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rozbehli 
prípravu a 
ich kolegyne 
oslávili postup
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Nové  p r iechody  ma jú  zvýš i ť  bezpečnos ť

Popradské kultúrne leto prináša takmer 
sto rôznych podujatí 

Začínajú sa prázdniny

(Pokračovanie na str. 3)(Pokračovanie na str. 12)

V rámci dopravných vylepšení v 
meste Poprad predstavila radnica 
ešte v marci zámer vybudovať na 
našich cestách novinku v podobe 
priechodov pre chodcov s protišmy-
kovým označením smeru chôdze 
vrátane vodiacich pásov pre nevi-
diacich. Správa mestských komuni-
kácií sa v máji pustila do realizácie 
prvých piatich takto označených 
priechodov na troch úsekoch.

Ide o technologickú novinku, ktorá 
je zatiaľ v Poprade v skúšobnej pre-
vádzke. „Správa mestských komuniká-
cií v Poprade vyznačila nové priechody 
pre chodcov s protišmykovou technoló-
giou už v máji a to na Štefánikovej či 
Francisciho ulici a tiež na štátnej ceste 
I/18 pri nemocnici na výjazde z mesta. 
Tieto priechody by mali byť bezpečnej-
šie najmä počas daždivého počasia. 
Hlavnou zmenou sú šípky navádza-
júce chodcov na smer, ktorým majú 
cez priechody prechádzať. Ide o to, aby 
chodci prechádzali cez cestu plynulo a 
nezrážali sa. V skúšobnej prevádzke je 

teda päť najfrekventovanejších prie-
chodov,“ vysvetľoval riaditeľ SMK Pe-
ter Fabian a pokračoval: „Na Štefáni-
kovej ulici sú priechody so smerovými 
šípkami nastriekané dočasne bez pro-
tišmykových opatrení, nakoľko sa tu 
očakáva oprava asfaltového povrchu. 
Potom to už bude aj s finálnou úpra-
vou. Po testovaní uvidíme, ako tieto 
priechody prežijú zimu, ale záruka je 
na nich päť rokov. Tieto práce sme si 
objednali u dodávateľa, ktorý disponu-
je potrebnými technológiami.“

Chodci túto novinku vítajú, aj keď 
nie každý ju zaregistroval okamžite. 
„Takéto priechody sú oveľa lepšie. Veľa 
ľudí to prinúti zvýšiť pozornosť,“ za-
myslela sa Lenka Petrová. „Musíme 
tieto pokyny na priechodoch dodržia-
vať, veď ide o náš život a bezpečnosť. 
Túto novinku som si na prvý pohľad 
veľmi nevšimla, ale aj tak som išla po 
správnej strane,“ dodala Margita Mi-
šagová.

Správa mestských komunikácií 
sa v týchto dňoch intenzívne venu-

je aj ostatným bežným priechodom 
pre chodcov. „Začali sme s bežnou 
úpravou, ale kvôli poveternostným 
podmienkam máme mesačný sklz. 
Momentálne je dokončené centrum 
mesta a sídlisko Západ, v závere týž-
dňa sme upravovali priechody vo 
Veľkej a takto pôjdeme postupne do 

všetkých mestských častí, vrátane síd-
liska Juh. Všetko bude závisieť od po-
časia, ale verím, že do troch týždňov 
by sme mohli tieto práce ukončiť,“ 
povedal P. Fabian. SMK pripravuje 
v lete aj veľkoplošné opravy chodní-
kov a neobchádza ani bežné údržby.

FOTO – Marek Vaščura

Tohtoročný festival hudby, 
divadla, tanca, filmu a dobrej 
zábavy Popradské kultúrne 
leto bude rozmanitý. Náv-
števníkov mesta aj domácich 
obyvateľov čaká spolu až 95 
rôznych vystúpení. 

„PKL potrvá od 28. júna až 
do 6. septembra. Vo veľkom štý-
le ho otvorí legendárna nemec-
ká skupina Saragossa band už 
tento piatok 28. júna o 19. hod. 
na Námestí sv. Egídia. Tohto 
roku mesto pristúpilo k inová-
cii tohto festivalu. Výsledkom je 
striedanie umeleckých žánrov 
počas každého dňa v týždni, 
čím sa zvýši bohatosť progra-

movej ponuky. Pondelky budú 
patriť džezu – z množstva in-
terpretov spomeniem slovenskú 
džezovú legendu Petra Lipu, v 
utorky sa predstavia revivalové 
kapely ako Eric Clapton revival, 
Kiss forever band, Queenmania 
a ďalšie. Stredy sú venované 
deťom a tínedžerom. Novinkou 
bude každú stredu od 15. do 
18. hod. na Námestí sv. Egídia 
otvorená zóna pre najmen-
ších s animátormi. Večerné 
cool vystúpenia budú určené 
mládeži ako napr. Oteckovia a 
teenageri alebo divadelné pred-
stavenie Naša triedna. Štvrtky 
budú patriť divadlu, piatky 

koncertom, v rámci ktorých vy-
stúpi napr. Filip Jančík či Josef 
Laufer, soboty rozprávkam pre 
deti, večery open air premieta-
niam  a nedele promenádnym 
koncertom a folklóru, pričom 
sa návštevníci môžu tešiť na 
vystúpenie FS Čarnica alebo ľu-
dovej hudby Kuštárovci“ zosu-
marizovala vedúca oddelenia 
kultúry Ivana Piataková. 

Popradské domácnosti 
dostali do svojich schránok 
bulletin, v ktorom sú presne 
rozpísané všetky programy 
vrátane organizovaných inými 
subjektmi.   

V piatok 28. júna si 
takmer 4 500 žiakov zák-
ladných škôl v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta 
prevezme koncoročné vy-
svedčenie za školský rok 
2018/2019. Letné prázd-
niny sa začínajú pondel-
kom 1. júla a skončia sa 
v piatok 30. augusta. Ško-
láci pôjdu späť do škol-
ských lavíc v pondelok 2. 
septembra.

Školský program v ak-
tuálne končiacom sa škol-
skom roku bol plný špor-
tových súťaží a školských 
športových projektov, 

ktorými sa Poprad pýši 
široko-ďaleko. V súbo-
ji o najšportovejšiu školu 
mesta Poprad opäť obhá-
jila prvenstvo ZŠ s MŠ na 
Dostojevského ul., kto-
rá si však putovný pohár 
prevezme, ako tradične, v 
prvý deň nového školské-
ho roka 2019/2020.

Školáci už spoločne s ro-
dičmi plánujú letné akti-
vity a bohatý program po-
núka aj Centrum voľného 
času v Poprade. V júli to 
bude päť mestských tábo-
rov.    

(Pokračovanie na str. 5)
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Stručne Pomáhali zraneným, zachraňovali zdravie a životy
 NEPLÁNOVANÉ zasadanie 

Mestského zastupiteľstva v Po-
prade, ktoré sa malo konať dnes 
26. júna, bolo zrušené. 

 MESTO Poprad zmenilo 
otváracie hodiny verejných toaliet 
počas Popradského kultúrneho 
leta 2019. Otvorené budú ponde-
lok až nedeľa od 9. do 21. hod. a sú 
bezplatné. 

 SPOJENÁ škola, Gymná-
zium na Ul. D. Tatarku v Popra-
de realizuje projekt Nepoznané 
popradské sgrafito – záchrana a 
obnova diela Herty Ondrušovej – 
Victorínovej.

 MESTO Poprad vyzýva 
vlastníkov rodinných domov 
na vyzdvihnutie 240 l hnedých 
zberných nádob na bioodpad zís-
kaných v rámci projektu „Rozší-
renie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu v meste 
Poprad“. Termín vyzdvihnutia 
nádoby je potrebné si dohodnúť 
na mestskom úrade, oddelenie ži-
votného prostredia v pracovných 
dňoch (pondelok, utorok, štvrtok 
od 7.30 do 15.30 hod., streda od 
7.30 do 16. hod., piatok od 7.30 
do 15. hod.) osobne alebo na č. t. 
052/71 67 258. Nádoby je potreb-
né vyzdvihnúť do konca júna.

 NA Zimnom štadióne v Po-
prade vystúpi vo štvrtok 27. júna 
o 19.30 hod. v rámci svojho turné 
Paľo Habera so skupinou Team. 

 8-DŇOVÝ letný tábore pre 
40 detí vo veku od 7 do 13 rokov 
aj tohto roku organizuje mesto 
Poprad. Uskutoční sa od 6. do 
13. júla v Slovenskom Raji. Pre 
deti bude pripravený zaujímavý 
program.

 MEDIAČNÉ centrum Po-
prad poskytuje bezplatnú mediač-
nú službu pre obyvateľov mesta. 
V júli poradňa nebude, najbližšie 
bude až vo štvrtok 1. augusta na 
Okružnej ul. č. 25 v Poprade. 

 BLŠÍ trh a zberateľská burza 
starožitností pod záštitou primá-
tora mesta Poprad bude aj počas 
letných mesiacov. Najbližšie sa 
uskutoční v sobotu 13. júla na 
parkovisku pri Bille v Poprade. 

 NA webovej stránke mes-
ta Poprad www.poprad.sk je 
uverejnený presný zoznam od-
berných miest, v ktorých bude 
v týchto dňoch prerušená dis-
tribúcia elektriny z dôvodu plá-
novaných prác na zariadení 
nízkeho napätia. Práce súvisia s 
opravou a pravidelnou údržbou 
distribučnej sústavy.   (ppš)

Stretnutie predsedov
parlamentov V4 

Stánok s vodou

Nájomné za prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta Poprad

Memoriál MUDr. Vladimíra Ha-
rineka – celoslovenská súťaž dob-
rovoľníkov Slovenského Červeného 
kríža – laikov sa uskutočnila minu-
lú sobotu v Poprade.

Na tomto v poradí už 27. ročníku 
sa zúčastnilo 28 tímov, ktoré pre-
ukazovali svoje vedomosti a zruč-
nosti v poskytovaní prvej pomoci 
na 8 stanovištiach pri fingovaných 
situáciách. Prezident SČK Viliam 
Dobiáš zhodnotil: „Súťažili nezdra-
votníci, ktorí však majú špeciálne 
školenia z rozšírenej prvej pomoci a 
svojimi vedomosťami sú už bližšie k 
profesionálnym záchranárom než k 
laikom. Vedia zvládať aj náročnejšie 

situácie. Museli uká-
zať svoje schopnosti pri 
celej škále zranení ako 
zlomeniny, popáleniny, 
krvácania, bezvedomie a 
ďalšie.“ Jedna z rozhod-
kýň, riaditeľka ÚS SČK z 
Banskej Bystrice Zuzana 
Stanová dodala: „Hod-
notili sme predovšetkým 
zabezpečenie bezpečnosti 
pre zranených aj pre celý 
tím záchranárov, ošetrenie pacienta, 
ale i protišokové opatrenia a ďalšie.“ 
MUDr. Dobiáš pochválil popradský 
Územný spolok SČK za výbornú or-
ganizáciu podujatia a súťažiacich za 

vynikajúce vedomosti. 
V súťaži družstiev do-
spelých nad 18 rokov 
zvíťazil tím z Brati-
slavy mesto II, pred 
tímom z Nitry a Žiliny 
I. V kategórii juniorov 
15 – 18 rokov 1. miesto 
obsadilo družstvo z 
Nových Zámkov I, 
druhé Košice mesto II 
a tretie Košice mesto I. 
Počas súťaže dokonca 

došlo i ku skutočnému zásahu. Riadi-
teľka ÚS SČK v Poprade Denisa Kuč-
kovská nám prezradila, že popradskí 
červenokrížski mládežníci Henrieta 
Kopnická z organizačného štábu a 
maskér Pavol Faťun zbadali v parku 
pri železničnej stanici ležať muža v 
bezvedomí. Poskytli mu resuscitáciu 
a podarilo sa im ho oživiť. Privolaná 
sanitka ho odviezla do popradskej 
nemocnice.

Z roka na rok počet súťažiacich 
družstiev stúpa, čo červenokrížskych 
organizátorov teší. Memoriál je poc-
tou lekárovi – záchranárovi MUDr. 
V. Harinekovi, ktorý tragicky zahy-
nul pri leteckej havárii počas služby.  
 (mar)FOTO – Marta Marová

Poslanci na júnovom zasa-
daní mestského zastupiteľstva 
schválili nové Zásady prenájmu 
pozemkov vo vlastníctve mes-
ta Poprad s platnosťou od 1. 
júla 2019. Pre potreby určova-
nia sadzieb obvyklého ročného 
nájomného za užívanie tých-
to pozemkov sa územie mesta 
rozdeľuje na dve zóny. Zóna A 
s vyššou atraktivitou v centre 
mesta je ohraničená zo severu 
Wolkerovou a Hviezdoslavovou 
ul., zo západu Ul. Slovenského 
odboja, z východu Okružnou ul. 
od Štefánikovej po Francisciho 
ul. a z juhu Francisciho ul. Zóna 
B s nižšou atraktivitou zahŕňa 
ostatné pozemky mimo zóny A. 

Sadzby nájomného za pozemky 
sa stanovujú v závislosti od úče-
lu nájmu vo výške ročnej sadzby 
nasledovne: za pozemky v oboch 
zónach, ktoré neslúžia na účely 
podnikania, ani s ním nesúvisia, 
okrem pozemkov na záhradkár-

ske účely a za pozemky v oboch 
zónach situované pri rodinných 
domoch na účely zriadenia pri-
domovej záhradky na 0,33 €/m2, 
za pozemky v oboch zónach na 
záhradkárske účely a účely vče-
lárenia, okrem pozemkov v zá-
hradkových osadách, chatových 
osadách a poľnohospodárskych 
oblastiach značne vzdialených od 
mesta 0,12 €/m2. 

Za pozemky v zóne A na účel 
umiestnenia predajného stánku 
bude výška obvyklého ročného 
nájomného 100 €/m2, v zóne B 
50 €/m2. Za pozemky v oboch zó-
nach na účel osadenia bilbordov 
a panelov s prenájmom plôch na 
propagáciu a reklamu, pričom pri 
viacstranových paneloch sa za 
kus považuje jedna strana panelu 
660 €/m2. Za pozemky v zóne A 
na účel osadenia informačných 
tabúľ s plochou tabule do 1 m2 
66 €/ks, v zóne B 32 €/ks. Ďa-
lej za pozemky v zóne A na účel 

osadenia informačných tabúľ s 
plochou tabule 1 m2 a viac 100 
€/ks, v zóne B 50 €/ks (v prípa-
doch uvedených v tomto odstavci 
sa nájomné oproti minulým zá-
sadám prenájmu pozemkov vo 
vlastníctve mesta Poprad zdvoj-
násobilo). 

Za ostatné pozemky v zóne A, 
ktoré slúžia na účely podnika-
nia, alebo s ním súvisia 16 €/m2, 
v zóne B 8 €/m2. Za pozemky v 
oboch zónach za účelom budo-
vania prístupových komunikácií, 
parkovísk, chodníkov, zelených 
plôch a pod., ktoré slúžia alebo 
budú slúžiť na účely podnikania 
alebo s ním súvisia 1,66 €/m2 a za 
pozemky v oboch zónach za úče-
lom budovania verejnoprospeš-
ných stavieb napr. parkovísk, 
ihrísk, oddychových zelených 
plôch, prístupových komuniká-
cií, chodníkov a pod., ktoré ne-
slúžia na účely podnikania, ani s 
ním nesúvisia 0,12 €/m2.  (ppm)

V Poprade sa 27. a 28. júna 2019 
uskutoční stretnutie predsedov 
parlamentov krajín V4. V prvý 
deň sa budú venovať budúcnosti 
Európskej únie – hlavnou témou 

stretnutia bude EÚ po európskych 
voľbách v roku 2019. V druhý deň 
sa bude konať v priestoroch Národ-
ného tréningového centra futbalo-
vý turnaj krajín V4.   (ppp)

Mesto Poprad chce počas letných 
mesiacov zabezpečiť v spolupráci 
s Podtatranskou vodárenskou pre-
vádzkovou spoločnosťou podáva-
nie pitnej vody zadarmo v stánku 
na námestí. Svoj zámer predstaví 
verejnosti v týchto dňoch.  (ppp)
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 FOLKLÓRNY festival Vý-
chodná odštartuje vo štvrtok 4. 
júla o 20.30 hod. slávnostným 
otvorením festivalu. Scenár plný 
zaujímavých programov bude po-
kračovať až do nedele 7. júla, kedy 
vyvrcholí o 15. hod. galaprogra-
mom s názvom Vtedy vo Východ-
nej...

 ŠTÁTNE lesy TANAP-u upo-
zorňujú, že z dôvodu odstraňova-
nia suchých stromov je uzavretá 
časť modro značeného turistic-
kého chodníka Tri studničky – 
Kôprová – Hlinská dolina. Uzá-
vera sa týka iba lokality Kmeťov 
vodopád – Garajovo, čiže úseku, 
kde pracujú pilčíci a potrvá len 
nevyhnutnú dobu. Na obmedze-
nie priamo v teréne návštevníkov 
upozorňujú aj informačné tabule.

 eKasa sa spúšťa 1. júla 2019. 
Tento termín zostáva zachova-
ný aj po schválení novely zákona 
o elektronickej registračnej po-
kladnici (zákon o ERP), ktorú 
prijali poslanci NR SR. Parlament 
upravil iba podmienky pre oblasť 
kontroly s tým, že pokuty za ne-
zavedenie eKasy po 1. júli 2019 sa 
nebudú podnikateľom ukladať do 
konca tohto kalendárneho roka, 
respektíve uložené pokuty sa zru-
šia, ak podnikateľ do účinnosti 
schválenej novely požiadal o pri-
delenie kódu pokladnice eKasa 
klient.

 OD 1. júla 2019 vzrastie suma 
životného minima o 5,13 €. Vďa-
ka nárastu životného minima sa 
zvýši daňový bonus aj suma ne-
zdaniteľnej časti základu dane. 
Životným minimom fyzickej oso-
by alebo fyzických osôb, ktorých 
príjmy sa posudzujú, je suma ale-
bo úhrn súm: - 210,20 € mesačne, 
ak ide o jednu plnoletú fyzickú 
osobu, - 146,64 € mesačne, ak ide 
o ďalšiu spoločne posudzovanú 
plnoletú fyzickú osobu, - 95,96 € 
mesačne, ak ide o nezaopatrené 
dieťa alebo zaopatrené neplnoleté 
dieťa.

 V NEDEĽU 30. júna o 19. 
hod. vystúpi v Tatranskej Lomni-
ci 40-členný sláčikový orchester z 
Košíc s názvom Musica Iuvenalis. 

 SLOVENSKÁ národná galé-
ria Kaštieľ Strážky a mesto Spiš-
ská Belá organizujú Kaštieľne hry 
2019. Začnú v sobotu 29. júna o 
20. hod. hrou od Václava Havla 
Audiencia a budú pokračovať aj 
v nedeľu 30. júna od 14.30 hod., 
kde sa predstaví viacero diva-
delných súborov zo Slovenska, 
ale aj z Lotyšška.    (ppš)

Z druhej nulovej bankovky Popradu sa predala už takmer polovica

V Poprade sa zídu protifašistickí bojovníci z celého Slovenska

Začínajú sa prázdniny

Pred Mestskou informačnou 
kanceláriou v Poprade stáli 
minulú sobotu ráno rady. Na, 
v poradí druhú, nulovú suve-
nírovú eurobankovku Popradu 
čakali záujemcovia už niekoľko 
hodín vopred. Najmä tí, ktorí 
striehli na bankovky s čo naj-
nižšími číslami, alebo túžili po 
špeciálnych číselných kombi-
náciách.

Riaditeľka MIK Lucia Pitoňá-
ková informovala: „Najväčší ná-
por bol v prvú hodinu, postupne 
cez sobotu a nedeľu prichádzali 
zberatelia a ďalší občania a cez 

Sú to Prázdninové všeličo, Túla-
vé topánky, Svet fantázie I. a II. a 
Prázdniny s golfom a jeden poby-
tový - Dobrodružstvá pod Ľubov-
nianskym hradom. V auguste je 
na programe rovnaký počet mest-
ských táborov (Relaxáčik, Tri dni 
s florbalom, Malá škola footgolfu, 
Cesta za dobrodružstvom a Vodný 
svet) a tiež jeden pobytový (Letný 
tréningový kemp karate). Viac in-
formácií nájdu záujemcovia o ak-
tivity v CVČ Poprad na oficiálnom 

víkend vykúpili takmer 3 a pol ti-
síc nulových eurobankoviek z cel-
kovo 7800 určených na predaj.“  

Jedným z čakajúcich bol aj 
zberateľ Jozef Slávik zo Žiliny. 
Povedal: „Na Slovensku sa začal 
zberateľský ošiaľ vlani 8. mája, 
keď v 6-7 stupoch stáli rady v 
Banskej Bystrici. Za 2 hodiny a 
15 minút bol vypredaný celý ná-
klad 5 tisíc bankoviek. Odvtedy 
postupne na Slovensku vyšlo už 
51 suvenírových eurobankoviek, 
táto najnovšia popradská je 52, 
v nedeľu v Kežmarku vydali 53.“ 
Prezradil, že okrem prvej s mo-

webe centra.
Letné prázdniny sa nevzťahujú na 

materské školy. Kvôli čerpaniu do-
voleniek bude však opäť v niekto-
rých z nich upravená prevádzka. 
Materské školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti mesta Poprad budú 
počas prázdnin zabezpečovať pre-
vádzku podľa záujmu zákonných 
zástupcov detí. Už koncom mája 
informovali MŠ o tom, ktoré budú 
otvorené počas júla a ktoré počas 
augusta, príp. ktoré budú zatvore-
né. V júli budú otvorené MŠ na Ul. 

tívom SNP, má všetky nulové 
bankovky. Podotkol, že pôvodná 
cena banskobystrickej bankovky 
2 eurá vzrástla v súčasnosti už na 
120 eur. Všetky považuje za malé 
umelecké diela – obrázky, ktoré 
stvárňujú osobnosti, hrady, pa-
mätihodnosti a majú pripomínať 
ľuďom návštevy najkrajších miest 
Slovenska. Osobne sa najbližšie 
chystá do Prahy na mimoriadne 
sledovanú a žiadanú nulovú eu-
robankovku s portrétom Karla 
Gotta 14. júla, kedy bude mať 
táto veľká umelecká osobnosť 
80. narodeniny.     (mar)

mládeže 5, MŠ na Ul. mládeže 11, 
MŠ na Jarnej ul., MŠ na Okružnej 
ul. a MŠ na Kopernikovej ul. v Ma-
tejovciach. V augusta budú otvore-
né MŠ na Záborského ul., MŠ na 
Tajovského ul., MŠ na Letnej ul. a 
MŠ na Vagonárskej ul. v Sp. Sobote. 
Počas letných prázdnin budú uza-
tvorené MŠ na Dostojevského ul., 
MŠ na Tranovského ul. vo Veľkej 
z dôvodu sťahovania MŠ z priesto-
rov ZŠ a inštalácie novej techniky 
do školskej kuchyne v MŠ a MŠ na 
Podtatranskej ul. z dôvodu začatia 
stavebných prác súvisiacich s rozší-
rením kapacity MŠ.  (ppv)

V Poprade sa bude 28. a 29. júna 
konať XVII. zjazd Slovenského 
zväzu protifašistických bojovní-
kov. Vyše 18-tisícovú členskú zák-
ladňu a 597 základných organizácií 
SZPB bude zastupovať 112 delegá-
tov s hlasom rozhodujúcim z 35 
oblastných organizácií SZPB z ce-
lého Slovenska. Príde aj 28 delegá-
tov s poradným hlasom a do tridsať 
ocenených osobností a hostí.

Účastníci zjazdu okrem iného pre-
rokujú správu o činnosti za uplynulé 
štyri roky, zvolia nového predsedu 
SZPB zo štyroch navrhovaných kan-
didátov, nových členov Ústrednej 
rady SZPB a ďalšie. 

Medzi najdôležitejšie myšlienky 
vyjadrené v správe o činnosti, patrí 
konštatovanie, že aj po 74-och ro-

koch od porážky európskeho fašiz-
mu a nacizmu sa aj na Slovensku 
nájdu ľudia, ktorí sa neštítia velebiť 
fašizmus, na obdiv sveta vydávajú 
svoj nacionalizmus, svoju netole-
rantnosť a nenávisť. Správa v tejto 
súvislosti uvedie, že tak súčasných 
protifašistov, ako aj ich nasledovní-
kov čaká veľa práce. Práve v tejto sú-
vislosti zaznie signál o novinke, kto-
rú zavádza SZPB – Klube mladých 
priateľov SZPB. 

Pri bilancovaní svojej práce sa 
SZPB môže pochváliť napr. úspeš-
ným úsilím, ktoré viedlo k poskyt-
nutiu jednorazového finančného 
príspevku vojnovým sirotám, zvý-
šeniu príplatku k dôchodkom pre 
priamych účastníkov 2. odboja, pre 
vdovy a vdovcov po nich. Ďalej sa 

zaslúžil o premenovanie pamätného 
Dňa obetí Dukly na Deň hrdinov 
Karpatsko-duklianskej operácie a v 
Bratislave Nového mosta na Most 
SNP, ale aj o opravu a údržbu desia-
tok pamätníkov, pamätných miest a 
hrobov príslušníkov protifašistické-
ho odboja. Značná časť z toho bola 
realizovaná s finančným príspev-
kom Ruskej federácie. 

V pláne na ďalšie obdobie SZPB 
prioritne vyzdvihuje úsilie pri zakla-
daní Klubov mladých priateľov SZPB, 
posilňovanie spolupráce s miestnou 
štátnou správou a samosprávou, 
zvyšovanie účasti učiteľov, žiakov a 
ďalších občanov na spomienkových 
podujatiach na miestach bojov a 
obetí vojny a na ďalších náučno-
-vzdelávacích podujatiach.  (mik)

FOTO – Marta Marová
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Žiaci z Veľkej sa cítili ako na vojne Samospráva verí, že sa
bikesharing ujme

Ocenení pedagógovia a žiaci aj z 
nášho okresu

Prešovský samosprávny 
kraj už po jedenástykrát 
ocenil najúspešnejších pe-
dagogických pracovníkov a 
žiakov stredných škôl z ce-
lého kraja. Stalo sa tak mi-
nulý týždeň v Prešove, kde 
si plaketu prevzalo spolu 
21 pedagógov a 20 žiakov.

Plaketu Jana Amosa Ko-
menského – Sophista pro 
regione,  učiteľ múdrosti pre 
región – získalo 21 peda-
gógov, z toho 3 z Popradu. 
Z nášho okresu si plaketu 
prevzala učiteľka nemecké-
ho a ruského jazyka Marce-
la Cibáková z Obchodnej 
akadémie v Poprade, ktorá 
sa aktívne podieľa na orga-
nizovaní súťaží v nemeckom 
jazyku a je predsedníčkou 
okresnej a krajskej poroty 
olympiády v nemeckom ja-
zyku, pre žiakov školy. Or-

ganizuje tiež výmenné po-
byty v nemecky hovoriacich 
krajinách. Ocenenie patrí aj 
riaditeľovi Strednej zdra-
votníckej školy v Poprade 
Miroslavovi Bednárovi, 
ktorý je tiež vicepreziden-
tom Asociácie stredných 
zdravotníckych škôl SR. Za 
jeho pôsobenia sa Stredná 
zdravotnícka škola v hod-
notení INEKO dostala na 2. 
miesto v Prešovskom kraji 
a 13. miesto na Slovensku 
medzi odbornými školami. 
Ďalším oceneným peda-
gógom je riaditeľ Gymná-
zia na Kukučínovej ulici v 
Poprade Vladimír Lajčák, 
pod ktorého vedením sa 
výrazne zvýšila kvalita vy-
učovania, čo sa prejavilo 
úspechmi žiakov v súťažiach 
na celoštátnej i medzinárod-
nej úrovni v prírodovedných 

a jazykových olympiádach. 
Z okresu Poprad bola oce-
nená aj riaditeľka SOŠ poly-
technickej J. A. Baťu vo Svite 
Eva Nebusová. 

O návrhu na ocenenie 
žiakov rozhodovala komisia 
zložená zo zástupcov odbo-
ru školstva PSK, ktorá pla-
ketu Lux mentium – Svetlo 
poznania udelila 20 žiakom 
(na foto). 10 ocenených žia-
kov je z prešovských stred-
ných škôl, 4 z Popradského 
okresu, z toho 2 z Popradu. 
Z nášho okresu bol ocenený 
Adam Benko z Obchodnej 
akadémie Poprad, ktorý sa 
pravidelne zapája do stredo-
školskej odbornej činnosti a 
každoročne svojimi prácami 
dosahuje popredné priečky. 
Ocenený bol aj Dávid Dúb-
ravský zo SOŠ hotelová v 
Hornom Smokovci. Svojou 

kreativitou a zodpovednos-
ťou v odbore kuchár dokáže 
vykúzliť majstrovské diela. 
Dvere do kuchárskeho sve-
ta mu otvorila celosloven-
ská súťaž Jeseň na Tokaji, 
kde získal titul absolútneho 
víťaza. V Prešove si prevzal 
ocenenie aj Matej Zámeč-
ník z Gymnázia Kukučínova 
Poprad. Každoročne repre-
zentuje školu a kraj v biolo-
gickej olympiáde. Je trojná-
sobným víťazom krajského 
kola. V tomto školskom roku 
sa stal suverénnym víťazom 
celoslovenského kola a po-

stúpil na medzinárodnú sú-
ťaž. Posledným oceneným 
žiakom z nášho okresu je 
Ján Vojtaššák zo SOŠ po-
lytechnická J. A. Baťu vo 
Svite. Zapojil sa do projek-
tu Euroscola pod názvom 
Digitálna spoločnosť, aj do 
projektu Ambasádorská 
škola, ktorý bol organizo-
vaný informačnou kancelá-
riou Európskeho parlamen-
tu a Helsinským výborom 
pre ľudské práva, kde sa 
stal vedúcou osobnosťou 
tímu na realizáciu akti-
vít projektu.    (ivo)

Popradská samospráva sa 
pustila do novinky. Od začiat-
ku augusta tohto roku  mieni 
spustiť novú službu – požičia-
vanie bicyklov (bikesharing). 
Bicykle budú užívateľom k 
dispozícii 7 dní v týždni na 
krátke vzdialenosti v predpo-
kladanom hlavnom prevádz-
kovom období od marca (v 
tomto roku od augusta) do 
októbra. 

Službu bude prevádzkovať 
spoločnosť Antik Telecom Ko-
šice, ktorá dodá 65 mechanic-
kých bicyklov, bude vykonávať 
ich údržbu a opravy, zabezpe-
čí tiež funkčnosť, pravidelnú 
údržbu a rozvoj softvéru umož-
ňujúceho vzájomnú komuniká-
ciu formou aplikácie. Bicykle 
budú rozmiestnené na území 
mesta v samosprávou vytypo-
vaných lokalitách.   Mesto sa 
tiež zaviazalo, že prostredníc-
tvom mestskej polície bude do-
hliadať nad poriadkom súvisia-
cim s prevádzkou bikesharingu. 
Používať službu budú môcť 
záujemcovia prostredníctvom 
na to určenej aplikácie nabi-

tím kreditu. Suma za požičanie 
bude známa pred začiatkom 
augusta.

Primátor mesta Poprad An-
ton Danko priblížil: „Takúto 
službu už spustila spoločnosť 
Antik v Košiciach a zatiaľ sú 
pozitívne ohlasy. Pôvodne nám 
ponúkli, že by sme bikesharing 
skúsili až budúce leto, ale my 
sme chceli túto službu zaviesť 
ešte toho leta. Uvidíme, ako sa 
osvedčí skúšobná prevádzka, či 
sa požičiavanie bicyklov ujme. 
Popradčania rozhodnú, či to 
budú chcieť a využívať. Hlavne 
dúfam, že bicykle nebudú ničiť.“ 
Spoločnosť poskytne údaje  z 
aplikácie, vďaka ktorým bude 
mať presnú evidenciu, koľko-
krát, na ako dlho, odkiaľ kam, 
kde sa bicykel umiestnil a pod. 
Na základe nich potom mesto 
usúdi, či bicykle ešte pridá ale-
bo zruší. 

Bikesharing sa vo svete 
osvedčil. Je ekologickou alter-
natívou voči automobilovej do-
prave, prispieva k športovaniu 
obyvateľov a zlepšovaniu život-
ného prostredia.   (mar)

FOTO – archív PSK

Program tohtoročnej púte na 
najstaršie pútnické miesto na 
Slovensku na Mariánsku horu 
v Levoči začne už túto nedeľu 
30. júna sv. omšou o 14.30 hod. 

Program bude pokračovať 
celý týždeň s tým, že v utorok 
2. júla na slávnosť Navštívenia 
Preblahoslavenej Panny Márie 
bude slávnostná sv. omša o 10. 

hod. a celebrovať ju bude spišský 
diecézny biskup Štefan Sečka. 
V sobotu 6. júla bude otváracia 
sv. omša o 17. hod. a celá púť 
vyvrcholí v nedeľu 7. júla o 10. 
hod. slávnostnou odpustovou 
sv. omšou, ktorú bude celebro-
vať kardinál Stanisław Ryłko, 
arcikňaz Baziliky Santa Maria 
Maggiore v Ríme.   (ppp)

Minulý týždeň v pon-
delok a v utorok navští-
vili žiakov ZŠ s MŠ A. V. 
Scherfela vo Veľkej čle-
novia Strediska civilno-
-vojenskej spolupráce a 
psychologických operácií 
Ozbrojených síl SR so síd-
lom v Martine, ktorí pred 
nimi prezentovali svoju 
činnosť spojenú s praktic-
kými ukážkami.

„Deti boli nadšené najmä 
z netradičných metód, ako 
je napríklad zdravotná prí-
prava či maskovanie. Takto 
pomaľované išli s radosťou 
aj domov. Dôležité však je, 
aby vedeli, že aj vojaci sú 

obyčajní ľudia, ktorí majú 
svoje rodiny a chránia nás 
všetkých. Nie sú to filmoví 
hrdinovia západného typu, 
ale občania, 
ktorí sa stara-
jú o našu bez-
pečnosť a bu-
dúcnosť našich 
detí,“ uviedol 
riaditeľ ZŠ s 
MŠ vo Veľkej 
Richard Be-
kess.

Vojaci pre deti pripravili 
okrem prednášok aj šty-
ri stanovištia, na ktorých 
žiaci absolvovali streľbu 
z airsoftovej zbrane, pre-

kážkovú dráhu, zdravot-
nú prípravu a tiež ukážky 
zbraní. Armáda SR chce 
byť takto bližšie k ľuďom a 

už od minulého roka robie-
va výjazdy v rámci osvety. 
To zaujalo aj dlhoročného 
učiteľa z Veľkej Jozefa Šin-
ka, ktorý sa od roku 1963 
venuje v škole brannej vý-
chove. „V dnešnej dobe ve-
diem strelecký krúžok pod 
názvom Mladý záchranár 
civilnej ochrany. Je dobré, že 
naša mládež k tomu pristu-
puje aktívne. Celý program 
bol veľmi zaujímavý. Nebo-
lo by zlé, keby takéto náv-
števy v školách boli častej-
šie,“ zamyslel sa.  (mav)FOTO – Marek Vaščura
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Týždeň s mestskou políciou Nové priechody majú zvýšiť bezpečnosť
 MINULÝ týždeň v 

pondelok popoludní zasaho-
vala hliadka MsP v prevádz-
ke OBI, kde došlo ku krádeži 
tovaru. Touto krádežou bol 
spáchaný priestupok proti 
majetku, ktorý bol na mieste 
riešený blokovou pokutou.

 V UTOROK 18. júna 
dopoludnia vykonali mestskí 
policajti kontrolu taxislužby. 
Pri kontrole boli zistené zá-
važné nedostatky. Vodičovi 
bola uložená bloková pokuta 
a vec bola ďalej postúpená do 
správneho konania.

 TAKISTO v utorok 
18. júna večer zasahovali 
hliadky MsP na autobusovej 
stanici v Poprade, kde došlo 
k fyzickému napádaniu osôb. 
Pre dôvodné podozrenie zo 
spáchania trestného činu vec 
prevzalo OO PZ.

 V STREDU 19. júna 
ráno zasahovali mestskí po-
licajti v blízkosti Domu kul-
túry, kde došlo k znečisteniu 
verejného priestranstva. Po-
dozrivá osoba bola hliadkou 
zadržaná, keďže kládla ak-
tívny odpor a boli použité aj 
donucovacie prostriedky.

 OPÄŤ v stredu 19. júna 
večer preverovala hliadka 
mestskej polície oznam ohľa-
dom rušenia nočného pokoja 
na sídlisku Juh, kde sa z jed-
ného bytu ozýval hysterický 
krik. Po otvorení bytu bola 
na miesto privolaná posádka 
RZP, keďže zo správania oso-
by bolo zjavné, že má psy-
chické problémy.

 V PIATOK 21. júna 

večer riešila hliadka MsP 
konzumácie alkoholu na 
verejnom priestranstve. Zis-
teným osobám boli pre po-
rušenie VZN mesta Poprad 
uložené blokové pokuty.

 TAKISTO v piatok 
21. júna prakticky v tom is-
tom čase bola hliadka MsP 
Poprad požiadaná o spolu-
prácu hliadkou PZ pri zásahu 
v byte na Levočskej ulici. Na 
mieste sa konala svadba, kto-
rá prerástla až do fyzických 
útokov medzi jednotlivými 
členmi rodiny. Tri podozri-
vé osoby boli predvedené za 
účelom podania vysvetlenia.

 V SOBOTU 22. júna 
v noci zasahovali hliadky 
mestskej polície na piatich 
rôznych miestach, z dôvo-
du rušeniu nočného poko-
ja. Či už išlo o rôzne oslavy, 
grilovačky, výtržnosť hostí 
ubytovaných v jednom z 
penziónov, alebo partiu mla-
dých ľudí zabávajúcu sa na 
parkovisku v prenajatom lu-
xusnom motorovom vozidle. 
Všetky prípady boli riešené v 
blokovom konaní.

 OPÄŤ v sobotu 22. 
júna večer došlo na Ulici Na 
letisko k dopravnej nehode, 
pri ktorej vodič motorového 
vozidla narazil do oplotenia 
rodinných domov. Na miesto 
boli vyslané hliadky MsP 
aj dopravnej polície, ktorá 
u vodiča vozidla zistila prí-
tomnosť alkoholu. Mestská 
polícia zabezpečila reguláciu 
dopravy až do odstránenia 
následkov nehody.  (msp)

„S veľkoplošnými opravami 
chodníkov by sme chceli za-
čať počas prázdnin a ukončiť 
ich v septembri. Momentálne 
prebieha verejné obstaráva-
nie. Okrem toho priebežne 
vykonávame kosenie krajníc, 
úpravu dlažby na Ul. L. Svo-
bodu, opravujeme výtlky na 
cestách, opravujú sa značky 
a na námestí sme opravo-
vali schody,“ uzavrel riadi-
teľ SMK P. Fabian. (mav)

(Dokončenie zo str. 1)

Rotary Klub Poprad 
na svojom zasadnutí 17. 
júna 2019 si v posledný 
deň Týždňa národnej 
charity pripomenul svo-
je dve najvýznamnejšie 
podujatia posledného 
rotariánskeho roku, kedy 
zorganizoval tradičnú 
verejnú zbierku počas 
minuloročných popradských 
vianočných trhov. Výťažok zo 
zbierky 1 882,75 € poputoval 
ako každý rok pre potreby 
Domu Slovenského Červené-
ho kríža v Poprade-Spišskej 
Sobote (na foto ho preberá 
z rúk prezidenta RK Pavla 
Jančíka riaditeľka sekretariá-
tu ÚS SČK v Poprade Denisa 
Kučkovská).

Ďalšia z pekných, ale hlav-
ne užitočných a charitatív-
nych akcií Rotary klubu Po-
prad v spolupráci s Jarmilou 
Rybárovou a koordináciou 

rodičov detí pri darovaní 
svojich 2 perc. z dane bola  
Pomoc pre hendikepované 
deti.

Pravidelné rehabilitačné 
cvičenia pre hendikepované 
deti sú náročnou finančnou 
položkou pre mnohých ro-
dičov. Sú však dôležitou čin-
nosťou pre skvalitnenie ich 
života. Toto cvičenie zdravot-
né poisťovne nepreplácajú, 
a tak rodičia takýchto detí 
hľadajú pomoc inde. Deti z 
Popradu donedávna museli 
spolu so svojimi rodičmi ces-

tovať inde a vyhľadávať 
takéto špeciálne cvičenia. 
Bezprostrednú pomoc 
našli v Poprade, kde sa 
spojili s Rotary klubom 
Poprad a správnou koor-
dináciou pri odovzdaní 
2% z dane najmä rodičov 
a rodinných príslušníkov 
sa podarilo vyzbierať fi-

nančné prostriedky v cel-
kovej čiastke 6 000 €. Tieto 
prostriedky odovzdal RC 
Poprad špecializovanému 
fyzioterapeutickému centru 
v Poprade, čo umožní ciele-
né fyzioterapeutické cvičenie 
a to aj špeciálnou Therasuit 
metódou pre detí s detskou 
mozgovou obrnou a inak 
hendikepované deti v objeme 
približne 300 hodín. Thera-
suit terapia je komplexná re-
habilitačná metóda s vysoko 
individuálnym prístupom 
ku každému dieťaťu.  (fol)

FOTO – RC Poprad

Z interpelácií
 Poslanec Marián Barilla 

na júnovom MsZ interpeloval 
na základe požiadavky oby-
vateľov Šrobárovej, Rázusovej 
a Svätoplukovej ulice, aby bol 
odstránený spomaľovací prah 
na miestnej komunikácii na 
Rázusovej ul. pri novom kos-
tole. Po vybudovaní okružnej 
križovatky, ktorá spomaľuje  
premávku, tento prah stratil 
svoj účel. V jeho blízkosti sa 
nenachádza ani priechod pre 
chodcov. Navyše od tohto pra-
hu je o približne 80 m umiest-
nený ďalší pri bloku Magura. 
Poslanec vymenoval aj nega-
tívne dopady spomaľovacích 
prahov podľa niekoľkoroč-
ného skúmania v Čechách – 
zvýšenie hladiny hluku, emisií 
výfukových plynov, škodlivé 
vibrácie, poškodzovanie pod-
vozkov áut a pod. Za vhodnej-
šiu úpravu bezpečnosti v cest-
nej premávke označil osadenie 
dopravnej značky obytná zóna 

s maximálnou rýchlosťou 30 
km/h. 

Obyvatelia spomínaných ulíc 
tiež žiadajú rozšíriť úzku časť 
cesty oproti bloku Magura na 
Rázusovej ul. smerom k bloku 
Svitava. M. Barilla požiadal o 
zaradenie tejto požiadavky do 
plánu investičných akcií na rok 
2020. Ďalej sa na neho obrátili 
občania využívajúci cyklistický 
chodník na Šrobárovej ul. Žia-
dajú na jeho začiatku doplniť 
ďalšie lavičky a zabezpečiť čas-
tejšie vysypávanie smetného 
koša. Interpeloval aj v mene 
obyvateľov bytových domov 
na Jesennej ulici, ktorí žiadajú 
o vyriešenie problému s lokál-
nymi záplavami po výdatných 
dažďoch. Podľa neho by prob-
lém mohlo vyriešiť prepojenie 
cestného rigola s kanalizáciou 
umiestnením rúry pod úrov-
ňou povrchu (na foto táto lo-
kalita). Obyvatelia Šoltésovej 
ulice žiadajú dokončiť spätné 
úpravy po rozkopávkach, ktoré 
boli v tejto lokalite zrealizované 

v roku 2018. M. Barilla takisto 
interpeloval  kvôli požiadavke 
majiteľov hrobových miest na 
cintoríne v Poprade – Veľkej, 
nachádzajúcich sa na kraji cin-
torína za dreveným plotom v 
smere na Veľký Slavkov. Plot 
susedí s cestou a opakovane ho 
poškodzujú vodiči, ktorý v da-
nom úseku nezvládnu prejazd 
ostrou ľavotočivou zákrutou. 
Požiadal o realizáciu opatrení 
na ochranu hrobov. 

 Poslanec Peter Brenišin 
vo svojej interpelácii požiadal 
za obyvateľov vnútrobloku na 
Podjavorinskej ul. o odstráne-

nie dvoch kvetináčov umiest-
nených na chodníku pri pivár-
ni Regina. Obmedzujú pohyb 
chodcov a večer je riziko úra-
zov a pádu.

 Poslanec Peter Dujava v 
interpelácii požiadal o umiest-
nenie dopravnej značky na 
Francisciho ul. pre bezpečný 
výjazd z parkoviska bytového 
domu 5053/20 na túto ulicu. 

 Poslankyňa Tatiana Hu-
sárová sa pýtala, kde v meste 
končia peniaze za daň za psa, 
na aký účel sa využívajú. Oby-
vatelia sídliska Juh opakovane 
žiadajú o vytvorenie priestoru 

na venčenie psíkov a aj o zber-
né nádoby na psie exkrementy. 
Občania s preukazom ZŤP sa 
zaujímali, či mesto neuvažuje o 
zrušení povinnosti platiť daň za 
psa pre túto skupinu občanov. 
Poslankyňa ďalej interpelovala 
za obyvateľov bytoviek Neón, 
Gálium, Argón a Hélium, ktorí 
poukazujú na pokosenú trávu 
ponechanú voľne na lúke. Pre-
čo nie je pohrabaná a uprata-
ná? Zhoršuje alergie, po daždi 
hnije a spôsobuje diskomfort 
obyvateľov. Ďalšia interpelá-
cia T. Husárovej bola v mene 
obyvateľov Matejoviec a Klubu 
Matejovčanov. Opakovane sa 
dožadujú stretnutia s vedením 
mesta, konkrétne s primáto-
rom. Obyvatelia očakávajú 
komplexný návrh riešení ich 
problémov, ktoré sa hromadia 
a už takmer 20 rokov prenášajú 
z roka na rok. Matejovčania sa 
cítia diskriminovaní a ich zá-
ujmy potláčané a ignorované. 
Ďalšie interpelácie v budúcom 
čísle.  (ppm)

FOTO – Marián Barilla

Obdarovali tých, ktorí pomoc najviac potrebujú

FOTO – Marek Vaščura
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V júni si pripomíname:
40 rokov od úmrtia ev. a. v. kňaza Mi-

kuláša Daniela Martina ADAMČÍKA
(*7. 11. 1912  Dolné Sŕnie – †23. 6. 1979 

Poprad, pochovaný  v Spišskej Sobote)
Základné vzdelanie získal v Kocha-

novciach, stredoškolské na trenčianskom 
reálnom gymnáziu, kde v roku 1931 ma-
turoval. Teológiu ukončil v Bratislave štát-
nicou v roku 1935. Rok predtým študoval 
v Nemecku v Erlangene pri výborných 
profesoroch Dr. P. Althausovi, Elertovi a 
Prokschovi. Ordinovaný bol generálnym 
biskupom  Dr. Pavlom Čobrdom v Ko-
šiciach 30. júna 1935. 1. augusta 1935 sa 
stal seniorálnym kaplánom v Kokave nad 
Rimavicou. Po boku Ľudovíta Šenšela, 
liptovského seniora a riaditeľa Tranoscia 
pôsobil v roku 1936. Po roku odišiel do 
Obišoviec a v roku 1937 už pracoval ako 
administrátor. V roku 1938 bol adminis-
trátorom,  v rokoch 1939 – 1946 farárom 
v Švábovciach. Tu bol členom obecného 
zastupiteľstva, v roku 1939 založil 433. 
odbor Slovenskej evanjelickej jednoty na 
Slovensku a bol jej predsedom, v roku 
1940 bol predsedom Zväzu evanjelickej 
mládeže. 

Dňa 29. septembra 1946 nastúpil za 
farára do Popradu. Tu bol inštalovaný 3. 
novembra 1946. Do jeho pôsobnosti pat-
rila aj Spišská Sobota a Stráže. Významnú 

úlohu zohral pri povojnovom duchov-
nom i majetkovom usporiadaní cirkev-
ných zborov. Zaslúžil sa o opravu strechy 
na popradskom evanjelickom kostole a 
čiastočne aj o zveľadenie spišskosobot-
ského kostola. Dal opraviť vonkajšie fa-
sády všetkých troch kostolov, zabezpečil 
vydláždenie, elektrické vykurovanie, zvo-
niace zariadenie, nové plyšové  koberce 
a oltárne rúcha, základnú rekonštrukciu 
elektrického vedenia, elektrifikáciu orga-
nu v Strážach, strechu, fasádu a plynofi-
káciu farskej budovy. Po odchode seniora 
Oskara Černáka sa stal v polovici roku 
1952 seniorom. Pôsobil aj ako konsenior. 

Na jeho podnet vychádzala homiletic-
ká pomôcka pod názvom Prípravky. Na 
pôstne obdobie zostavil zbierku kázní a 
výkladov – Za nás a zostavil praktickú 
príručku na osvojenie hry na organe. Re-
digoval nepravidelne vychádzajúci leták 
pre slovenských evanjelikov spišského 
seniorátu – Slovenský evanjelik pod Tat-
rami, podieľal sa na korektúrach Tranov-
ského kancionála – Písně duchovní staré 
i nové (Liptovský Mikuláš 1949). Vydal 
sériu článkov z histórie nábožnej piesne 
v Evanjelickom posle, uverejňoval drob-
nejšie príspevky v Cirkevných listoch a v 
Službe slova. Viedol cirkevný spevokol. 
Svoj činorodý život ukončil v popradskej 
nemocnici.

110 rokov od narodenia lekára 
MUDr. Vojtecha

ROĽNÉHO (ROSSENZWEIGA)
(*21. 6. 1909 Beluša – 6. 5. 1992 Likav-

ka)
Otec Maximilián, matka Jolana. Man-

želka Alžbeta, deti Igor a Štefan.
Lekársku fakultu ukončil v Bratislave, 

ako odborný lekár na pľúcne choroby 
10. februára 1934. Pôsobil ako praktický 
lekár v Trnave a v Ilave. V júni 1940 mu 
zakázali lekársku prax. V Štátnej nemoc-
nici v Kvetnici pracoval ako externý lekár 
v rokoch 1941 – 1942. Od septembra 
1942 bol internovaný v Ilave, potom opäť 
pracoval v Kvetnici. Bol účastníkom SNP. 

V septembri 1944 vstúpil do Prvej čs. 
armády v Ružomberku a pôsobil ako 
lekár vo Vojenskej poľnej nemocnici na 
Starých Horách, bol lekárom pešieho prá-
poru Breza, od októbra 1944 šéflekárom 
poľného práporu O. Hrušku v Tisovci. 
Zaslúžil sa o organizovanie zdravotnej 
služby pre ranených a chorých povstal-
cov. 

V rokoch 1945 – 1948 bol primárom v 
Štátnej nemocnici v Kvetnici, neskôr pri-
márom pľúcneho oddelenia a riaditeľom 
Štátnej nemocnice a Okresného ústavu 
národného zdravia v Liptovskom Miku-
láši, kde prispel k rozvoju zdravotníctva.

Zuzana Kollárová

Minulý týždeň v stredu sa vrtuľník 
Agusta A109K2 spoločnosti AIR-
-TRANSPORT EUROPE zúčastnil 
na výcviku hasenia požiarov pomo-
cou bambivaku.

Spoločný tréning s Hasičským a 
záchranným zborom, Letkou Minis-
terstva vnútra a Ozbrojenými silami 
SR prebiehal od rána v Tatranskej 
Lomnici. Výcvik bol zameraný na 
vzájomnú spoluprácu a koordináciu 
zúčastnených zložiek v prípade potre-
by hasenia požiaru pomocou leteckej 
techniky v ťažko prístupnom teréne. 
„Naše posádky spolu s hasičmi precvi-
čovali tri rôzne spôsoby plnenia bambi-
vaku a to pomocou fireflexu, z vodnej 
nádrže a pomocou plniacich prúdnic. 
Dôležitý je nácvik komunikácie a ko-
ordinácie činnosti posádky vrtuľníka 
a hasičov na zemi, ktorí plnia bambi-
vak visiaci pod vrtuľníkom. Ukonče-
ním tohto výcviku sme pripravení v 
prípade potreby plniť úlohy hasenia 
lesných požiarov bezprostredne po ich 
vzniku,“ konštatoval vedúci výcvikov 
ATE Marián Kuklica.    (zuh)

MESTO POPRAD

NA  PREDAJ  NEHNUTEĽNOSTÍ
podľa ustanovení § 281 až § 288 

Obchodného zákonníka a vyzýva 
na podanie návrhov na uzatvorenie 
kúpnej zmluvy na kúpu nehnuteľ-
ností v k. ú. Poprad, objektov bý-
valých kasární na Ul. 29. augusta v 
Poprade a príslušných pozemkov o 
celkovej výmere 64 561 m2 za úče-
lom vypracovania návrhu riešenia 
územia, prípravy územia a následnej 
realizácie uvedeného zámeru. 
Predmet predaja na základe súťaže:

Stavby s príslušenstvom: 
– s. č. 4195 - trafostanica na par. č. 

KN-C 2004/16,
– s. č. 4197 - sklad na parc. č. 

KN-C 2004/3,
– s. č. 4198 - sklad na parc. č. 

KN-C 2004/18, 
– s. č. 4199 - budova KJB na parc. 

č. KN-C 2004/17, 
– s. č. 4200 - budova dozorného 

parku na parc. č. KN-C 2006/4, 
– s. č. 4201 - sklad PHM na parc. č. 

KN-C 2004/2, 
– s. č. 4202 - umývarka vozidiel na 

parc. č. KN-C 2006/3, 
– s. č. 4203 - monoblok na parc. č. 

KN-C 2006/5 až 2006/7, 
– s. č. 4204 - zdroj tepla na parc. č. 

KN-C 2004/15, 
– s. č. 4205 - tech. oprav. vozidiel 

na parc. č. KN-C 2006/2, 
– s. č. 4207 - garáž na parc. č. 

KN-C 2006/8, 
– s. č. 4208 - garáž na parc. č. 

KN-C 2006/9, 

– s. č. 4190 - budova mužstva na 
par. č. KN-C 2004/13,

– s. č. 4191 - budova mužstva na 
par. č. KN-C 2004/14,

– s. č. 4194 – sklad na par. č. KN-C 
2004/6,

– s. č. 4196 - budova VSB na par. č. 
KN-C 2004/4,

– s. č. 4206 - garáž na par. č. KN-C 
2004/5,

pozemky: 
– parc. č. KN-C 2004/2 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 207 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/3 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 165 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/15 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 280 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/16 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 84 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/17 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 1504 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/18 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 752 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/19 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 374 m2, 
– parc. č. KN-C 2004/22 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 11739 m2, 
– parc. č. KN-C 2005/1 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 3425 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/1 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 15442 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/2 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 174 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/3 zastav.plo-

chy a nádvoria o výmere 139 m2, 
– parc. č. KN-C 2006/4 zastav. plo-

chy a nádvoria o výmere 68 m2, 

– parc. č. KN-C 2006/5 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 837 m2, 

– parc. č. KN-C 2006/6 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 463 m2, 

– parc. č. KN-C 2006/7 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 628 m2, 

– parc. č. KN-C 2006/8 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 1836 m2, 

– parc. č. KN-C 2006/9 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 1837 m2, 

– parc. č. KN-C 2006/10 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 273 m2, 

– parc. č. KN-C 2006/11 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 274 m2,

– parc. č. KN-C 2004/1 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 20143 m2, 

– parc. č. KN-C 2004/4 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 258 m2, 

– parc. č. KN-C 2004/5 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 375 m2, 

– parc. č. KN-C 2004/6 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 805 m2, 

– parc. č. KN-C 2004/13 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 1230 m2, 

– parc. č. KN-C 2004/14 zastav. plo-
chy a nádvoria o výmere 1249 m2, 

o celkovej výmere 64 561 m2 , k. ú. 
Poprad, obec Poprad.

Podmienkou zaradenia ponuky do 
obchodnej verejnej súťaže je okrem 
navrhovanej kúpnej ceny  za celý 
predmet predaja aj predloženie zá-
väznej urbanisticko - architektonic-
kej štúdie riešenia územia, ktorá bude 
následne súčasťou kúpnej zmluvy. 

Funkčné využitie územia: zmiešané 

plochy bývania v bytových a rodin-
ných domoch, občianskej vybave-
nosti vrátane technického a doprav-
ného vybavenia a zelene.

Zadávacie podmienky pre vypra-
covanie komplexnej záväznej urba-
nisticko-architektonickej štúdie sú 
uvedené v podrobných podmien-
kach súťaže.

Obhliadku nehnuteľností je po-
trebné dohodnúť vopred v pracov-
ných dňoch od 7.30 do 15.30 hod. na 
tel. čísle +421/0910 890 215, e-mai-
lom: majetkove@msupoprad.sk ale-
bo osobne v stanovených hodinách 
na Mestskom úrade v Poprade, na 3. 
poschodí, č. dv. A 312. Záujemca má 
možnosť nahliadnuť do znaleckého 
posudku a ďalších podkladov, ktoré 
sa nachádzajú na Mestskom úrade   
v Poprade v pracovných dňoch v 
stanovených hodinách.

Termín na predloženie súťaž-
ných návrhov: do 15. novembra 
2019 do 12.00 hod.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky návrhy a ukončiť 
súťaž ako neúspešnú bez výberu ná-
vrhu, meniť uverejnené podmienky 
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 73 31.      

PP-85

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

Nad Tatranskou 
Lomnicou lietali tri 

vrtuľníky
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„Ozajstná láska je umenie nájsť vo svete niekoho, s kým 
si rozumieš lepšie než sám so sebou.“ 

                            Henri Fréderic Amiel

POVeDALI SLÁVnI

V sobotu 22.júna 2019
vo Veľkom Slavkove s 

Annou Malíkovou,
91-ročnou

Vo štvrtok 20.júna 2019
vo Veľkej s

Annou Liberdovou, 
81-ročnou

V pondelok 24.júna 2019
vo Veľkej s

Miroslavom Cicákom, 
65-ročným

V sobotu 22.júna 2019
vo Veľkej s 

JUDr. Matúšom Cudzišom, 
78-ročným

nAVŽDY Sme SA rOZLÚčILI

nAVŽDY SA rOZLÚčIme

HOrOSkOP OD StreDY DO StreDY
B u d e t e 

mať veľa 
príležitostí na zábavu – pôjdete na 
výlety, svadby, stretnutia...

Finanč-
ne sa vám 
bude mi-

moriadne dariť, a preto budete po 
všetkých stránkach spokojní.

Pozor na 
flirty, ktoré 

by mohli ohroziť váš trvalý vzťah. 
Nestálo by to za to.

Leto by 
ste najradšej 

prežili pri ničnerobení. Avšak na-
opak, budete musieť viac pracovať.

S v o j o u 
prc h k o s -

ťou si môžete poškodiť. V každej 
situácii najprv porozmýšľajte, po-
tom konajte.

Dajte na 
vlastný ná-
zor a nene-

chajte si od niekoho niečo vnútiť. 
Vyhnete sa tak chybám.

Niekedy 
ste veľmi 
tvrdohlaví a 

nemusí sa vám to vyplatiť. V nie-
čom radšej ustúpte.

Príjemný 
týždeň bude 

vyplnený peknými stretnutiami s 
rodinou a priateľmi.

B u d e t e 
riešiť nejakú 

záležitosť s mladšími osobami. Tr-
vajte na svojom.

Opakova-
nie je mat-
kou múd-

rosti. Aj vy si budete musieť niečo 
zopakovať.

Chceli by 
ste, aby sa 
nejaká vec 

vyriešila, ako si to predstavujete vy. 
Ale nebude to tak.

Už si 
chcete uží-

vať dovolenku, ale leto nebude také 
pokojné, ako očakávate.

V stredu 26. júna – Benu - Kaufland, vo 
štvrtok  27. júna – Benu - Kaufland, 
v piatok 28. júna – Adus, v sobotu 
29. júna – Avena, v nedeľu 30. júna – 
Lekáreň Nemocnice Poprad, v pon-
delok 1. júla – Dr. Max – Námestie a 
v utorok 2. júla – Zlatý had.

Benu – Kaufland: Moyzesova ul., Adus: 

Mnoheľova ul., Avena: Karpatská ul., Leká-
reň Nemocnice Poprad: Banícka ul., 
Dr. Max – Námestie: Nám. sv. Egí-
dia, Zlatý had: Novomeského 3918

Lekárne s pohotovostnou službou 
sú otvorené od pondelka do piatka 

od 16. hod. do 22.30 hod., počas sobôt, ne-
dieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.   

POHOtOVOSť V LekÁrňAcH

Dnes 26. júna má meniny – Adriána, vo štvrtok 27. júna 
– Ladislav, Ladislava, v piatok 28. júna – Beáta, v sobotu 
29. júna – Peter, Pavol, Petra, v nedeľu 30. júna – Melá-
nia, v pondelok 1. júla – Diana a v utorok 2. júla – Berta. 

7. júna 2019 – Božena Spišiaková a Vladimír Forró,
8. júna 2019 – Stanislava Kurucová a Marek Mlynarčík, 
Zdenka Gömöriová a Radovan Hurajt.

BLAHOŽeLÁme k menInÁm

mAnŽeLStVO uZAVreLI

Program kina cInemAX Poprad
Od 27. júna do 3. júla

SPOLOčenSkÁ krOnIkA Kultúrny program mesta Poprad
 Piatok 28. jún o 19. hod./Námestie sv. Egídia

OTVORENIE POPRADSKÉHO
KULTÚRNEHO LETA 2019
SARAGOSSA BAND/ Koncert
Známa popová kapela z Nemecka. Osvedčené hity 
ako Agadou, Big Bamboo, Zabadak či Rasta Man 
poznajú všetky generácie.
(V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie 
uskutoční v Aréne Poprad).

 Sobota 29. jún o 10. hod./Námestie sv. Egídia
POPRADSKÁ STONOŽKA
Tvorivá dielňa pre deti

 Sobota 29. jún o 14. hod./areál Základnej školy 
v Poprade – Veľkej
JUNIÁLES
Mesto Poprad, Klub Veličanov a ZŠ s MŠ A. V. 
Scherfela vo Veľkej všetkých srdečne pozývajú na 

Tajný život maznáčikov 
2 3D – o 14.10 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Tajný život 
maznáčikov 2 2D – o 13.10 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
o 15.30 hod. (hrá sa len 3.7.), 
o 16.20 hod. (nehrá sa 3.7.), 
Annabelle 3: Návrat – o 18.30 
hod. (nehrá sa 3.7.), o 20.20 
hod. (hrá sa len 3.7.) a o 20.50 
hod. (nehrá sa 3.7.), Spider-
-Man: Ďaleko od domova 3D: 
o 17.30 hod. (hrá sa len 3.7.), 
Spider-Man: Ďaleko od do-

mova 2D: o 20.30 hod. (hrá sa 
len 3.7.), Detské kino – Mia a 
biely lev - o 13.50 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Psia duša 2 - o 
16. hod., Aj slnko je hviezda 
- o 18.20 hod., Yesterday - o 
15.20 hod. a o 20.30 hod., 
Muži v čiernom: Globálna 
hrozba 2D – o 17.50 hod. (ne-
hrá sa 2.7.), Podfukárky – o 
20.20 hod. (nehrá sa 3.7.), Art-
max filmy – Brankár – o 17.50 
hod. (hrá sa len 2.7.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)

Kino tAtrAn
27. a 28. júna o 19. hod. - YESTERDAY
GB/USA, romantická hudobná komédia, 117 

min., titulky, MP12 
Ešte včera sme všetci poznali Beatles. Dnes si však 

ich pesničky pamätá len jeden človek na svete - pes-
ničkár Jack. Vstupné: 5 € / vstupné zľavnené (deti, 
študenti, seniori, ŤZP: 4 €

29. a 30. júna o 16.30 hod. - TAJNÝ ŽIVOT 
MAZNÁČIKOV 2 3D

USA, animovaný, 95 min., dabing
V prvej časti sme zistili, čo robia naši zvierací ka-

maráti, keď sú sami doma. Teraz sa dozvieme, čo 
sa im honí hlavou, keď skončia v rukách veterinára, 
alebo keď sa v ich teritóriu objaví votrelec.

Vstupné 3D: 6 € / vstupné zľavnené (deti, študen-

ti, seniori, ŤZP): 5 € + 0,80 € okuliare

29. a 30. júna o 19. hod. - AJ SLNKO JE 
HVIEZDA 

USA, romantický, 93 min., titulky, MP12
Daniel je romantik, ktorý verí na osudové spo-

jenia. Keď stretne Natašu, okamžite medzi nimi 
preskočí iskra. Ona však musí zabrániť jej náhlej 
deportácii z Ameriky. 

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

1.júla o 19. hod. - STRIEDAVÁ STAROSTLI-
VOSŤ - €URÓPSKE FILMY ZA €URO 

FR, dráma, 93 min., titulky, MP15, FK
Rozpad manželstva pre násilného otca a boj o 

opatrovníctvo, uprostred ktorého stojí dvanásťroč-
ný syn.  Vstupné: 1 € 

program plný športu, zábavy a kultúry v podaní 
DFS Venček, country skupiny AS country zo Spiš-
skej Novej Vsi, Andrei Majtnerovej a Mareka Bed-
nára – známych z relácie Pesničky z kasína.

 Sobota 29. jún o 21. hod./Námestie sv. Egídia
DEBBINA 8/Filmy na plátne
USA/komédia/2018

 Nedeľa 30. jún o 15. hod./Námestie sv. Egídia
ŠENGENSKÝ POLUDNÍK
Musica Iuvenalis
Mládežnícky sláčikový orchester
Počas svojej dlhoročnej histórie získal orchester 
Musica Iuvenalis mnoho ocenení doma i v zahra-
ničí. Niekoľkonásobným získaním prvého miesta 
s pochvalou poroty na Európskom hudobnom 
festivale mládeže v belgickom Neerpelte sa vo svo-
jej kategórii dostal medzi európsku špičku. Www.
musicaiuvenalis.sk.

V stredu 26. júna 2019 o 14. 
hod. v Matejovciach s 

Jozefom Šátekom,
88-ročným

V stredu 26. júna 2019 o 12. 
hod. vo Veľkej s

Annou Ščerbákovou, 
71-ročnou

Vo štvrtok 27. júna 2019 o 14. 
hod. vo Veľkej s

Kristínou Tužinskou, 
78-ročnou

V stredu 26. júna 2019 o 14. 
hod. vo Veľkej s 

Antonom Sýkorom, 
86-ročným
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ne.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Noviny 
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Výstavy
Celý júl
Terakotová armáda
Pohľad do hrobky prvého 

cisára Čchin Š chuang-ti, 
ktorý ako prvý dokázal zjed-
notiť Čínu a ukončil tak ob-
dobie chaosu medzi všetký-
mi čínskymi štátmi. V jeho 
hrobke sa viac ako 2 000 ro-
kov ukrývalo 8 000 vojakov, 
ktorí teraz patria medzi ôsmy 
div sveta. V interaktívnej vý-
stave sa dozviete zaujímavos-
ti o živote prvého cisára, o 
zjednotení Číny, o zavedení 
reforiem, o Veľkom čínskom 
múre, o cisárovej hrobke, o 
výrobe terakotových vojakov 
a ich hodnostiach.

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
- vynovená stála expozícia 

130 diel zo zbierkového fon-
du Tatranskej galérie pred-
stavuje to najlepšie z tvorby 
takmer 80-tich autorov.

ARTKLUB
Do 28. júla
Mariano Chelo Linea di 

mare (Morská čiara) - vý-
stava v rámci VII. ročníka 
festivalu Viva Italia.

INÉ PODUJATIA
Od 8. júla do 12. júla od 

9. do 16. hod. - Denný tábor 
malých umelcov

Vila Flóra Starý Smoko-
vec

Celú júl

Kultúrny kalendár na JÚL 2019
Tatranská galéria

Podtatranské múzeum

MÚZEUM - GALÉRIA 
SCHERFELOV DOM

Podtatranské osve-
tové stredisko

Podtatranská knižnica v Poprade

 Predám kvalitný leštený 
Tatranský smrekový obklad 
- 3 €, pero drážku, zrubový 
profil - pologuľatý, hranoly 
a dlážkovicu na podlahy. Inf.: 
č. t. 0908 234 866, www.dre-
vozrubyobklady.sk  2/19-P

Predám záhradu s murova-
nou dvojpodlažnou chatkou 
16 m2 na Dubine 2. Záhrada 
i chatka sú v osobnom vlast-
níctve na prístupnom mieste, 
záhrada je obrábaná, výmera 
350 m2. Cena dohodou. Inf.: 
č. t. 052/773 05 87.   4/19-P

 Predám veľmi elegantný 
dlhý dámsky kožuch, takmer 
ako nový, za symbolickú 
cenu, pravá kožušina, pôvod-
ná cena 1000 eur, teraz 150 
eur, dohoda možná. Inf.: č. 

InZercIA
PreDAj

t. 0915 906 574.   5/19-P
 Predám kvalitnú strie-

bornú retiazku, nová, neno-
sená, dĺžka 51 cm, hrúbka 
3 cm, cena 15 eur. Inf.: č. t. 
0915 906 574.   6/19-P

 Výkup parožia. Inf. č. t. 
0904 834 937.    3/19-R

 Náter striech za 3€/1 m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423 705.   19/19-R

 Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývalá AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com            21/19-R

 Darujem starší „klasic-
ký“ televízor v 100% stave, 
zn. Sencor, strieborná farba, 
uhlopriečka 51 cm, výborný 
obraz. Odvoz nutný. Inf.: č. t.  
0915 906 574.     25/19-R

Výstavy
Celý júl
Historické remeslo od pra-

veku po súčasnosť
Súkromná stredná umelecká 

škola Hodruša-Hámre realizo-
vala viacero projektov v úzkej 
spolupráci s Archeologickým 
múzeom v Bratislave, čím do-
kázali oživiť stopy dávnej his-
tórie, a to napríklad výrobou 
repliky keltského meča starého 
2200 rokov. 

Čaro detstva... výstava sta-
rožitných hračiek

- výstava hračiek zberateľky 
Alice Tokarčíkovej.

Expozície múzea
Poprad a okolie v zrkadle 

LETNÁ ČITÁREŇ 2019
Prednášky
Streda 10. júl o 20. hod.
Prebijem sa! Učme sa od 

Štefánika ako bojovať s prekáž-
kami a siahať až na dno svojich 
síl. Prednášajúci: Jozef Banáš, 
spisovateľ.

Streda 24. júl o 20. hod.
Od histórie baníctva v Po-

prade po súčasnosť
Prednášajúci: Slavomír Ky-

seľa, tajomník Baníckeho ce-
chu horného Spiša.

Pred každou prednáškou 
sa uskutoční v čase od 17. 
do 19. hod. Letná čitáreň v 
príjemnom prostredí areálu 
múzea, kde budú mať náv-
števníci k dispozícii najnovšie 

čísla odborných a regionálnych 
periodík. Vstup na Letnú čitá-
reň 2019 je ZDARMA.

Otvorené utorok až nedeľa 
od 9. do 17. hod., v pondelok 
a počas štátnych sviatkov za-
tvorené. 

Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
Cechy a remeslá na hornom 

Spiši, Meštianske bývanie, 
Vznešenosť a pokora, Osob-
nosti Spišskej Soboty.

Otvorené utorok až piatok 
od 10. do 16. hod., v sobotu 
a v nedeľu od 12. do 16. hod., 
v pondelok a počas štátnych 
sviatkov zatvorené. 

Zmena programu vyhrade-
ná!

Poprad – Veľká, Scherfelova 
ul. 36

Od 12. júla 2019
JOSEF TALAŠ
Výstava fotografií českého fo-

tografa Voda a kámen – kompo-
zície zo slovenských hôr a Žena 
II – fotografická retrospektíva.

Vernisáž sa uskutoční 12. 
júla 2019 o 17. hod.

Stála expozícia 
Zo starej Veľkej
- výber z diel akademického 

maliara Ondreja Ivana z Veľkej. 
Otvorené: pondelok, utorok, 

štvrtok od 8. do 12. a od 13. do 
15. hod., streda od 8. do 12. a od 
13. do 15.30 hod., piatok od 8. 
do 12. a od 13. do 14.30 hod.

Výstavy
Podtatranská ul.
Od 8. júla  
20 rokov tvorby - Peter 

Adamec
S knihou ma baví svet – 

4. ročník (stála výstava)
- výstava výtvarných 

prác žiakov základných a 
materských škôl

Od 8. júla do 12. júla - 
Havrankovo

- denný tábor v knižnici 
pre prihlásené deti.

Oddelenie umenia Spiš-
ská Sobota

Od 2.júla
Interferencie. Rudolf 

Rabatin, Pavol Rabatin.
Utorok 2. júla o 17. hod. 

- vernisáž výstavy.
OTVÁRACIE HODINY 
Centrum - oddelenie 

beletrie, oddelenie pre 
deti, oddelenie náučnej 

literatúry:
Podtatranská ul. 1548/1
Pondelok, utorok, štvr-

tok, piatok od 9. hod. do 
17. hod., streda a sobota - 
zatvorené

Oddelenie umenia Spiš-
ská Sobota, Sobotské ná-
mestie 1738/22

Pobočka Juh 1, Dosto-
jevského 3313/12

Pondelok, utorok, štvr-
tok, piatok od 9. hod. do 
12.30 hod. a od 13. hod. do 
17. hod., streda a sobota - 
zatvorené.

Pobočka Juh 3, Rastisla-
vova 3484/12

Pondelok, štvrtok od 9. 
hod. do 12.30 hod. a od 13. 
hod. do 17. hod.

Utorok, Streda, Piatok, 
Sobota - zatvorené.

Zmena programu vyhra-
dená!

Expedícia NANGA PAR-
BAT 1969

- výstava unikátnych foto-
grafií pri príležitosti 50-teho 
výročia konania expedície 
slovenských horolezcov na 
osemtisícovku Nanga Parbat 
v roku 1969.

Stála expozícia
Tatry v umení
Kolekcia vybraných diel 

zo zbierok Tatranskej galérie 
predstavuje krajinomaľbu s 
tematikou Vysokých Tatier 
v tvorbe olejomalieb, akva-
relov a grafík výtvarníkov 
spätých s dedičstvom našich 
veľhôr.

Zmena programu vyhra-
dená!

Sobotské námestie č. 1738/22, 
Spišská Sobota

12. až 14. júla – Kežmarok - 
KEĎ RAZ BUDEM VEĽKÝ 

    – festival detských radostí.

PRIJME DO PRACOVNÉHO POMERU ZAMESTNANCA NA 
ObSADENIE PRACOVNEJ POZíCIE:

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

Náplň práce: 
Plnenie úloh súvisiacich s preneseným výkonom štátnej správy – 
pôsobnosti stavebného úradu 1. stupňa podľa stavebného zákona na 
území mesta Poprad.  
Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti stavebníc-
tva, prípadne práva 
• prax v príslušnom odbore výhodou,
• odborná spôsobilosť na výkon činnosti stavebného úradu výho-
dou, 
• znalosť právnych predpisov v predmetnej oblasti,
• bezúhonnosť, zodpovednosť, samostatnosť, 
komunikatívnosť, flexibilnosť,
• práca s počítačom – pokročilý,
• vodičský preukaz sk. B. 
Požadované doklady k prihláške:
• žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, 
• profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením telefonického kon-
taktu, 
• kópia dokladov o dosiahnutom vzdelaní, 
• čestné prehlásenie o bezúhonnosti, 
• súhlas  uchádzača  so  spracovaním   osobných   údajov  pre po-
treby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.  
Predpokladaný nástup: po ukončení výberového konania.
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.
Ponúkaný plat : od 790,- €, v závislosti od dĺžky započítanej praxe.
Uzávierka prihlášok je 27. júna 2019 do 14.00 hod.
Bližšie informácie: stanislav.spisiak@msupoprad.sk, tel.: 052/7167291
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepenej obálke s 
označením neotvárať „výberové konanie – stavebný poriadok“ do po-
dateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich poslať poštou na adresu:  
Mesto Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad

ODbORNý REFERENT/KA 
ODDELENIA STAVEbNÉHO PORIADKU

Vyhlasovateľ výberového konania 
si vyhradzuje právo nezaradiť do 
výberového konania tých uchá-
dzačov, ktorí nespĺňajú požadova-
né podmienky.   PP-82

rôZne
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Futbalisti rozbehli prípravu a ich kolegyne oslávili postup

Volejbalová rozlúčka so striebornou sezónou

Krátko zo športu

Volejbalový klub Junior 
2012 Poprad má za sebou 
najúspešnejšiu sezónu zo 
všetkých. Na dosiahnutých 
výsledkoch chce stavať v 
budúcnosti a možno už v 
nasledujúcej sezóne sa v 
našom meste dočkáme aj 
seniorskej súťaže. Všetky 
kategórie sa s úspešným 
ročníkom rozlúčili mi-
nulý týždeň v utorok pod 
jednou strechou telocvič-
ne Spojenej školy Letná.

Popradské volejbalové 
tímy sa v tejto sezóne ne-
stratili a výsledkom boli tri 
strieborné priečky v chlap-
čenských kategóriách. Vice-
majstrami sa stali najmladší 

Futbalisti FK Poprad 
majú za sebou nielen 
úvodný týždeň prípravy 
na novú druholigovú se-
zónu, ale už aj prvý prí-
pravný zápas v Šarišských 
Michaľanoch, kde zvíťazili 
3:2. O deň neskôr potešili 
v baráži o prvú ligu ženy, 
ktoré po víťazstve nad 
Novými Zámkami postú-
pili medzi elitu z druhé-
ho miesta kvalifikácie.

Futbalisti popradského 
druholigového Áčka majú 
za sebou úvodný tréningový 
mikrocyklus v príprave na 
novú sezónu. Trénerom sa 
hlásilo dvadsať hráčov, chý-
bal len Španiel Enzo Mauro 
Arevalo Acosta, ktorý do-
stal voľno o týždeň dlhšie. 
Už skôr avizoval koniec 
kariéry Stanislav Šesták a z 
kádra odišiel aj Štefan Ho-
liš, preto sa vo výbere no-
vých hráčov tréneri zame-
riavajú na hľadanie strelca. 

cholom sezóny. Sú z toho tri 
strieborné priečky a to je naj-
väčší úspech nášho klubu,“ 
uviedol tréner VK Junior 
2012 Poprad Andrej Vojčík. 

Klub premýšľa nad al-
ternatívou vytvoriť v bu-
dúcej sezóne chlapčenskú 
juniorku, ktorú chce pri-

niekoho, kto nahradí Stano-
ve góly. Verím, že sa prebu-
dia niektorí kvalitní hráči, 
ktorých máme a potiahnu to 
za neho,“ uviedol tréner FK 
Poprad Marek Petruš, po 
ktorého boku už chýbal jeho 
asistent Mikuláš Dvorož-
ňák. Ten sa presúva k mlá-
deži v pozícii športového 
manažéra. Podobná funkcia 
pri A-tíme je pripravená pre 
Stanislava Šestáka. „Hrá-
či si budú musieť zvyknúť 
na to, že ja už na ihrisku 

a starší žiaci a tiež kadeti, 
ktorí hrali o titul začiatkom 
mája dokonca na domácej 
pôde. Medzi nimi sa ocitli aj 
strieborní starší žiaci, ktorí 
tak mohli oslavovať dvoj-
násobne. „V kútiku duše sme 
dúfali, že postup na závereč-
né turnaje bude pre nás vr-

„Splnili sme v prvom týždni 
všetko, čo sme mali v pláne. 
Počas piatich týždňov dôjde 
k menšej obmene kádra, zo-
pár hráčov bude na skúške. 
Filozofia klubu je dávať 
šancu mladým, čo je logic-
ké, keďže dorastenci hrajú 
najvyššiu súťaž. Máme tam 
kvalitných hráčov a niekto-
rých sme okamžite zapojili 
do prípravy, či už je to Sle-
bodník, Kuba, Luščík, An-
gelovič alebo Rokyta. Prvou 
otázkou bolo pre mňa nájsť 

hlásiť do novovznikajúcej 
1. ligy mužov na Východe. 
Mladí hráči túto šancu ví-
tajú, nakoľko chcú ostať 
verní Popradu a neutekať 
do iných klubov. „Ak by 
sa táto liga otvorila, mohol 
by som ešte jeden rok hrať 
doma, čo by ma veľmi pote-
šilo,“ prezradil Tomáš Jasič 
z aktuálneho kádra kadetov.

VK Junior 2012 Poprad 
však nie sú len chlapci, ale aj 
dievčatá. Na vrcholný turnaj 
sa v tejto zložke prebojova-
li v skončenom ročníku iba 
kadetky, ktorým medaila 
tesne ušla. „Neúčasť v prvej 
štvorke nás veľmi mrzí, pre-
tože sme mali vynikajúco 

nebudem a verím, že zod-
povednosť zoberú na seba. 
Určite budeme počas krátkej 
prípravy hľadať vhodného 
útočníka, nakoľko skončil v 
klube aj Štefan Holiš. Nie-
čo už máme rozrobené, ale 
všetko prezradíme, keď to 
bude podpísané,“ povedal.

Popradčania už majú za 
sebou prvý zo šiestich prí-
pravných zápasov. V so-
botu zvíťazili v Šarišských 
Michaľanoch 3:2, keď sa 
gólovo presadili Kukoľ, Jan-
čo a Slebodník. V príprave 
sa orli okrem slovenských 
tímov stretnú aj s jedným 
maďarským, či dvoma čes-
kými klubmi. Včera, t. j. v 
utorok 25. júna, hrali „Pet-
rušovci“ v Michalovciach 
po uzávierke vydania novín 
Poprad. V sobotu 29. júna 
ich čaká o 15. hodine duel u 
našich západných susedov v 
Karvinej. Do konca prípra-
vy ich preverí aj Opava, ma-

rozbehnutý zápas o postup 
do semifinále, ale nedotiahli 
sme to do úspešného konca. 
Je to naša kliatba už dlhšie,“ 
povedal tréner VK Junior 
2012 Poprad Lukáš Javorský. 
Práve v kategórii kadetiek 
nastane v budúcej sezóne 
zmena na trénerskom poste. 
Lukáša Javorského, ktorý sa 
presúva k najmladším de-
ťom, nahradí Maroš Kumi. 
Ten prišiel pod Tatry odo-
vzdávať skúsenosti z Košíc. 
„Dievčatá sú herne a takticky 
vyspelé a ja verím, že svojimi 
skúsenosťami pomôžem tejto 
generácii v budúcej sezóne 
získať konečne vytúženú me-
dailu,“ uzavrel.   (mav)

ďarský Miškovec, či poľský 
Mielec. Všetky zápasy odo-
hrá FK Poprad na ihriskách 
súperov. Prvé kolo II. ligy je 
na programe v sobotu 20. 
júla a popradskí orli privíta-
jú o 17.30 hod. nováčika sú-
ťaže ŠK Slovan Bratislava B.

Kým sa však futbalisti A-
-tímu FK Poprad poctivo 
pripravujú na nový ročník 
II. ligy. Ich kolegyne zo žen-
skej zložky bojovali o po-
stup do najvyššej súťaže. V 
trojčlennej baráži síce pre-
hrali minulý týždeň v stredu 
s Trenčínom 0:2 na ihrisku 
v Žabokrekoch, no v nedeľu 
23. júna v Žiari nad Hro-
nom porazili Nové Zámky 
1:0 gólom Jany Sedlákovej 
a z druhého miesta postú-
pili medzi elitu, nakoľko sa 
Lokomotíva Košice do 1. 
ligy neprihlásila. Z prvého 
miesta postúpil AS Tren-
čín, do druhej ligy vypa-
dol Ružomberok.  (mav)

 CEZ víkend vyvrcholili 
v Košiciach Majstrovstvá sveta 
v hokejbale a Slováci prepísali 
históriu, keď po finálovom ví-
ťazstve nad Fínskom 4:3 získali 
už štvrtý titul majstrov sveta 
v rade. O tento úspech sa pri-
činili aj štyria Popradčania – 
hokejisti Patrik Svitana (3+2) 
a Lukáš Olejník (1+0), ako aj 
hokejbalisti hrajúci za Kež-
marok – Matúš Lipták (4+3) a 
Libor Teplický (3+5). Posledný 
menovaný strelil dokonca vo 
finále víťazný gól. S kariérou 
hokejbalistu sa zároveň rozlú-
čil hokejový „kamzík“ Patrik 
Svitana, ktorý zaznamenal 
majstrovský hetrik. Ženskému 
tímu pomáhali v Košiciach aj 
Popradské líšky Emília Les-

kovjanská, Alexandra Gábor-
číková a Martina Staroňová,  
ktoré s tímom skončili na štvr-
tom mieste.

 V OBCI Drienov v 
okrese Prešov sa v sobotu 22. 
júna konala krajská súťaž dob-
rovoľných hasičských zborov a 
hasičského dorastu Prešovské-
ho kraja. Medzi dorastencami 
bola najlepšia Hranovnica z 
nášho okresu, medzi dorasten-
kami kraľovala Ľubica z okresu 
Kežmarok. U mužov obhájil 
prvú priečku Spišský Štvrtok z 
okresu Levoča a ten domino-
val aj medzi ženami. Víťazné 
kolektívy postúpili na 7. maj-
strovstvá SR, ktoré sa usku-
točnia v sobotu 29. a v nedeľu 
30. júna v Kysuckom Novom 
Meste.

 ŠIESTY ročník cha-
ritatívneho podujatia Káčer 

na bicykli odštartoval prvou 
etapou v nedeľu 23. júna v Lu-
čenci a skončí siedmou etapou 
v amfiteátri na Štrbskom Plese 
v sobotu 29. júna. Ide o pro-
jekt, počas ktorého Peter Ká-
čer trpiaci detskou obrnou na 
špeciálne upravenom bicykli 
cestuje naprieč Slovenskom a 
motivuje zdravých ľudí pomá-
hať.

 V SOBOTU 29. a v 
nedeľu 30. júna sa na Teniso-
vých kurtoch mesta Poprad 
uskutoční 7. ročník tenisové-
ho turnaja O pohár primátora 
mesta so slávnostným otvo-
rením v sobotu o 9. hodine. 
V turnajových dvojhrách a 
štvorhrách budú o prvenstvo 
súperiť hráči a hráčky v ka-
tegóriách muži, muži nad 50 
rokov, ženy, štvorhra muži a 
zmiešaná štvorhra.   (ppv)

V pondelok popoludní sa v Aréne Poprad uskutočnil Športo-
vý deň nadácie Slovenskej sporiteľne, ktorého hlavnou postavou 
bol slovenský olympionik Matej Tóth a jeho športová akadémia. 
Podujatie bolo určené žiakom prvého stupňa základných škôl z 
Prešovského a Košického kraja. Prihlásené družstvá absolvovali 
množstvo zábavných hier a atrakcií a vyvrcholením bol koncert 
speváčky Dary Rolins.   FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura
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Krakovský majstrom Európy Medzinárodný deň proti
zneužívaniu drog 

Vynikajúce výsledky študentov Tatranskej akadémie

Záver sezóny strávili pretekári 
Karate klubu Shihan Poprad v ru-
munskom Arade, kde sa v polovici 
júna konali Majstrovstvá Európy 
Európskej Shito Ryu Karate Fede-
rácie. Mladí popradskí karatisti si 
v Rumunsku počínali nadmieru 
úspešne a priniesli pod Tatry ko-
pec cenných kovov.

V súbornom cvičení kata vybojo-
vala v kategórií mladších žiačok Lin-
da Klempová striebro 
a Tadeáš Krakovský 
medzi mladšími žiak-
mi skončil bronzový. 
V športovom zápa-
se kumite v kategórií 
mladších žiačok do 
27kg vybojovala Lau-
ra Klempová striebro. 
Medzi mladšími žiač-
kami do 32kg vybojo-
vala Karolína Kiššková 
bronz. Rovnako bron-
zová skončila aj Ema 
Zacharová v kategórií 
mladších kadetiek do 

V roku 1987 Valné zhromaž-
denie OSN vyhlásilo 26. jún za 
„Medzinárodný deň proti zne-
užívaniu drog a nezákonnému 
obchodovaniu s nimi“ ako vyjad-
renie svojho predsavzatia vytvoriť 
medzinárodné spoločenstvo bez 
drogových závislostí. 

RÚVZ so sídlom v Poprade pra-
videlne realizuje rôzne zdravot-
no – výchovné aktivity na školách 
okresov Poprad, Kežmarok a Levo-
ča, ktoré sú zamerané na prevenciu 
drogových závislostí. Každoročne 
zabezpečuje i Monitoring o legál-
nych a nelegálnych drogách ano-
nymnými dotazníkmi. V r. 2014 
– 2018 do monitoringu bolo za-
pojených 892 študentov gymnázií 
a stredných škôl (9 škôl). Z analýz 
vyplýva, že prvé pokusy s fajčením 
má za sebou 68,3% študentov, väč-
šina z nich už vo veku 13 rokov. Do 
kategórie pravidelných fajčiarov 
(vyfajčí denne min. 1 – 2 cigarety) 
sa zaradilo až 39,6% študentov. V 
dôsledku fajčenia rodičov je pa-
sívnemu fajčeniu v domácnostiach 
vystavených 29,3% respondentov. 

42kg. Tadeáš Krakovský v kategórií 
mladších žiakov nad 32kg nenašiel 
premožiteľa, kategóriu suverénne 
vyhral a môže sa hrdiť titulom maj-
stra Európy Európskej Shito Ryu 
Karate Federácie. Marko Jalowiczor 
v kategórií kadetov do 67kg skončil 
strieborný. Slovenská výprava na 
šampionáte s bilanciou 28 zlatých, 19 
strieborných a 32 bronzových me-
dailí obsadila prvé miesto.  (jgz)

Až 79,6% študentov priznalo, že 
už boli podnapití, najčastejšie túto 
negatívnu skúsenosť zažili v 13 – 
tich rokoch. Väčšina respondentov 
(85,1%)  uviedla, že im bol alkohol 
ponúknutý od dospelého. Niektorí 
študenti priznali aj užitie nelegál-
nych drog (najčastejšie marihua-
nu). Za legalizáciu marihuany by 
hlasovalo 28,1% študentov. 

Z tejto analýzy vyplýva, že návy-
kové látky sú pre dnešnú mládež 
ľahko dostupnou komoditou a k 
prvému kontaktu  s drogami sa do-
stávajú vo veľmi mladom veku, už 
počas povinnej školskej dochádzky. 

Preto je nutné venovať zvýšenú 
pozornosť protidrogovej prevencii, 
podať mladým ľuďom objektívne 
informácie o drogách a poučiť ich o 
rizikách, zdravotných problémoch 
či životných komplikáciách, ktoré 
drogy spôsobujú. Do prevencie by 
sa nemali zapájať len odborníci či 
školy, ale aj rodičia, ktorých snahou 
by malo byť upevňovanie rodin-
ných vzťahov, a tiež efektívne tráve-
nie voľného času so svojimi deťmi. 

RÚVZ so sídlom v Poprade

V 2. polroku školského 
roku sa na stredných školách 
okrem riadneho vyučovania 
konajú rôzne vedomostné 
súťaže a olymiády, prijímacie 
a maturitné skúšky. Práve vý-
sledky vedomostných súťaží 
a olympiád tvoria dôležitú 
súčasť porovnávania kvality a 
úrovne jednotlivých škôl. Štu-
denti SSOSTA - Súkromnej 
strednej odbornej školy na Ul. 
29. augusta v Poprade, ktorej 
zriaďovateľom je Tatranská 
akadémia, sú aj v tomto škol-
skom  roku veľmi úspešní. 

   Podľa vyjadrenia Vladislava 
Mitického, predsedu správnej 
rady Tatranskej akadémie, je 
na SSOSTe  prioritou odborné 
a jazykové vzdelávanie, škola 
pripravuje študentov pre vy-
soké školy a reálnu prax. Svoje 
znalosti a vnútorný potenciál 
musia študenti naplno využiť 
a všetkým ukázať, čo v nich je. 
Účasť na vedomostných sú-
ťažiach a olympiádach je pre 
nich veľmi dôležitá, pretože sa 
naučia vystupovať, prezentovať 
pred odbornou verejnosťou, 
vedia sa porovnať s ostatnými 
a samozrejme, ak sa dostaví 
víťazstvo, tak je to veľmi dobrý 
pocit nielen pre študentov, ale 
aj pre pedagógov. Tento rok bol 
pre školu  mimoriadny, pretože 
študenti získali rôzne víťazstvá 
tak na krajskej, ale aj na národ-
nej úrovni. 

   14. ročník celoštátnej pre-

Zekuciová a Adam Dúbravec 
obsadili 2. miesto a HG team v 
zložení Aurélia Jendrušáková 
a Veronika Nečasová obsadili 
3. miesto.

Na JA Veľtrhu podnikateľ-
ských talentov, ktorý sa usku-
točnil 9. apríla 2019 v Bratisla-
ve, zvíťazila naša firma VENIT 
v kategórii IBM Prezentácia na 
pódiu a zároveň prezident na-
šej spoločnosti Damián Duda 
bol ocenený medzi najlepšími 
Manpower Leadership Award 

súťaže.
Na krajskom kole Stredo-

školskej odbornej činnosti do-
siahli študenti školy vynikajúce 
výsledky. Obsadili: 1. miesto 
(Jakub Soják) v súťažnom 
odbore Životné prostredie, 
geografia, geológia,  1. miesto  
(dvojica Monika Chovancová, 
Beáta Špaková) v súťažnom 
odbore História, filozofia, 
právne vedy, 2. miesto (Daniela 
Marušincová) v súťažnom od-

stížnej študentskej súťaže 
Networking Academy Games 
(NAG 2019) umožnil študen-
tom stredných a vysokých 
škôl ukázať svoje vedomosti a 
schopnosti z oblasti počítačo-
vých sietí, ktoré získali štúdiom 
v rámci NetAcad programu. 
Sme hrdí na výsledky študen-
tov našej školy, pretože v  ka-
tegórii družstiev HS3 obsadilo 
2. miesto družstvo v zložení 
Mário Harvan, Juraj Martiček 
a Samuel Bučák  a 5. miesto 
Lukáš Berko, 
Daniel Lav-
ko a Samu-
el Daráni. 
V kategórii 
jednotlivcov  
UNI -  2. 
miesto ob-
sadil Mário 
Harvan a 3. 
miesto Juraj 
Martiček. 

M o n i k a 
Chovancová, 
Bea Špaková a Patrik Ištvanko 
sa so svojou prácou „30 rokov 
nežnej slobody“ stali víťazmi 
súťaže EUSTORY 2018/19, 
ktorú vyhlasuje Slovenské 
centrum pre komunikáciu a 
rozvoj.

Do finále celoslovenskej 
súťaže Bankomat nápadov 
2019 v kategórii stredné školy 
postúpili až dva naše tímy  a 
oba boli veľmi úspešné.  Tím 
Z Generation v zložení Jana 

bore Ekonomika a riadenie, 3. 
miesto (dvojica Mária Šterbá-
ková, Matúš Juštik) v súťažnom 
odbore Elektrotechnika, har-
dware, mechatronika, 3. miesto 
(Ján Závacký) v súťažnom od-
bore Pedagogika, psychológia, 
sociológia, 4. miesto (Mário 
Budzeľ, Patrik Friedmann) a 5. 
miesto (trojica Pavol Halás, Ju-
raj Kriššák a Benjamín Skokan) 
v súťažnom odbore Informati-
ka.

V utorok 4. júna sa usku-
točnilo finále 
projektu „Roz-
behni sa!“ pod 
záštitou firmy 
Embraco v 
Spišskej Novej 
Vsi. Z celko-
vého počtu 31 
tímov postú-
pili do 7-člen-
ného finále 2 
projekty našej 
školy. Daniela 
Marušincová 

a Nikola Štefániková uspeli s 
projektom cestovného van-
kúša s úložným priestorom 
a obdržali 1300 eur na ďalší 
rozvoj svojho podnikateľského 
nápadu. Zuzana Hricová sa 
presadila s produktom mobil-
nej aromaterapie a na úspešné 
pokračovanie jej bolo vyčlene-
ných 3000 eur. 

Víťazom krajského  kola 
olympiády v anglickom jazy-
ku sa stal Jakub Suchár. Patrik 

Lorko, obsadil na krajskom 
kole olympiády v nemeckom 
jazyku v mimoriadne nároč-
nej kategórii II.C vynikajúce 3. 
miesto. 

Na krajskom kole súťaže ZE-
NIT v programovaní obsadil 
v kategórii B Jakub Krnáč 3. 
miesto.

Do medzinárodnej súťaže 
Matematický klokan 2019 sa v 
tomto školskom roku zapojilo z 
našej školy 54 študentov, z nich 
22 študentov dosiahlo percentil 
úspešnosti 90% a 14 študentov 
dokonca nad 95 %. 

Naši maturanti dosiahli vyni-
kajúce výsledky v externej časti 
maturitných skúšok aj v tomto 
školskom roku 2018/2019 .  V 
kategórii stredných odborných 
škôl v rámci celej SR (cca 460 
škôl) sa umiestnili v predmete 
anglický jazyk B1  na 1. mieste, 
v slovenskom jazyku a literatú-
re na 4. mieste a v matematike 
na 1. mieste! 

 Na titulnej stránke 
našej školy je uverejnený citát 
Roberta T. Kiosakiho  „Mnoho 
mladých ľudí sa stalo úspešný-
mi, lebo videli nové príležitosti”. 
Na škole sa snažíme podporiť 
študentov pri hľadaní práve ich 
nových príležitostí a výsledky 
sú naozaj obdivuhodné . Všetci 
študenti aj pedagogický zbor 
si zaslúžia  krásne prázdniny 
po takomto skvelom výkone 
v školskom roku 2018/2019.
  PP-86

Úspešná výprava popradských karatistov v Rumunsku.
FOTO – archív klubu
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Mestské kluby si zmerali sily

V Spišskej Sobote chce byť každý žiak Miškom

28.JÚN  
19.00 

NÁMESTIE SV. EGÍDIA POPRAD

Legenda známa po celom svete so svojimi megahitmi: Hands Up, Agadou, Zabadak, 

Big Bamboo, Rasta Man, Malaika , s ktorými robí radosť už vyše štyri desiatky rokov. 

Šesťčlenná  zostava z Mníchova prináša svojou hudbou takmer pravú radosť fanúšikom 

po celom svete zásadne v prevedení "live" a tak sa  fanúšikovia  môžu tešiť na skvelú 

náladu, osvedčené hity a poriadnu "tancovačku"  na celom Popradskom námestí.

OTVORENIE POPRADSKÉHO 
KULTÚRNEHO LETA 2019

Zabadak, Big Bamboo, Rasta Man, Agadou, Malaika,... To všetko sú megahity, ktorými už 

vyše štyri desaťročia zabáva skupina svojich fanúšikov po celom svete. Popradský koncert 

nebude výnimkou, a tak sa fanúšikovia môžu tešiť na skvelú náladu, osvedčené hity 

a poriadnu „tancovačku“ na Popradskom námestí.

 V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie uskutoční v ARÉNE Poprad

WWW.REGIONTATRY.SK            WWW.VISITPOPRAD.SK              WWW.POPRAD.SK              

Minulý týždeň v utorok sa 
v Dome kultúry uskutočnil 
už 12. ročník oceňovania naj-
úspešnejších žiakov ZŠ s MŠ 
Vagonárska v Spišskej Sobote 
pod názvom Miško (mimo-
riadny školák) 2019.

Žiaci boli ocenení v dvoch 
kategóriách – vedomostná ob-
lasť a šport. V prvej kategórii sa 
víťazkou stala Simona Bezáková 

zo 7.B, ktorá je úspešnou rie-
šiteľkou okresného kola olym-
piády anglického jazyka, deje-
pisnej olympiády, geografickej 
olympiády, biblickej olympiády 
a okrem toho sa zúčastnila aj 
matematickej olympiády a py-
tagoriády. Najúspešnejšou špor-
tovkyňou sa stala Emília Les-
kovjanská (na foto vľavo) z 9.C, 
ktorá bola členkou strieborného 

tímu na okresnom kole vo flor-
bale, získala prvé miesto v rám-
ci Športovej olympiády mesta 
Poprad v rýchlokorčuľovaní, na 
okresnom kole v atletike skonči-
la v behu tretia a ôsma, na okres-
nom kole v cezpoľnom behu 
obsadila 5. miesto. Jej športom 
číslo jeden je však hokej. Je člen-
kou ženského reprezentačného 
tímu SR. Ako členka popradské-

ho ženského hokejového tímu 
získala v rámci hokejovej ligy 1. 
miesto. Zúčastnila sa majstrov-
stiev sveta v hokejbale žien, kto-
ré sa skončili cez víkend v Ko-
šiciach. „V tomto školskom roku 
bola udelená ešte mimoriadna 
cena - Cena riaditeľky školy, kto-
rú získal Adam Krajč z 8.A za 
výborný prospech a správanie, 
reprezentáciu školy v atletike, 

či v plávaní, za účinkovanie v 
programe k 1OO. výročiu úmrtia 
M. R. Štefánika a v prednese cu-
dzojazyčnej literatúry Rés Cordis. 
Okrem toho bolo ocenených 21 
žiakov za výsledky vo vedomost-
ných súťažiach a olympiádach a 
18 najúspešnejších športovcov,“ 
dodala riaditeľka ZŠ s MŠ Va-
gonárska v Poprade Adriana 
Oravcová.     (ppv)

FOTO – Marek Vaščura

Štrnásty ročník Strážskych 
hier opäť postavil proti sebe 
kluby Popradčanov, Veliča-
nov, Sobotčanov i Stráža-
nov. Chýbali iba zástupcovia 
Klubu Matejovčanov. Súťa-
žili v každoročných netra-
dičných disciplínach - hod 
vidlami do diaľky, slalomový 
beh s fúrikom, preťahovanie 
lanom, 10 minútový futbal a 
pitie piva na čas.  Večerným 
zapálením Jánskej vatry si 
uctili deň letného slnovratu. 

Novinkou tohtoročných 
Strážskych hier bol malý pod-
tatranský folklórny festival, v 
ktorom vystúpili FS z Batizo-
viec, FS Venček a FS Lomni-
čan z Veľkej Lomnice, vďaka 
čomu dostal tento deň šmrnc 
ozajstného kultúrneho podu-
jatia. 

Ktorý klub vyhrá je dru-
horadé, vždy totiž víťazí vý-
borná atmosféra. Myšlien-
kou podujatia je pritiahnutie 
ľudí z celého mesta, zábava a 
uvoľnenie a veľa vtipných mo-
mentov vďaka šikovnosti i ne-

šikovnosti súťažiacich a vďaka 
moderátorovi. 

Organizátor a moderátor 
Rudolf Kubus uviedol: „Prí-
pravy okolo podujatia zabez-
pečuje tím, ktorý všetko urobí 
s chuťou a radosťou, rýchlo a 
spoľahlivo. Z tradície Stráž-
skych hier sa te-
šíme všetci.“ 

Ľudmila Šte-
faňáková, ktorá 
súťažila za Klub 
Strážanov pove-
dala: „Keby jed-
nou z disciplín 
bol skok do reči, 
to by nám vyho-
vovalo, ale keď-
že nie je, máme 

radi beh s fúrikom. Chodíme 
sem hlavne pre zábavu a dob-
rý guláš.“ 

Putovný pohár zo Stráž-
skych hier rokmi putuje po 
všetkých mestských častiach.  
Tentokrát sa z víťazstva te-
šil Klub Veličanov. (kpa)

Je zaručená žánrová pestrosť 
a vďaka programom bude 
centrum mesta pulzovať den-
no-denne kultúrou. V prípa-
de nepriaznivého počasia sa 
budú presúvať do vhodných 
vnútorných priestorov.

Veľkým programom, kto-
rý usporiada mesto Poprad 
v spolupráci s OZ Pre mesto 
s finančnou podporou OO 

Popradské kultúrne leto prináša takmer
sto rôznych podujatí 

CR Región Vysoké Tatry 
bude uprostred leta 6. ročník 
festivalu Made in Slovakia. 
Uskutoční sa od 31. júla do 
2. augusta a v sobotu 3. au-
gusta naň nadväzuje program 
Made in Poprad s prehliadkou 
popradských umelcov. Má-
ria Jalovičiarová z oddelenia 
kultúry MsÚ doplnila: „Fes-
tival je zameraný na ľudovú 
a umeleckú tvorbu, na origi- FOTO – Katarína Plavčanová

nálne a autentické slovenské 
výrobky. Nebude chýbať ani 
bohatý kultúrny program. 31. 
júl bude venovaný slovenským 
legendám ako Vašo Patejdl, 
Duchoňovci, Paľo Drapák, 1. 
august folklóru – vystúpia Šte-
vo Švec a Fajta, Čarovné ostro-
hy a ďalší. 2. august bude pod 
názvom Poprad sa baví a príde 
Kmeťo band, Starmánia a Pe-
ter Marcin a ďalší.“  (mar)

(Dokončenie zo str. 1)


