠ Letná a stali sa víťazkami turnaja. V boji o druhé miesto boli 
úspešnejšie hráčky ZŠ Komenského, ktoré vyhrali nad rovesníčkami z Dostojevského 14:11.   FOTO – Jozef Pavlík

• ZAČIATKOM júna sa v mes-
te Poprad konalo finále žiackych 
súťaží v malom futbale i minifut-
bale v  rámci Žiackej ligy mesta 
Poprad. Na ihrisku vo Veľkej 
si víťazstvo v  kategórii mlad-
ších žiakov vybojovala ZŠ Jarná 
v  konkurencii štyroch tímov. 
Táto škola bola najlepšia aj v ka-
tegórii najmladších žiakov v kon-
kurencii troch tímov.• EŠTE 3. júna sa na ihrisku vo 
Veľkej odohralo finále v  malom 
futbale starších žiakov okresu 
Poprad Jednota Futbal Cup 2014. 
Z dvoch štvorčlenných skupín po-
stúpili do finále ZŠ vo Veľkej a ZŠ 
Komenského Svit. Viac sa darilo 
domácim hráčom, ktorí vyhrali 

v  pomere 5:4. Na treťom mieste 
skončila ZŠ Jarná.• ŠTRBSKÉ Pleso privíta 
v dňoch 20. až 22. júna už po 
štvrtýkrát účastníkov medzi-
národných etapových pretekov 
pre amatérskych bežcov Tatry 
Running Tour. Toto netradič-
né bežecké podujatie organi-
zuje Sport Club 1896 Štrbské 
Pleso s podporou oblastnej 
organizácie cestovného ruchu 
Región Tatry.• PRED športovou halou Aréna 
Poprad sa v nedeľu 22. júna usku-
toční štart 10. kola Slovenského 
pohára Masters v cestnej cyklisti-
ke Merida Road Cup 2014. 21 km 
okruh povedie z Popradu do Spiš-
ského Bystrého a  späť s  cieľom 
na Kvetnici.  (ppv)
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Vyhrajte s VSE City Run!

www.noviny-poprad.sk

Popradčanka získala titul Miss Spiša 2014

COOOL 
NAJLEPŠIA CENA

DIZAJN
TECHNOLÓGIE

Spotreba a emisie CO
2
 Ibiza: 4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139  g/km. Spotreba a emisie CO

2
 Leon: 4,1 – 5,2 l/100 km, 108 – 137 g/km. 

Spotreba a emisie CO
2
 Altea: 4,5 – 6,5 l/100 km, 119 – 155 g/km. Ilustračné foto.

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na polovicu1/2

BEZ NAVÝŠENIA A BEZ POPLATKU 
ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na pätiny

BEZ POPLATKU ZA SPRACOVANIE

Financovanie 
na tretiny1/3

Bohatá výbava sa u nás spája s výhodnou cenou tak ako nikdy predtým. Získajte sebavedomý SEAT Ibiza s klimatizáciou a rádiom už od 8 990 ◊, dyna-
mický nový SEAT Leon navyše s palubným počítačom a multimediálnym vybavením už od 11 890 ◊ alebo sa odvezte domov v crossoveri SEAT Altea 
s klimatizáciou a s kvalitným SEAT Sound system 2.0 už od 12 990 ◊. Vyštartujte po modeloch SEAT s Coool výbavou navyše a užívajte si jazdu v novom aute.

SEAT – člen skupiny Volkswagen.

AUTONOVA, s.r.o. 
Priemyselný areál Východ 3406

058 01 Poprad 
tel.: 52/7731549

e-mail: seat@autonova.sk
www.autonova.sk

VYBERTE SI Z TROCH MOŽNOSTÍ ZNAČKOVÉHO FINANCOVANIA PROSTREDNÍCTVOM ÚVERU:

ENJOYNEERING

Príďte na predvádzaciu jazdu 
k vášmu predajcovi SEAT, 

AUTONOVA, s.r.o. 
a získajte svoj LED darček! 

1/5

130x90_coool koncept cena.indd   1 18.2.2014   15:07
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POPRAD

V  piatok 13. júna sa javisko 
v  spišskonovoveskom divadle 
zmenilo na havanskú kavia-
reň. Celý galavečer voľby no-
vej Miss Spiša 2014 sa niesol 
v  kubánskom štýle. Korunku 
si z deviatich finalistiek domov 
odniesla 20-ročná Popradčan-
ka Nicole Naelová. Titul prvej 
vicemiss získala Stanislava Bu-
kovinová z  Kežmarku a  druhej 
vicemiss Dominika Sedláčeková 
zo Spišskej Novej Vsi. Za Miss 
sympatia bola zvolená Lukrécia 
Dlouhá z Novej Lesnej. 

Finalistky sa v úvodnej disciplí-
ne predstavili spolu s  porotca-
mi, medzi ktorými bol aj známy 
módny návrhár Osmany Laffita, 
pôvodom z  Kuby. Na husliach s 
podnikateľom Janom Telenskym 
si zahrala jedna z finalistiek. Di-
váci tiež videli mladé krásky tan-
covať s  Jánom Ďurovčíkom, ale 

aj s Matejom Chrenom, spievať 
s  Lukášom Adamcom, recitovať 
s  Marekom Majeským, či hrať 
hokej s  Jozefom Stümpelom. 
Slávnostný galavečer moderovali 
Michal Hudák s  Mariánom Če-
kovským, ktorí publikum výbor-
ne bavili.  

Nová Miss Spiša 2014 Nicole 
Naelová zaujala porotcov ele-
ganciou, charizmou a exotickým 
zjavom. Sympatická brunetka 
nám tesne po súťaži povedala 
„Minulý rok som sa zúčastnila na 
podobnej súťaži Miss Tatry, kde 
som získala titul Miss sympatia. 
Tak som si povedala, že tohto roku 
vyskúšam aj túto súťaž. Víťazstvo 
má prekvapilo, ale zároveň aj veľ-
mi potešilo.“

Absolventka popradského bi-
lingválneho gymnázia ovláda dva 
svetové jazyky - angličtinu a nem-
činu. Medzi jej koníčky patrí hlav-

ne cestovanie, rada číta knihy a 
jazdí na koni. Verí, že tento titul jej 

prinesie ďalšie príležitosti v mode-
lingu, ktorému sa tiež venuje. (šif)

Nová Miss Spiša 20-ročná Nicole Naelová z  Popradu. Prvá vi-
cemiss 19-ročná Stanislava Bukovinová z  Kežmarku (vľavo) 
a  druhá vicemiss 22-ročná Dominika Sedláčeková zo Spišskej 
Novej Vsi (vpravo).     FOTO – Silvia Šifrová

V Poprade sa vo štvrtok 26. júna od 10. do 18. hod. usku-
toční charitatívne bežecké podujatie VSE City Run. Or-
ganizátori v  spolupráci s  mestom Poprad pripravili súťaž 
o  štartovacie balíčky. Občania sa môžu do súťaže zapojiť 
zodpovedaním piatich otázok na webovej stránke mesta 
Poprad. Desať výhercov získa športový vak, tričko s logom 
podujatia, štartové číslo, cyklistickú fľašu, reflexný pásik 
a  iné drobnosti od partnerov podujatia. Podmienkou je 
poslať správne odpovede na sutaz@poprad.sk. Mená vyžre-
bovaných budú uverejnené deň pred podujatím na www.
cityrun.sk a  štartovacie balíčky si výhercovia môžu vy-
zdvihnúť v registračnom stánku na Námestí sv. Egídia 26. 
júna medzi 12. a 16.30 hod. Správne odpovede zasielajte 
do 23. júna 2014. Ako pomôcka súťažiacim poslúži ofici-
álna stránka www.cityrun.sk, kde nájdu všetky odpovede.

„Odteraz máme nové urologické odde-
lenie s 19 lôžkami. Pacientom sú k dis-
pozícii 3 nadštandardné jednoposteľové 
izby a tiež izba pre detských pacientov.“ 
Konštatoval, že ochorení urologického 
traktu pribúda a vytvoriť takéto lôžkové 
oddelenie v Poprade bolo už nutnosťou. 
Veď spádovú oblasť okresov Poprad 
a  Kežmarok tvorí približne 170 tisíc 
obyvateľov. Len v roku 2013 zazname-
nala popradská nemocnica v  odbore 
urológia 266 hospitalizácií, 195 operácií 
a v režime jednodňovej zdravotnej sta-
rostlivosti vykonali 323 výkonov.

Stavebná rekonštrukcia urologického 
oddelenia vrátane diagnostických pra-
covísk predstavuje sumu takmer 195 
tisíc eur, do prístrojového vybavenia 
za takmer milión 319 tisíc eur inves-
tovala nemocnica z  vlastných zdrojov. 
Generálny riaditeľ MUDr. Jozef Tekáč 
zhrnul, že Nemocnica Poprad hos-
podári vyrovnane až ziskovo a  všetky 
prostriedky opätovne investuje do ďal-
šieho rozvoja a  modernizácie: „V ďal-
šom období plánujeme výstavbu nových 
výťahov a realizáciu  nového gynekolo-
gicko-pôrodníckeho oddelenia s  novou 
pôrodnicou na 10. poschodí.“    (mar)

Nové lôžkové urologické oddelenie ...
(Dokončenie zo str. 1)


