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Poprad sa k cyklistickému šampionátu pripojil Eliminatorom

Popradský študent zaznamenal medzinárodný úspech

Streda  16. 8. 2017 Číslo 32 Ročník XXVIII. www.noviny-poprad.sk Cena 0,30 €

Minulý víkend bol pod Tatrami 
cyklistický sviatok. Nedeľňajším 
Majstrovstvám Európy v MTB ma-
ratóne mužov a žien v kategóriách 
Elite a Masters predchádzali v sobo-
tu otvorené preteky na tratiach ME 
2017 - už 18. ročník Horal víken-
du. Organizátori tohto tradičného 
podujatia dostali po prvýkrát mož-
nosť byť aj hostiteľom ME v horskej 
cyklistike. Poprad sa k šampionátu 
horských cyklistov pripojil novou 
disciplínou Eliminator. 

Eliminator býva už bežnou sú-
časťou špičkových svetových a eu-
rópskych pretekov. Na Námestí sv. 
Egídia viedla približne 600 metrová 
šprintérska trať, ktorej autorom bol 
dvojnásobný majster sveta v cyklo-
krose Ondrej Glajza. Riaditeľ pre-
tekov Eliminator Peter Procházka 
konštatoval: „Týmito pretekmi sme 
sa nielen zlúčili a podali si pomocnú 
ruku mesto Poprad a mesto Svit, ale 
chceli sme sa hlavne priblížiť ľuďom. 
Dnes je vo svete trend, keďže sú trošku 

pohodlní, aby chodili za športom ďa-
leko, urobiť preteky priamo v meste. 
Jedným z hlavných motívov Elimina-
tora bolo, aby obyvatelia mesta žili 
cyklistikou, športom, aby sa hýbali. 
Akcia sa v Poprade konala premiéro-
vo. Prihlásilo sa 60 pretekárov a za-
stúpené boli štyri krajiny - Slovensko, 
Česko, Poľsko a Estónsko.“ 

Po kvalifikačných a vylučovacích 
jazdách prišiel finále Eliminatora na 
námestie odštartovať Peter Bondra, 
slovenská hokejová legenda. Okrem 

iného povedal: „Pre hokejistov je bi-
cyklovanie doplnkovým športom. Po-
čas mojej kariéry sme robili rôzne testy 
na stacionárnych bicykloch a v mojej 
tréningovej príprave bolo bicyklovanie 
veľmi časté.“ S uznaním kvitoval snahy 
Popradu, aby sa rozšírili cyklochod-
níky a prepojilo mesto s Kežmarkom, 
Svitom a Vysokými Tatrami. Premávka 
na cestách je hustá, a pre priaznivcov 
cyklistiky sú cyklochodníky výbor-
ným riešením. Môžu sa cítiť bezpečne. 

Čerstvý maturant bilin-
gválneho gymnázia v Po-
prade Oliver Pitoňák (na 
foto) sa ako člen sloven-
ského tímu pred pár dňami 
vrátil z Medzinárodnej bio-
logickej olympiády (IBO) 
vo Veľkej Británii.

Priniesol si bronzovú me-
dailu spomedzi 245 stredo-
školákov z takmer 70-tich 
krajín sveta. Okrem toho 
tím SR získal ešte ďalšiu špe-
ciálnu cenu za video, ktoré 

na súťaž pripravil. Historicky 
prvá biologická olympiáda 
bola pred 28-mi rokmi v Čes-
koslovensku. 

Celkové hodnotenie IBO 
je iné, ako na iných druhoch 
olympiád  - 60 perc. účastní-
kov si odnáša domov medailu. 
Desať percent získalo zlatú me-
dailu, 20 striebornú a 30 bron-
zovú medailu. V celkovom po-
radí bol Oliver na 124. mieste. 
Povedal: „Na týchto súťažiach 
je vždy niečo, čo neviete. Ani 

samotný víťaz nevie všetko 
správne. Niektoré časti súťa-
že som však mal vypracované 
lepšie ako zlatí medailisti. Ak 
chcete uspieť, musíte byť dobrí 
vo všetkom, čo je veľmi ťažké, 
keďže biológia je široká veda.“

Každá krajina vysiela svoj 
4-členný tím. V  ňom každý 
súťaží sám za seba. Študenti 
absolvovali teoretické aj prak-
tické úlohy v  laboratóriách 
v trvaní 6 hodín.

(Pokračovanie na str. 2)

(Pokračovanie na str. 10)
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Stručne

Nominujte osobnosti Prešovského kraja

PP-7

• MESTSKÉ zastupiteľstvo mesta 
Poprad sa uskutoční vo štvrtok 24. 
augusta. Zvoláva ho primátor mesta 
Jozef Švagerko. Rokovaniu zastupi-
teľstva bude 21. augusta predchádzať 
zasadanie Mestskej rady. Program 
zastupiteľstva už je zverejnený na 
webovej stránke mesta www.po-
prad.sk

• KANDIDATÚRU na post pred-
sedu Prešovského samosprávneho 
kraja ohlásil František Bednár z Po-
pradu, ktorý bude zároveň kandido-
vať aj za poslanca PSK. Svoje ciele 
bude prezentovať v  piatok v  Prešo-
ve spolu s  ďalšími kandidátmi na 
poslancov PSK: Marekom Dudom, 
Jaroslavom Guzaničom a Ivanou Pa-
darasovou.

• PODTATRANSKÉ múzeum 
v Poprade ponúkne poslednú, štvrtú 
prednášku v tomto roku. Uskutoční 
sa v stredu 23. augusta. Marián So-
ják z Archeologického ústavu SAV 
sa v nej zameria na Poprad vo svetle 
novších archeologických nálezov.

• DRUHÝ turnus Detskej univer-
zity Poprad sa uskutoční od pon-
delka 21. a potrvá do piatka do 25. 
augusta. O účasť prejavili deti veľký 
záujem.   

• VÝJAZDOVÝ odber Národnej 
transfúznej služby Poprad sa usku-
toční 22. augusta od 10.30 do 14. 
hod. v Hasičskej zbrojnici v Batizov-
ciach a 24. augusta od 8. do 11. hod. 
v Katolíckej fare v Novej Lesnej.

• V DňOcH od 22. - 26. augusta 
Rímskokatolícka farnosť Poprad or-
ganizuje letný detský tábor v Liptov-
skej Štiavnici. Určený je pre deti od 
8 do 12 rokov. 

• V TATRANSKEJ galérii na 
Hviezdoslavovej ulici v Poprade 
otvoria 31. augusta o 17. hod. výsta-
vu Lukáša Pažitku Krajiny. Na verni-
sáži vystúpi hudobný hosť Vladimír 
Merta, významný český hudobník, 
publicista, esejista a fotograf.

• NA webovej stránke mesta Po-
prad www.poprad.sk je uverejnený 
presný zoznam odberných miest, 
v ktorých bude v týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z dôvo-
du plánovaných prác na zariadení 
nízkeho napätia. 

• HLAS jednému z  dvanástich 
stromov - finalistov ankety Strom 
roka môžu občania posielať do kon-
ca septembra 2017. Viac na stránke 
www.ekopolis.sk. Zatiaľ v hlasovaní 
vedie 350-ročný dub zo Želiezoviec, 
za ním je platan z  Jelky a  borovica 
z Hlohovca.   (ppš)

Prešovský samosprávny kraj 
v tomto roku už po 14-ty raz ocení 
významné osobnosti či kolektívy 
regiónu. Návrhy na udelenie ceny 
Prešovského samosprávneho kraja 
možno podať do 30. septembra. 

V  nominácii je potrebné uviesť 
meno navrhovaného laureáta a krát-
ke zdôvodnenie, prečo by navrhova-
ný človek alebo inštitúcia mali byť 
ocenení a poslať to na adresu Úrad 
PSK, Námestie mieru 2, 080 01 Pre-
šov. Návrhy môže predložiť ktorý-
koľvek občan.

Cena PSK je verejným ocenením 

jednotlivcov i  kolektívov za dlho-
ročný mimoriadny prínos pre roz-
voj kraja a významné zásluhy vo 
všetkých oblastiach spoločenského, 
hospodárskeho a  kultúrneho živo-
ta. Cena predsedu PSK je ocenením 
osobností a  inštitúcií, ktoré prispeli 
k  oživeniu ekonomiky, propagácii 
regiónu, dosiahli mimoriadne úspe-
chy alebo pomohli pri záchrane ľud-
ského života či materiálnych hodnôt.   

Ceny PSK a Ceny predsedu PSK za 
rok 2017 budú už tradične odovzda-
né v závere roka v rámci slávnostné-
ho galaprogramu v Prešove.  (dje)

V  nedeľu popoludní Ná-
mestie sv. Egídia naplnil 
program promenádneho 
koncertu súbor Dychovej 
hudby Tatramat Matejov-
ce pod vedením Jána Mi-
ženka. Hrajú mix dycho-
vých skladieb, svetových 
evergreenov, hity muzi-
kálov, do ich repertoáru 
patrí aj zmes slovenských 
poliek.  Na scéne je tento 
kvalitný súbor veľa rokov, 
ale v rámci kultúrneho leta 
sa predstavili prvýkrát.

Do konca augusta 2017 by mala 
ešte trvať čiastočná uzávierka cesty 
III/3080 v prieťahu mesta Poprad na 
križovatke ulíc Slovenského odboja a 
Karpatskej. Uzávierka je vyznačená 
prenosným dopravným značením a 
doprava je riadená prenosnou svetel-
nou signalizáciou. Kvôli stavebným 
prácam je zároveň úplne uzavretý 
krátky úsek Karpatskej ulice.  (ppp)

Čiastočná uzávierka

Zamerané boli na biochémiu, bo-
taniku a  vývinovú fyziológiu, kde 
pitvali larvu muchy.

Súbežne s  biologickou olympiá-
dou prebieha aj súťaž videí na zada-
nú tému - tohto roku to boli Rytmy 
života. Víťazné kreatívne video z Po-
pradu o fotosyntéze ocenila porota aj 
ostatní súťažiaci. 

Oliverova učiteľka biológie Silvia 
Bartošová (na foto na 1. strane) po-
vedala: „Oliver je skvelý v tom, že vie 
spájať poznatky aj z iných prírodoved-
ných disciplín - z matematiky, fyziky 
a chémie, na čom sú olympiády často 
stavané. Na niektorých hodinách bio-
lógie so spolužiakmi ani nemusel byť, 
lebo tie veci už dávno vedel. Z mole-
kulárnej biológie a genetiky svojimi 
otázkami vedel prekvapiť nielen mňa. 
Problémy mali aj genetici, ktorí učia 
na našich vysokých školách.“  

Tento nadaný biológ sa chystá štu-
dovať biológiu na Karlovej univer-
zite v Prahe. Poznamenal: „Pôvodne 
som chcel študovať v Anglicku. Pod-
mienky sú tam však iné ako u nás a 
je ťažké si zvyknúť, robia tam všetko 
inak. Teším sa do Prahy. Z olympiády 
si napríklad česká reprezentácia od-
niesla zlatú medailu.“

Olivera baví okrem biológie aj jeho 
záhradka, kde si pestuje zeleninu, 
ovocie, momentálne  tam má záplavu 
uhoriek.    (kpa)

Popradský študent ...
(Dokončenie zo str. 1)

www.noviny-poprad.sk
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Krátke správy

Kraj investuje do obnovy
historických budov milióny eur

Legiovlak pripomína boj Čechov a Slovákov za samostatný štát

Výmena potrubí

• FINANČNÁ správa spustila v rám-
ci svojho call centra špeciálnu telefo-
nickú linku pre malých a stredných 
podnikateľov. Funguje od 1. augusta 
2017. Podnikatelia vďaka nej získajú 
individuálny prístup podľa potrieb. 
Venujú sa im špecialisti Centra pod-
pory pre dane. Na infolinku sa dovo-
lajú po vytočení čísla 048/431 72 22 a 
zvolení voľby 2. • PÄTNÁSŤ autorov spätých s 
mestom Levoča a regiónom Spiša 
predstaví svoju aktuálnu tvorbu v ob-
lasti maľby, grafiky, výtvarnej fotogra-
fie, skla a sochy na výstave v Galérii 
mesta Levoča. Otvorená bola v piatok 
11. augusta pri príležitosti tretieho vý-
ročia otvorenia galérie a v rámci osláv 
500. výročia ukončenia diela Majstra 
Pavla. Jej názov je Hommage à Majster 
Pavol, potrvá do 15. septembra 2017.• KONcERT v  hudobnom štýle 
Ameriky 50-tych rokov v podaní sku-
piny s  názvom Banda Americano sa 
bude konať v sobotu 19. augusta o 15. 
hod v  mestskom parku v  Tatranskej 
Lomnici a o 18. hod. v areáli kúpeľov 
v Novom Smokovci. • PRÁVNIcKÉ a fyzické osoby v da-
ňových priznaniach uviedli, že chcú 
občianskym združeniam, neziskovým 
organizáciám, nadáciám a  iným sub-
jektom venovať 42 954 693,83 eur zo 
svojich daní. Suma sa ešte bude počas 
roka zvyšovať. Finančná správa po-
ukázala peniaze od 781 710 občanov 
resp. firiem. Suma len za mesiac júl 
2017 stúpla o viac ako 11 miliónov eur 
oproti júnu 2017.• V POSLEDNOM júnovom a pr-
vom júlovom týždni sa uskutočnila v 
predajniach Tesco iniciatíva na pod-
poru potravinových bánk v  rámci 
dlhodobej spolupráce partnerov spo-
ločnosti Tesco, zameraná na boj proti 
plytvaniu potravinami. 1 % príjmov 
z predaja, vrátane DPH, z viac ako 100 
vybraných značiek vo všetkých pre-
dajniach Tesco v strednej Európe bolo 
odovzdaných na financovanie aktivít 
organizácií prevádzkujúcich potravi-
nové banky v každej zo zapojených 
krajín. Spoločne s našimi dodávateľmi 
a zákazníkmi  darovali na dobrú vec 
vyše 105 000 eur.• cOUNTRY kapela The Colt zo Spiš-
skej Novej Vsi bude účinkovať v nedeľu 
20. augusta o  15. hod. v  Tatranskej 
Lomnici s mestskom parku a o 18. hod. 
v kúpeľoch v Novom Smokovci.• ZARIADENIE Gašperov mlyn, zná-
me predovšetkým svojou reštauráciou 
ponúkajúcou zážitkovú gastronómiu, v 
auguste 2017 oslávi už štvrté výročie od 
otvorenia. So štvrtými narodeninami 
mlyna sa rozhodli otvoriť popri troch 
izbách aj štvrtú ubytovaciu kapacitu - 
jedinečný Apartmán v oblakoch, ktorý 
poteší milovníkov dobrého jedla, ale 
hlavne histórie a umenia.  (ppš)

Prešovský samosprávny kraj uro-
bil za posledné dva roky mimoriad-
ny pokrok pri obnove historických 
budov. Do rekonštrukcií vzácnych 
kultúrnych pamiatok investoval 
takmer 12 miliónov eur prevažne 
z  vlastných a  tiež úverových zdro-
jov Európskej investičnej banky. 
V tomto roku pôjde do revitalizácie 
vzácnych objektov ďalších viac ako  
3,1 mil. eur.   

V súčasnosti postupuje rekonštruk-
cia kaštieľa v Humennom celkovo za 
2,7 mil. eur, Šarišskej galérie v Prešo-
ve za 2,9 mil. eur, hradu Kežmarok za 
1,3 mil. eur, revitalizácia podhradia 
pod Ľubovnianskym hradom za 1,4 
mil. eur.

Prakticky „od podlahy“ kraj za 
posledné dva roky zmodernizoval 
aj Podtatranské múzeum v Poprade, 
kde sa finalizujú stavebné práce. Išlo 
o  komplexnú rekonštrukciu za 2,4 
milióny eur, ktorej súčasťou bola aj 
príprava na novú expozíciu Knieža-
cej hrobky. Momentálne sa realizujú 
práce v exteriéri, kde pre návštevní-
kov bude vytvorený priestor na zau-
jímavé aktivity. Prípravy vrcholia aj 
pri tvorbe novej expozície, ktorá by 
sa už mala niesť v duchu múzea 21. 
storočia. 

Pracovalo sa aj na rekonštrukciách 
meštianskych domov. Napríklad 
v  Bardejove, kde je PSK zriaďova-
teľom Šarišského múzea, išlo do 
obnovy pamiatok, ktoré sú národ-
nými kultúrnymi pamiatkami, viac 
ako 800 tis. eur. Podobne bol  zre-
konštruovaný aj meštiansky dom 
v  Poprade - Spišskej Sobote, kde je 
umiestnená pobočka Podtatranskej 
knižnice a náklady predstavovali 390 
tisíc eur.

„V tomto tempe pokračujeme ďalej. 
Len v tomto roku sme v oblasti kultúry 
na obnovu budov, ktoré majú historic-
kú hodnotu i veľký potenciál vyčlenili 
ďalších takmer 3,2 milióna eur. Pod-
poríme napríklad rekonštrukciu ba-
rokového paláca na Hrade Ľubovňa, 
obnovu dežefiovského kaštieľa v  Ha-
nušovciach nad Topľou i  Vily Rákoci 
v Bardejovských Kúpeľoch a pokraču-
jeme aj v odvhlčení  hradu v Kežmar-
ku. Rovnako pripravujeme projektovú 
dokumentáciu na rekonštrukciu areá-
lu Krajského múzea v Prešove,“ pove-
dal predseda PSK Peter Chudík. Ako 
dodal, kraj vynakladá veľké úsilie na 
zatraktívnenie kultúrnych pamiatok, 
hradov a múzeí. Mnohé z nich sú to-
tiž vstupnou bránou i  pýchou miest 
a rovnako celého regiónu.  (dje)

Popradská energetická spoloč-
nosť v Poprade zabezpečuje výmenu 
starého teplovodného potrubia vo 
východnej časti sídliska Juh v dĺžke 
takmer 280 metrov. Pre práce, ktoré 
budú prebiehať v týchto dňoch nebu-
dú mať približne päť dní teplú úžit-
kovú vodu obyvatelia bloku Latorica, 
Ondava, Topľa, Wolfrám s číslom 30 
a prvé tri vchody smerom od mesta 
v bloku Tálium. Práce sa vykonávajú 
z dôvodu zníženia tepelných strát v 
teplovodnom potrubí, ktoré je už 
viac ako štyridsať rokov staré. 

Obyvatelia sú o odstávke TÚV in-
formovaní aj prostredníctvom ozna-
mov vo vchodoch svojich bytoviek. 
Konečné terénne úpravy po výmene 
potrubia budú hotové do polovice 
septembra. PES mieni investovať 
ročne na výmenu starých potrubí 
300 tisíc eur.   (ppt)

Počas augusta a septembra prejde 
Slovenskom Legiovlak - legionárske 
pojazdné múzeum na koľajniciach. 
Vlak má 13 vagónov a pripomína 
100. výročie boja Čechov a Slovákov 
za vytvorenie spoločného štátu. 

Vlaková súprava jazdí od roku 
2015. Počas tohtoročného 2-mesač-
ného putovania Slovenskom vlak 
postupne navštívi 9 zastávok: Žilinu, 
Dolný Kubín, Poprad, Medzilabor-
ce, Humenné, Košice, Zvolen, Nitru 
a Bratislavu. V Poprade bol od piatka 
do nedele. 

Legiovlak tvoria zrekonštruované 
vagóny. Desaťtisíce českosloven-
ských legionárov sa nimi prepravo-
vali naprieč Ruskom po Transsibír-
skej magistrále v rokoch 1918-1920. 

Prejazd domov do 
Československa si 
legionári často mu-
seli vynútiť tvrdým 
bojom s  boľševik-
mi. 

Veliteľ vlaku 
Zdeněk Votava 
(na foto) povedal: 
„Historické vagóny 
sú upravené tak, 
aby verne zod-
povedali dobe a 
návštevníkom čo najviac priblížili 
podrobnosti z legionárskeho života 
a ich boja. Vlaky boli kasárňami na 
koľajniciach a legionári sa museli 
postarať o všetko sami a ešte k tomu 
v pohybe. Bežný príbytok vojakov 

predstavovala tzv. 
tepluška pre 16 
mužov (na foto). 
Na rozdiel od toho 
vysokí dôstojníci 
mali k  dispozícii 
luxusne osobné 
vozne.“ 

Vo vlaku sú aj 
pojazdné dielne - 
krajčírska a  kováč-
ska, vozeň poľnej 
pošty aj zdravotný 

voz s  improvizovanou chirurgickou 
sálou. Spôsob boja legionárov pribli-
žuje improvizovaný obrnený vagón, 
ktorý je vyzbrojený delom a  guľo-
metmi aj plošinové vozne na presun 
materiálu. 

Legiovlak predstavuje spoločnú 
vojenskú históriu Slovákov a Če-
chov nielen širokej verejnosti, ale 
zameriava sa predovšetkým na mlá-
dež, ktorej je sto rokov stará história 
pomerne vzdialená. Preto sú počas 
školského roka pripravené skupino-
vé prehliadky pre študentov. Náv-
števa Legiovlaku je skvelou príleži-
tosťou ako si udalosť pripomenúť a 
dozvedieť sa viac o tom, aké odhod-
lanie a utrpenie predchádzalo vzni-
ku Československa.  (kpa)

Pietna spomienka pri príležitosti 
49. výročia Augusta 1968 sa uskutoč-
ní na Námestí sv. Egídia v  Poprade 
v pondelok 21. augusta o 14. hod. pri 
Pamätníku obetiam okupácie Čes-
koslovenska v  roku 1968. Pietny akt 
organizuje Svetové združenie býva-
lých politických väzňov.  (ppp)

Pietna spomienka
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Podtatranské múzeum si pripomína výročie, ale na oslavy teraz nie je čas

Pomáhali v horách Rekonštrukcia interiéru je hotová, na rad príde areál múzea

Budovu dnešného Podtat-
ranského, pôvodne Karpat-
ského múzea, na Vajanského 
ulici v Poprade dokončili v 
auguste 1886. O necelý rok 
na to - 6. augusta 1887 sprí-
stupnili zbierky pre verej-
nosť. Uplynulých 130 rokov 
potvrdilo životaschopnosť 
múzea, ktorého priestory 
(okrem krátkeho obdobia 
konca 30-tych rokov minu-
lého storočia, kedy boli 3 
miestnosti určené pre žiakov 
nemeckej školy) vždy slúžili 
len na muzeálne účely.

Múzeum bolo založené 
Uhorským karpatským spol-
kom, ale je zvláštnosťou, že 
nebolo jediné. Existovali po-
pri sebe dve - Karpatské v 
Poprade a Tatranské vo Veľ-
kej. „Dôvodom vzniknutej si-
tuácie bolo, že členovia Uhor-
ského karpatského spolku z 
oboch mestečiek sa nedokázali 
dohodnúť na pôvodnom zá-
mere postaviť budovu múzea 
na hranici oboch miest v blíz-
kosti železničnej stanice, ktorá 
vtedy niesla názov Poprad – 
Veľká. Aurel V. Scherfel s pod-
porou ďalších členov spolku a 
miestnych obyvateľov, založili 
v roku 1881 Spoločnosť Ve-

lického Tatranského múzea 
a následne začali sústreďovať 
zbierkové predmety. Prvú ex-
pozíciu otvorili 2. júla 1882 v 
budove miestnej školy vo Veľ-
kej. Predbehli Poprad, ktorý 
postavil budovu Karpatského 
múzea až v roku 1886 a o rok 
na to otvoril prvú expozíciu 

verejnosti. Do roku 1945 obe 
múzeá vítali návštevníkov 
samostatne, ako spolkové mú-
zeá. Po skončení vojny, v júli 
1945, boli obe múzeá zlúčené 
do jedného, spoločného mú-
zea pod názvom Tatranské 
múzeum okresu popradského 
so sídlom v Poprade, od roku 
1961 s názvom Podtatranské 
múzeum v Poprade“ načrela 
do minulosti riaditeľka Pod-

tatranského múzea v Popra-
de Magdaléna Bekessová. 
Veľkú zásluhu na vzniku Kar-
patského múzea mal Dávid 
Husz, ktorý sa bezmála desať 
rokov usiloval o postavenie 
budovy múzea v Poprade. 
Daroval rozsiahly pozemok v 
susedstve vtedajšieho pivova-

ru a napokon sa v roku 1885 
dočkal položenia základného 
kameňa. Budova bola posta-
vená v pseudorenesančnom 
slohu a patrí v súčasnosti k 
najstarším účelovým muze-
álnym budovám na Sloven-
sku. Postupom času došlo k 
niekoľkým dostavbám, pre-
stavbám a rekonštrukciám. 
Pri prvej dostavbe sa k hlav-
nej budove v roku 1907-9 do-

stavalo východné a západné 
krídlo, v roku 1926 vznikli 
nové priestory na prízemí a 
poschodí s viac ako 240 m2 
novej výstavnej plochy, avšak 
nesporne najväčšou obnovou 
prechádza Podtatranské mú-
zeum v súčasnosti. Od marca 
2015 doteraz prebieha veľká 

rekonštrukcia  
interiérov aj are-
álu (viac v člán-
ku nižšie). 

„ Mom e ntá l -
ne nie je čas ani 
priestor na osla-
vy, ale predpo-
kladáme, že do 
konca tohto roka 
otvoríme samo-
statnú expozíciu 
na druhom nad-
zemnom podlaží 

s názvom Poprad a okolie v zr-
kadle vekov spolu s výstavou, 
ktorá priblíži históriu výstav-
by, všetkých dostavieb, staveb-
ných úprav a rekonštrukcií až 
po tú poslednú,“ podčiarkla 
riaditeľka, ktorá o 130. výročí 
prednášala aj v Letnej čitárni 
múzea minulú stredu. 

V uplynulých desaťro-
čiach zorganizovalo mú-
zeum množstvo pútavých 

výstav. K najvýznamnejším 
patrila ešte v medzivojno-
vom období Prvá poľovníc-
ka výstava pre Slovensko 
(1926), z ktorej veľa arte-
faktov zostalo v zbierkovom 
fonde múzea. V roku 1933 
bola otvorená Pamätná izba 
Dr. Michala Guhra, no o jej 
povojnovom osude je málo 
informácií. V roku 1926 
kúpil pre múzeum Karpat-
ský spolok drevený oltár z 
artikulárneho kostola zo 
Spišskej Novej Vsi, ktorý bol 
umiestnený v evanjelickom 
kostole v Rakúsoch. Dnes 
je tento exponát po reštau-
rovaní prezentovaný v ex-
pozícii Podtatranského mú-
zea v Poprade - Sp. Sobote. 
Návštevníci prichádzali aj za 
nálezom mozgovne nean-
dertálskeho človeka z Gáno-
viec atď. História expozícií 
aj výstav je skutočne bohatá 
a bude ešte bohatšia. Najmä 
vďaka unikátnemu nálezu 
kniežacej hrobky, datovanej 
na koniec 4. až začiatok 5. 
storočia nášho letopočtu. 
Otvorenie novej expozície 
kniežacej hrobky z Popra-
du, pripravuje múzeum na 
budúci rok.  (mar)

• MINULÝ štvrtok podvečer požiadal 
Horskú záchrannú službu o pomoc muž 
priamo z vrcholu Širokej veže vo Vyso-
kých Tatrách. Pomoc potrebovala jeho 
manželka, u ktorej nastali problémy so 
srdcom. Pre urýchlenie záchrannej akcie 
boli o súčinnosť požiadaní leteckí zá-
chranári, ktorí pacientku transportovali 
do Nemocnice Poprad.• ÚRAZ hlavy si minulú nedeľu spô-
sobil pádom pri zostupe po turistickom 
chodníku smerom zo Skalnatého plesa 
do Tatranskej Lomnice 18-ročný poľský 
turista. Na pomoc mu prišli záchranári 
HZS, ktorí ho ošetrili a na stanici Štart 
odovzdali posádke RZP.• ZABLÚDENEJ rodine pomáhala v 
nedeľu HZS v Slovenskom raji. Rodina 
zišla z chodníka, lebo si chcela skrátiť 
cestu. Pre vyčerpanosť jedného člena a 
blížiacu sa tmu privolali pomoc. Vďaka 
GPS súradniciam sa ich podarilo nájsť a 
doviesť k ich zaparkovanému autu.• MINULÝ víkend sa v oblasti Tatran-
skej Kotliny, Šuňavy a Liptovského Hrád-
ku uskutočnilo cvičenie psovodov hor-
ských záchranárov pre mladých psov v 
rámci projektu USAR. Psovodi sa zame-
rali najmä na nácvik vyhľadávania osôb v 
kamennej suti a ruinách.  (hzs)

V Podtatranskom múzeu v Po-
prade vrcholí komplexná rekon-
štrukcia. Po obnove interiérov 
sa čoskoro začnú práce v areáli, 
ktoré by mali byť ukončené ešte v 
tomto roku. 

Riaditeľka múzea Magdaléna Be-
kessová zhrnula: „Projekt komplex-
nej rekonštrukcie bol spracovaný ešte 
v roku 2010. Práce mali byť pôvodne 
zrealizované s  pomocou finančných 
prostriedkov z eurofondov, ale ne-
podarilo sa ich získať. Našťastie náš 
zriaďovateľ - Prešovský samosprávny 
kraj sa rozhodol investovať do rekon-
štrukcie finančné prostriedky získané 
prostredníctvom Európskej investič-
nej banky. Rekonštrukčné práce sa 
začali v marci 2015, ale keďže ubehlo 
niekoľko rokov od pôvodného projek-
tu, veľa vecí bolo  potrebné zmeniť 
a dopracovať, napríklad, čo sa týka 
areálu.“ Doterajšia rekonštrukcia 
interiérov zahŕňala výmenu strechy, 
okien, podláh, elektrických a ďalších 
rozvodov, opravu fasády a ďalšie. 
Kolaudácia sa uskutočnila koncom 
novembra minulého roka. Pre ten-
to rok zriaďovateľ schválil ďalšie fi-
nančné prostriedky na dokončenie 

rekonštrukcie a vonkajšie stavebné 
úpravy v areáli múzea.

Práce v exteriéri by sa mali čosko-
ro začať a byť hotové do konca toh-
to roka. Pre expozíciu kniežacej 
hrobky pochádzajúcej z obdobia 
4.-5. storočia nášho letopočtu, sú 
už pripravené priestory v interiéri a 
budú v úzkom prepojení s vonkaj-
ším areálom.  Ako podotkla riadi-
teľka, plánované sú tri remeselnícke 
dielne, ktoré budú vybavené tradič-
nými pracovnými nástrojmi a budú 
slúžiť aj na edukačné účely. Prvé dve 

- textilná a tokárska majú byť zaria-
dené ešte v tomto roku s pomocou 
finančných prostriedkov z grantu 
Fondu pre podporu umenia, hrn-
čiarska dielňa na budúci rok. 

„Po rekonštrukcii interiéru, ktorý 
dnes už zodpovedá súčasným tren-
dom, by sme radi privítali prvých 
návštevníkov koncom tohto roka. 
A na jar ich pozveme aj do areálu 
múzea. Popri tom sa budeme veľmi 
intenzívne venovať prácam na inšta-
lácii expozície kniežacej hrobky z Po-
pradu - Matejoviec, čo bude náročná 
úloha, na realizácii ktorej plánujeme 
úzko spolupracovať s viacerými do-
mácimi a zahraničnými vedeckými 
inštitúciami. Pracovný termín jej 
sprístupnenia je jeseň 2018. Ubezpe-
čujem verejnosť, že sa nemusí obávať 
- celý inventár hrobky je už na Slo-
vensku v špecializovanom depozitári 
Archeologického ústavu SAV Nitra. 
Nehrozí, že sa do Popradu nevráti. 
Ďalej pokračuje konzervácia výdre-
vy vonkajšej komory hrobky, pretože 
z technologických dôvodov jej kon-
zervácia prebieha v iných podmien-
kach, ako konzervácia dreva sarko-
fágu a mobiliára hrobky.“  (mar)
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Bude nová lanovka v Tatrách?
Na Slovensku sú dlhodobo 

kľúčovou oblasťou záujmu 
spoločnosti Tatry mountain 
resorts (TMR) Tatry.

S cieľom viesť o Tatrách 
konštruktívnu diskusiu ini-
ciovala spoločnosť platformu 
Aké Tatry chceme, cez ktorú 
prináša pozitívne príklady 
rozumného podnikania v 
Tatrách a zároveň inšpirácie 
zo svetových a európskych 
stredísk. „V rámci platformy 
Aké Tatry chceme sme sfor-
mulovali našu víziu Tatier z 
pohľadu podnikateľov a záro-
veň cez ňu získavame spätnú 
väzbu a pohľad na rozvoj Ta-
tier od ľudí z celého Slovenska. 
Našu úlohu, ako podnikateľov 
so skúsenosťou z viacerých 
krajín, vidíme najmä v priná-
šaní inovatívnych projektov a 
návrhov na rozumný rozvoj 
cestovného ruchu v Tatrách, 
a boli by sme radi, keby sme 
o nich mohli viesť normálnu 
diskusiu so všetkými relevant-
nými partnermi. Pohľad pod-
nikateľov a investorov, ktorí 
majú záujem toto územie 
rozvíjať a skvalitňovať služ-
by, by mal byť v tejto diskusii 
rovnako relevantný ako názo-
ry ostatných strán,“ uviedol 
generálny riaditeľ a predseda 
predstavenstva TMR Bohuš 
Hlavatý. 

Podľa prieskumu, do kto-
rého sa zapojilo takmer 1 
300 respondentov z celého 
Slovenska, až 75 % vyjadri-
lo názor, že otázka rozvoja 
Vysokých Tatier sa týka ce-
lého Slovenska. Názor, že ide 
výhradne o záležitosť oby-
vateľov mesta Vysoké Tatry 
zastávalo 12 % a 9 % si myslí, 
že o Tatrách by sa malo roz-
hodovať na úrovni regiónu. 
Problém dopravy v Tatrách 
sa týka všetkých. Za jeden z 
najvypuklejších problémov 
Tatier, naprieč všetkými ve-

kovými skupinami, bola v 
prieskume označená dopra-
va. Doprava a parkovanie sa 
zároveň umiestnili aj na hor-
ných priečkach v rebríčku 
oblastí, ktoré by sa v Tatrách 
mali prioritne rozvíjať. 

Prepájanie stredísk je cesta 
k lepším službám aj k do-
pravnej obslužnosti, TMR 
vníma aj intenzívny záujem 
verejnosti o obnovenie ly-
žovania v Smokovcoch. O 
rozvoji Smokovcov však v 
súčasnosti nemožno roz-
mýšľať izolovane, keďže malé 
samostatné lyžiarske stre-
disko s obmedzenou ponu-
kou zjazdoviek by neprilá-
kalo dostatok návštevníkov a 
ekonomicky by neprežilo. Aj 
z tohto dôvodu prišlo TMR s 
myšlienkou prepojenia Smo-
kovcov a Tatranskej Lomnice 
lanovkou. „Prepájanie men-
ších stredísk je trendom aj 
vo svete, keďže okrem lepšej 
ponuky služieb pre návštevní-
kov významne ovplyvňuje aj 
rozptyl a pohyb návštevníkov 
v strediskách,“ vysvetľoval B. 
Hlavatý. Prepájacia lanovka, 
ktorej trasa je zatiaľ posu-
dzovaná v dvoch variantoch 
(Hrebienok - stanica Štart a 
Hrebienok - Skalnaté pleso), 
by umožnila menšiu migrá-
ciu klientov neekologickou 
automobilovou dopravou. 
To by znamenalo jednak zní-
ženie ekologickej záťaže, ale 
tiež menšie nároky na bu-
dovanie ďalších parkovísk. 
Vznikla by tak celoročná 
atraktívna služba a pohodlná 
možnosť prepravy pre rôzne 
skupiny návštevníkov. Prí-
nosy lanovky v rámci celého 
dopravného systému medzi 
tatranskými strediskami by 
mala overiť aj aktuálne za-
daná dopravná štúdia, ktorej 
výsledky by mali byť známe 
na jeseň 2017.  (ppf)

Týždeň s mestskou políciou
• V UTOROK 8. augusta večer bolo telefonic-
ky na linku 159 oznámené obsluhou pohostin-
stva na Ul. Tajovského, že v priestore prevádzky 
sa nachádza osoba, ktorá má zdravotné problé-
my a nie je v jej silách miesto opustiť. Službuko-
najúca hliadka mestskej polície po príchode na 
miesto privolala vozidlo zdravotníckej pomoci, 
posádka osobu na mieste ošetrila a previezla do 
Nemocnice Poprad na ďalšie ošetrenie.• VO ŠTVRTOK 10. augusta ráno bol na lin-
ku 159 prijatý oznam o otvorených dverách na 
zaparkovanom osobnom motorovom vozidle 
na parkovisku na Ulici Komenského. Stálou 
službou mestskej polície bol zistený držiteľ 

vozidla, ktorého sa ale nepodarilo telefonicky 
kontaktovať. Z toho dôvodu boli dvere na vo-
zidle príslušníkmi mestskej polície uzavreté a 
vozidlo zabezpečené. O necelé dve hodiny sa k 
vozidlu dostavil vodič a po kontrole vnútorné-
ho priestoru vozidla konštatoval, že udalosťou 
mu nebola spôsobená škoda na majetku.• V PIATOK 11. augusta podvečer boli prí-
slušníci mestskej polície vyslaní na preverenie 
oznamu na Ul. Scherfelovú v Poprade - Veľkej, 
kde sa mal v blízkosti reštauračného zariadenia 
voľne pohybovať pes. Po príchode na miesto 
bol pes príslušníkmi mestskej polície odchyte-
ný a umiestnený v mestskom útulku.  (msp)

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V auguste si pripomíname:

110 rokov od narode-
nia lekára MUDr. Lea 
GUTTMANNA (*3. 8. 1907 
Poprad - †november 1944 
Poniky).

Lekár pracujúci v  Poprade 
v  30. rokoch. Okolo rokov 
1934 - 1940 bol predsedom 
ústredného zväzu sionistic-
kého v Poprade. V roku 1940 
mu bol na základe minister-
ského výnosu zakázaný vý-
kon lekárskej praxe. 10. no-
vembra 1942 ho zaradili ako 
praktického lekára do Poník. 
Nevedno presne, kedy a kde 
ho Nemci zastrelili. Bol po-
chovaný do masového hrobu.

300 rokov od narode-
nia kňaza, básnika, PhDr., 
ThDr. Ignáca KLAUSA 
(*31.8. 1717 Bratislava - 
†10.11. 1791 Bratislava (pod-
ľa Protocollum Parochiae Re-
gio Coronalis... Felka †17. 7. 
1805 Veľká).

Do spoločnosti Ježišovej 
vstúpil 8. 10. 1734 v  Brati-
slave, noviciát absolvoval 
vo Viedni (1735 - 1736). 
Rok vyučoval humanitné 
predmety v  kolégiu v  Ska-
lici (1737). Filozofiu študo-
val na univerzite vo Viedni 
(1738 - 1740). Ako magister 
vyučoval humanitné pred-
mety a  jazyky na gymnázi-
ách v Šoproni (1741 - 1742) 
a  v  Rábe (1743), rétoriku 
vyučoval v  Trnave (1744). 
Teológiu vyštudoval na Vie-
denskej univerzite (1745 
- 1748), tretiu aprobáciu si 
robil Judenburgu (1749). 
Získal doktorát filozofie i te-
ológie. Potom pôsobil v  Te-
reziáne vo Viedni ako pro-
fesor filozofie (1750) a etiky 
(1751), kde bol aj sóciom 
hospodára domu. V  Rábe 

sa stal profesorom filozofie 
a študijným prefektom (1752 
- 1754), v Trnave profesorom 
kontroverzistiky a biblických 
vied (1755 - 1756), v Trenčí-
ne sóciom magistra novicov 
(1757), v Budíne profesorom 
kazuistiky (1758), v  Rábe 
profesorom kanonického 
práva a  školským prefek-
torom (1759). V  Košiciach 
účinkoval ako profesor 
biblických vied (1760) a  te-
ológie (1763 - 1765), opäť 
v Rábe ako profesor teológie 
(1761 - 1762) a študijný pre-
fekt (1766), v  Šoproni ako 
rektor domu (1767 - 1769), 
v  Banskej Bystrici ako rek-
tor domu a  správca farnosti 
(1770 - 1772) a  nakoniec 
ako rektor domu v  Köszegu 
a prokurátor (1773). Po zru-
šení reholí pôsobil od roku 
1774 ako kaplán v  Spišskej 
Novej Vsi. Podľa niektorej 
literatúry sa uvádza, že od 
roku 1776 pôsobil ako správ-
ca farnosti vo Veľkej a napo-
sledy žil v Bratislave. 

Podľa Protocollum..., ktorý 
napísal, pôsobil vo Veľkej od 
februára 1775 do svojej smr-
ti 17. júla 1805, kde prišiel z 
Hrabušíc. Výrazne sa zaslúžil 
na šírení rímskokatolíckeho 
náboženstva. Veľčania ho po-
važovali za veľkého učenca, 
básnika a  filozofa, ktorý bol 
presvedčeným zástancom 
svojej viery. Účinkoval aj ako 
dekan velického dekanátu. 
Veľkorysosť prejavoval fi-
nančnou podporou mestské-
ho špitála. Svoje pôsobenie 
a  históriu cirkvi zapísal do 
„Protocollum Parochiae Re-
gio Coronalis Unius e XVI. 
Oppidi Felka“, ktorá je nos-
ným prameňom k  dejinám 
rímskokatolíckej cirkvi vo 

Veľkej. V  knihe sú zapísané 
jeho verše. Ignáca Klausa si 
obyvatelia pripomínali počas 
sviatku sv. Ignáca, ktorého 
relikvie získal samotný kňaz 
a boli umiestnené v kostole.

30 rokov od úmrtia lekára 
MUDr. Jozefa NEUMANA 
(*19. 3. 1908 Trnava - †1987 
Frankfurt nad Mohanom, 
Nemecko).

Po promócii nastúpil na 
lekársku prax v  Piešťanoch, 
počas 2. svetovej vojny bol 
v  emigrácii v  Anglicku, po 
vojne pracoval v  sanatóriu 
na Pleši v Čechách, potom vo 
Vyšných Hágoch.

V roku 1952 bol menovaný 
za riaditeľa Liečebne v Kvet-
nici. V  ústave pôsobil do 
roku 1968, kedy emigroval 
do Nemecka. 

S  jeho menom je spojená 
významná pomoc terénu, vy-
tvorenie funkčnej jednotky 
liečebne s  terénom, rehabili-
tácia a preškoľovanie osôb so 
zmenenou pracovnou schop-
nosťou, najmä na zdravot-
nícke povolania. V  rokoch 
1953 - 1963 sa uskutočnilo 
v Kvetnici šesť kurzov, v kto-
rých bolo preškolených 152 
osôb. Presadil bezvýmerový 
systém prijímania pacien-
tov. Okrem iného zaviedol 
bronchologickú diagnostiku 
(1952). V období nedostatku 
lekárov takmer všetci ústav-
ní lekári chodili jedenkrát 
týždenne pracovať do TBC 
stredísk v  Poprade, Spišskej 
Novej Vsi, Kežmarku, Levo-
če a Gelnice. Za svoju prácu 
bol ocenený titulom Zaslúži-
lý lekár, no keď v  roku 1968 
emigroval, mu bol tento titul 
odobratý.

Zuzana Kollárová

Výbuch v Tatranskej Lomnici
Neznáma látka vybuchla v nedeľu večer pri jednom 

z apartmánových domov v Tatranskej Lomnici.
K  výbuchu došlo krátko po deviatej hodine večer pár 

metrov od vchodu do apartmánového domu a  iba me-
ter od jeho steny, kde sa nachádzajú dve okná do obývacej 
izby prízemného apartmánu. Tlaková vlna spôsobila roz-
bitie sklenených výplní na dvoch oknách. Ku zraneniam 
žiadnych osôb nedošlo, pričom v apartmánovom dome sa 
v čase výbuch zdržiavali 4 osoby. Prípad vyšetruje poprad-
ský vyšetrovateľ, ktorý začal trestné stíhanie za zločin vše-
obecného ohrozenia.    (krp)
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V stredu 16. augusta - Lekáreň Nemocnice Po-
prad, vo štvrtok 17. augusta - Tília, v piatok 18. 
augusta - Ekolekáreň - OC Forum, v sobotu 
19. augusta - Dr. Max - OC Max, v nedeľu 
20. augusta - Limba, v pondelok 21. augus-
ta - Avena, v utorok 22. augusta - Primula.
Lekáreň Nemocnice Poprad: Banícka 28, Tília: 

Banícka 28, Ekolekáreň - Oc Forum: Nám. sv. 
Egídia, Dr. Max - Oc Max: Dlhé hony 1, Lim-

ba: Podtatranská 5, Avena: Karpatská 11, 
Primula: Dostojevského 12. Lekárne s po-
hotovostnou službou sú otvorené od pon-

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

Dôverujte, 
ale preve-

rujte. Niekto sa snaží zmanipulo-
vať vás pre svoje zámery.

V nejakej 
veci po-

vedzte nie, lebo vám prinesie viac 
negatívneho ako pozitívneho.

Pochytí vás 
mrzutá ná-

lada, hoci na ňu ani nebudete mať 
dôvod. Choďte medzi ľudí, tam sa 
jej zbavíte.

Niekto sa 
na vás ob-

ráti s prosbou o radu. Dobre mu 
poradíte a odvďačí sa vám.

Nepreháňaj-
te to s prá-

cou. Užívajte si viac oddychu, lebo 
jeseň budete mať pracovne rušnú.

Starší ro-
dinní prís-

lušníci vám niečo vytknú. Mali 
by ste si zobrať ich slová k srdcu, 
myslia to s vami dobre.

Prídu vám 
n e č a k a n é 

peniaze, ktoré si dobre užite. 
Budú získané ťažko.

Budete pre-
žívať veľa 

radosti v kruhu rodiny a priate-
ľov. Budete si užívať leto.

Bude sa 
dariť vašim 

podnikateľským aktivitám, ale aj 
prípadným študijným zámerom.

Dostanete 
p o z v a n i e 

na zaujímavý výlet. Prinesie vám 
veľmi pekné zážitky.

Nad malý-
mi staros-

ťami mávnite rukou, ako prišli, 
tak odídu. Inak to bude bežný 
týždeň.

Nejaká zá-
ležitosť, do 

ktorej sa chcete pustiť, sa ukáže 
ako riskantná.

HoroSkop od Stredy do Stredy

poHotovoSť v lekárňacH

Kultúrny program mesta PopradSpoločenSká kronika

V piatok 11. augusta 2017
vo Veľkej s

V stredu 16. augusta 2017
o 14. hod. vo Veľkej s

V piatok 11. augusta 2017
vo Veľkej s

V pondelok 14. augusta 2017
vo Veľkej s

V pondelok 14. augusta 2017
vo Veľkej s

V pondelok 14. augusta 2017
vo Veľkej s

V pondelok 14. augusta 2017
vo Veľkej s

Ing. Jánom Kucom,
71-ročným

Martou Handzušovou,
89-ročnou

Mgr. Magdalénou Kozákovou,
68-ročnou

Ondrejom Svitanom,
63-ročným

Martou Krkoškovou,
65-ročnou

Jozefom Dzurom,
76-ročným

Valériou Skokanovou,
84-ročnou

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

navŽdy Sa roZlÚčime

„Každé ráno sa zobuď s úsmevom, cíť svoj dych na tvári a lás-
ku v očiach.“     John Lennon

povedali Slávni

Dnes 16. augusta má meniny Leonard, zajtra 17. augusta Milica,  
v piatok 18. augusta Elena, Helena v sobotu 19. augusta Lýdia, 
v  nedeľu 20. augusta Anabela, Liliana, v  pondelok 21. augusta 
Jana a v utorok 22. augusta Tichomír.

BlaHoŽeláme k meninám

29. júla 2017 - Ing. Veronika Hudáková a  Ing. Roman Ďurán, 
PaedDr. Lucia Troppová a Peter Ližbetin, Pavla Majerčáková a Vla-
dimír Gajan, Lenka Vagašová a Erik Matuschka.

manŽelStvo uZavreli

Poďakovanie

16. august o 17. hod. - Námestie sv. Egídia  
TY&MY 
Koncert známej skupiny z Popradu. 

17. august o 20. hod. - Námestie sv. Egídia
DIVADLO cOMMEDIA / PREMIÉRA
Divadlo predstaví verejnosti premiérovú komé-
diu troch commediantov - M. Nováka, D. Ku-
báňa a V. Benka.

18. august o 19. hod. - Námestie sv. Egídia
AMc TRIO & HOSŤ
SAMO MARINČÁK - gitara
Hudba AMC TRIA čerpá z rôznorodosti a ele-
gantnej spevnosti predkladaných tém inšpiro-
vaných napríklad aj populárnou hudbou alebo 
nápevmi z východoslovenského folklóru. Obsa-
denie: Peter Adamkovič - klávesy, Martin Marin-
čák - kontrabas, Stanislav Cvanciger - bicie a hosť 
Samo Marinčák - gitara.

19. august o 10. hod. - Námestie sv. Egídia

ZAcHRÁňME RUŽENKU
DIVADLO NA DOSKE
Rozprávková klauniáda s prvkami interaktívne-
ho divadla o dvoch cestovateľoch- špecialistoch, 
ktorí sa nedopatrením zaslúžia o záchranu za-
kliatej princeznej Ruženky. 

19. august o 20.30 hod. - Námestie sv. Egídia
POLEDNIcE
FILMY NA PLÁTNE Dráma /90´/ ČR / 2016
Eliška s malou dcérou sa po mnohých rokoch 
vracia do rodnej dediny svojho muža, aby sa tu 
pokúsila o nový začiatok. 

20. august o 15. hod. - Námestie sv. Egídia
TRAJA Z RAJA & ČEREŠENKY
V Poprade sa predstavia dievčenské hlasy zo 
speváckej skupiny Čerešenka z Trstenej pri 
Hornáde spolu so speváckym zoskupením 
„Traja z raja“ v obsadení Peter Gedeon, Ľuboš 
Juhás, Štefan Pálfi, ktoré verejnosti prezentujú 
pôvodne slovenské autorské diela.

Redakcia novín Poprad 
pripravila v spolupráci s 
organizátormi XIX. coun-
try weekendu v Šuňave sú-
ťaž pre čitateľov.

Spomedzi tých, ktorí za-
slali alebo priniesli lístok s 
nalepeným kupónom súťa-
že vyhrali po dve vstupenky 
na obidva dni festivalu: Da-
niela Maniková z Poľnej ul. 
z Hozelca, Mária Vindišová 
z Jilemnického ul. vo Svite a 
Ján Kromka zo Záborského 

ul. v Poprade.
Výhercovia si môžu vstu-

penky vyzdvihnúť najneskôr 
v piatok 18. augusta do 14. 
hod. na základe predloženia 
preukazu totožnosti. (Tel. do 
redakcie: 052/788 64 71).

Festival  country, folk, blu-
egrassovej a trampskej hud-
by Country weekend Šuňava 
sa uskutoční už túto sobotu 
19. augusta od 14. hod. a v 
nedeľu 20. augusta  od 13. 
hod.   (ppp)

Pôjdu na country weekend
Predstavenie Klamstvo s 

M. Vášaryovou, Milanom 
Kňažkom, Gabrielou Škra-
bákovou a Petrom Šimu-
nom, ktoré sa malo konať 
v sobotu 21. októbra o  19. 
hod. v divadelnej sále Domu 
kultúry v Poprade sa presúva   
na sobotu 28. októbra 2017.

Vstupenky zakúpené v 
predpredaji sú platné aj so 
starým dátumom. Oddele-
nie kultúry ďakuje za pocho-
penie.   (ppp)

Presunuté Klamstvo

Vážená pani magistra Zora Halcinová, starostlivé sestrič-
ky, príjemné sociálne pracovníčky a dobré opatrovateľky z 
centra sociálnych služieb v Poprade. 

V hlbokom žiali vám zo srdca ĎAKUJEM za opateru mojej 
mamky pani Márie Pokrivkovej, za príkladnú starostlivosť, citli-
vý prístup a prejavenú pozornosť. Som vám povďačná za váš pro-
fesionálny a láskavý prístup v jej najťažších chvíľach. Vysoko si 
vážim vašu náročnú prácu, ktorá sa odráža v spokojnosti klientov 
a ich príbuzných. S obdivom a úctou sa skláňam nad vašou trpez-
livosťou a prejavovanou láskou k ťažko chorej mamke. Ešte raz 
Vám zo srdca ďakujem a prajem veľa síl vo vašej ušľachtilej práci. 

S veľkou vďakou Dana Liptáková s rodinou.

Program kina cinemaX poprad
Od 17. augusta do 23. augusta

Emoji Film 2D - o 13.30 (hrá 
sa cez víkend) a  o 16.30 hod. 
(nehrá sa 22. augusta), Emoji 
Film 3D - o 15.40 hod., Čiara - 
o 18. a o 20.30 hod., Ja, zloduch 
3 2D - o 14. (hrá sa cez víkend), 
o  15.50 (hrá sa 23. augusta) 
a  o  16.10 hod. (nehrá sa 23. 
augusta), PREMIÉRA: Zabija-
kov osobný strážca 2D - o 18. 
(hrá sa 23. augusta) a  o  18.20 
hod. (nehrá sa 23. augusta), 
Annabelle 2: Stvorenie zla - o 

20.50 hod. (nehrá sa 23. augus-
ta) a o 18.40 hod. (nehrá sa 22. 
augusta), PREDPREMIÉRA: 
Nebeský gauner - o 20.30 hod. 
(hrá sa 23. augusta), PRED-
PREMIÉRA: Veľká oriešková 
lúpež 2 - o 14.10 hod., PRE-
MIÉRA: Na doraz - o  16.20 
(hrá sa 22. augusta) a  o  21. 
hod. (nehrá sa 22. augusta), 
ARTMAX KONcERT: Jonas 
Kaufmann: Moje Taliansko - 
o 19. hod. (hrá sa 22. augusta).
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Bell canto v preklade znamená 
krásny spev. Pre takéto výstižné 
meno sa pred dvadsiatimi rokmi roz-
hodla Popradčanka Jana Kočanová, 
keď založila svoju umeleckú agen-
túru. Sama kedysi aktívne spievala 
operné árie, operetné a muzikálové 
piesne, ale osud rozhodol inak. Teraz 
organizuje koncerty iných umelcov.

* Čo spôsobilo, že ste museli s pro-
fesionálnym spevom prestať a zane-
chať dovtedy úspešne sa vyvíjajúcu 
kariéru?

- „Odmalička som spievala v Poprad-
skom detskom zbore a už vtedy sa začali 
moje úvahy, že chcem ísť dráhou ume-
nia – spevu. Preto som  šla na konzerva-
tórium, po jeho absolvovaní ma prijali 
na Novú scénu, neskôr do Slovenského 
národného divadla v Bratislave. Lákalo 
ma však ísť vonku. Podarilo sa mi 4 roky 
hosťovať v Komornej opere vo Vied-
ni. Bolo to ozaj krásne obdobie. Zažila 
som skvelých sólistov z rôznych krajín a 
bola to pre mňa veľká škola. Ale prišiel 
zlomový bod. Nemala som alternáciu 
a spievala som vo Viedni so strašnou 
chrípkou. Poškodila som si priedušnicu 
a musela som so spievaním úplne skon-
čiť. Vrátila som sa do Popradu. Učila 
som dva roky spev v základnej umelec-
kej škole, potom sa mi narodila dcéra a 
odišla som na materskú dovolenku. Z 
nej som sa už do školy nevrátila.“

* Rozhodli ste sa založiť umeleckú 
agentúru...

- „Rozmýšľala som s manželom (Robo 
Kočan, známy fotograf), čo ďalej, lebo 
práca v škole ma už nemotivovala. Za-
ložila som si teda Bell Canto. Na začiat-
ku som hovorila, že budem veľký „fra-
jer“, keď bude fungovať päť rokov. Hneď 
prvý koncert vyskúšal moje manažérske 
schopnosti, ktoré dovtedy mne ako kon-

zervatoristke a opernej speváčke nič ne-
hovorili. Už za prvý polrok som sa veľa 
naučila, ale učím sa stále, lebo vždy prí-
de do cesty niečo nepredvídané. Zostala 
som však aj pri výučbe spevu. Súkromne 
pripravujem talentované deti z Popra-
du a širokého okolia na vyššie umelecké 
školy. Niektoré sú už aj sólistami v Ban-
skej Bystrici, Bratislave aj na operných 
scénach v Nemecku či Rakúsku.“

* Spomínate ešte na prvý koncert, 
ktorý ste priniesli pod Tatry?

- „Bol to nádherný klasický koncert 
Jaroslava Dvorského s výbornou českou 
speváčkou Barbarou Slezákovou. Nao-
zaj bell canto, ktoré som tu chcela presa-
diť. Odvtedy som robila 10-12 koncer-
tov a iných podujatí ročne, po roku 2010 
okolo 7-8 programov. Doménou boli  
vokálne, džezové koncerty, slovenské a 
české divadelné predstavenia.“

* Počas dvadsiatich rokov existen-
cie vašej agentúry ste museli zdolať 
aj veľmi ťažké obdobie, kedy prišla 
kríza a nastali časy, ktoré umeniu 
vôbec nepriali. Ako ste to dokázali 
prekonať?

- „Už od začiatku som svoju agentúru 
postavila na kvalitnejšom programe, aký 
tu nerobí žiadna iná agentúra. Ale po 
nejakých rokoch som zistila, že klasický 
spev tu nie je v takej obľube, ako by sa 
zdalo, hoci som sa snažila priviesť skve-
lé osobnosti ako Ľubica Vargicová, Jaro 
Dvorský, Jolana Fogašová, Babjakovci a 
iní. Operný spev bol však ťažšie predaj-
ný, lebo v našom regióne ľudia na tento 
druh umenia neboli pripravení a vycho-
vaní. Tak som sa často veľmi natrápila, 
aby som ich dostala do sál. Neskôr sa už 
naučili chodiť a začali mi viac veriť, že 
dostanú kvalitný zážitok. Do roku 2009 
programy „šli“. Lenže v roku 2010 prišla 
kríza. Cítila som, že ľudia nemajú penia-

ze, preto som sa snažila robiť trošku viac 
komerčnejšie, ale vždy to museli byť kva-
litné programy. Zamerala som sa na vo-
kálne skupiny zo zahraničia, obecenstvo 
začalo spoznávať Fragile zo Slovenska, 
lebo vtedy ešte nebola vokálna tvorba 
taká uznávaná ako teraz.“

* Dá sa teda povedať, že ste si pub-
likum vychovali?

- „Verím, že áno, že sa mi to podarilo. 
Mám pocit, že mi už viac dôveruje, že tu 
ozaj prinášam kvalitné veci.“

* Zažili ste určite veľa pri zabezpe-
čovaní podujatí, stretli ste sa aj s ne-
jakými netradičnými požiadavkami 
umelcov?

- „Bolo toho skutočne veľa, lebo všetci 
umelci majú nejaké maniere, ale zase sa 
potvrdzuje, že čím väčšia hviezda, tým 
má tých manierov menej. Je pokornejšia 
a lepšie sa s ňou komunikuje.“

* Zostalo vám ešte nejaké nesplne-
né želanie dostať pod Tatry niektoré-
ho umelca?

- „Takmer všetky želania v tomto 
smere sa mi splnili, až na niektoré vy-
hranené osobnosti, ktoré majú svojich 
vlastných manažérov ako napr. Marie 
Rottrová. Ale napr. priviedla som tu 
Ondřeja Havelku s veľkým synkopic-
kým orchestrom. Agentúry sa swingu 
boja, no mne sa podarilo vo Vysokých 
Tatrách vypredať 700 miestnu sálu. 
Alebo taký Jiří Korn s vokálnou skupi-
nou 4tet. Ľudia ho takto vôbec nepo-
znali. Mysleli si, že bude spievať sólo a 
bol to taký fantastický koncert až mali 
zimomriavky.“

* Ako budete oslavovať dvadsiate 
výročie?

- „Chcem urobiť koncerty s tými, s kto-
rými sa mi najlepšie spolupracovalo. Už 
druhýkrát v tomto roku  preto vystúpi v 
Poprade The Backwards, lebo Beatles sa 

stále páči. Je to moja najmilovanejšia 
kapela. Robila som s nimi veľa koncer-
tov nielen v Poprade, ale aj v Kežmarku, 
Svite, Vysokých Tatrách, Bratislave aj v 
Rakúsku. Takisto majú 20 rokov ako Bell 
Canto. Doviedla som ich sem ešte ako 
14-ročných chalanov. Výborná spoluprá-
ca bola s Babjakovcami, Close Harmony 
Friends, Hot Serenaders orchestrom, 
Radošincami, českým divadlom Kalich 
z Prahy a slovenským divadlom Wüsten-
rot. Do konca roka chystám ďalšie skvelé 
programy v rámci výročia - jednu vyni-
kajúcu komédiu Horúca sprcha. A na 17. 
decembra, kedy oslavujem svoje okrúhle 
narodeniny, pozývam Roba Opatovské-
ho s Máriou Čírovou, ktorí vystúpia s 
nádherným vianočným koncertom.“

* Pri „okrúhlinách“ sa zvykne niečo 
si priať. Čo si prajete do budúcna vy?

- „Robím túto prácu úplne sama, 
všade chodím osobne a presviedčam 
o kvalite programov. Takže po tých 
20 rokoch som už dosť vyčerpaná, ale 
táto práca ma veľmi baví a uspokojuje. 
Chcela by som ešte zopár rokov priná-
šať kvalitné podujatia.“  (mar)

Prináša kvalitné programy s pridanou hodnotou

17. a 19. augusta o 19. hod.
NA DORAZ 
USA, akčný / triler, 94 min., titulky, 
MP15
Deň v parku sa zmení na peklo, keď sa 
Karla (H. Berry) na sekundu otočí pre 
telefonát s právnikom. Vzápätí jej une-
sú 6-ročného syna.   Vstupné: 5 € 

19. a 20. augusta o 16. hod.
EMOJI FILM  3D  
USA, animovaná rozprávka, 91 min., 
dabing, MP
Mesto Textopolis sa nachádza v četova-
cej aplikácii a obývajú ho Smajlíci. Ich 
životný cieľ je jednoduchý - chcú byť 
vyvolení a použití majiteľom telefónu 
pri ďalšej konverzácii. Vstupné: 6 €; 
5,50 € deti+ 0,80 € okuliare

20. augusta o 19. hod.
ZABIJAKOV OSOBNÝ STRÁŽcA 
USA, akčná komédia, 118 min., titulky, 
MP15

Kina tatran Špičkový bodyguard (R. Reynolds) do-
stane špeciálnu úlohu - postarať sa  o 
svojho úhlavného nepriateľa. Všetko 
skomplikuje jeho žena (S. Hayek), ktorá 
má povesť ako jej manžel... Vstupné: 5 €

21. augusta o 19. hod.
LÍZA, LÍŠČIA VÍLA
€URÓPSKE FILMY ZA €URO
HU, romantický / komédia / fantasy, 98 
min., titulky, MP12, FK
Ošetrovateľka Líza sa rozhodne nájsť 
pravú lásku, ale už na prvej schôdzke 
každý z jej nápadníkov zomrie pri ku-
rióznej nehode.   Vstupné: 1 €

22. augusta o 10. hod.
BODI: PSIA SUPERSTAR
PRÁZDNINOVÉ KINO
USA / CN, animovaná komédia, 80 
min., dabing, MP
Pes, ktorý spieva, nehryzie. Z  Bodiho 
mal byť tradičný strážny pes s pevnou 
pracovnou dobou a sľubnou kariérou. 
Miesto toho zobral gitaru, zahral na 
struny a ….     Vstupné: 2 €

V Podtatranskej knižnici na síd-
lisku Západ je od začiatku augusta 
otvorená výstava Elišky Bednáro-
vej pod názvom Tajomné záhrady. 
Potrvá do 30. augusta 2017 a náv-
števníci si ju môžu pozrieť v  pon-
delok, utorok, štvrtok a piatok od 
9. do 17. hod.

Eliška Bednárová je rodáčkou z 
Moravy. Jej tvorivá cesta viedla od 
štúdia kovorytectva v Turnove a váš-
nivého záujmu o fotografiu, cez roky 
strávené v oblasti propagačného vý-
tvarníctva až k súčasnému pedago-
gickému pôsobeniu vo výtvarnom 
odbore ZUŠ Antona Cígera v Kež-
marku.

Autorkine tvorivé aktivity nabrali 
nový dych v 90-tych rokoch minu-
lého storočia a odvtedy sa angažuje 
v rôznych umeleckých zoskupe-
niach, ako napr. vo voľnom združe-

ní fotografov DIGI B. Má za sebou 
niekoľko výstav fotografií, objektov 
z keramiky i obrázkov z papiera. Je 
členkou Klubu kežmarských výtvar-
níkov a pravidelne sa zúčastňuje na 
ich spoločných prezentáciách.

Na výstave Tajomné záhrady pred-
stavuje E. Bednárová svoju kreativi-
tu v podobe obrazov s námetom prí-
rody, z ktorých cítiť lásku a srdce k 
tejto nevyčerpateľnej téme.  (pkp)

Odhaľuje skryté tajomstvá záhrad
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inZercia

canislog cup preveril súhru majiteľa a psa

NA  PRENÁJOM  NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov o celkovej výmere 70,96 m2 ktoré sa 
nachádzajú v budove Zimný štadión, súp. č. 890, or. č. 46 na 
Štefánikovej ulici v Poprade. Nebytové priestory sú vo výluč-
nom vlastníctve  vyhlasovateľa súťaže. 
Predmet nájmu na základe súťaže: 
Nebytové priestory o celkovej výmere 70,96 m2, nachádzajúce sa 
v budove Zimný štadión, súp. č. 890, or.č. 46, postavenej na po-
zemku parc. č.268 KN-C v katastrálnom území Spišská Sobota, 
evidovanej na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbo-
re, na liste vlastníctva č. 1. Nebytové priestory sú vo výlučnom 
vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 
Účel nájmu: zriadenie predajne športového tovaru 
Minimálne ročné nájomné: 1 774,- € 
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služ-
by spojené s užívaním nebytových priestorov (prevádzkové 
náklady).
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 18.8.2017 do 12. 
hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ná-
vrhy a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, meniť 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. 
Všetky súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke: 
www.poprad.sk Bližšie informácie: rene.soltes@msupoprad.sk, 
Ing. René Šoltés, tel. 052/7721405, 0910890265  PP-79

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

• Predám tatranský ob-
klad 2,9 €/m2, leštený, zru-
bový - pologuľatý profil, 
hranoly a  dlážkovicu - dyle 
na podlahy. Inf.: č. t. 0908 
234 866.   3/17-P
• Predám záhradu v Popra-
de v  záhradkárskej osade 
Západ č. 2. Inf.: č. t. 0915 
287 566.   26/17-P
• Kúpim pozemok vo Veľ-
kej, v Spišskej Sobote alebo 

- týždenník občanov mesta. Vydáva Redakcia Poprad - noviny občanov. 
Šéfredaktorka: PhDr. Marta Marová. Sídlo vydavateľa a adresa redakcie: 

Noviny POPRAD, Podtatranská ul. 149/7, Poprad. Telefón 052/788 64 71. E-mail: noviny-poprad@
pp.sknet.sk, sefredaktor@stonline.sk. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka vo štvrtok. Novi-
ny vychádzajú každú stredu. Rozširuje Slov. pošta, Mediapress, objednávky na predplatné prijíma kaž-
dá pošta a doručovateľ. IČO vydavateľa: 00 619 515. Tlač: Popradská tlačiareň, vydavateľstvo, s.r.o., 
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poprad

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

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

odborný pracovník pre verejné obstarávanie

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
• vzdelanie VŠ II. st. technického, ekonomického alebo práv-
neho smeru • znalosť zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v znení neskorších predpisov • prax vo verejnom 
obstarávaní min. 2 roky • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • 
anglický jazyk - základy • hospodárska korešpondencia - po-
kročilý • práca v systéme IS ÚVO - pokročilý • práca v systéme 
EVO - základy.

Počítačové znalosti: Microsoft Excel - základy, Microsoft Out-
look - pokročilý, Microsoft Word - pokročilý.

Požadované doklady k prihláške na výberové konanie:
• písomná prihláška do výberového konania • štruktúrovaný 
životopis s uvedením vlastného telefonického kontaktu • kópia 
dokladov o dosiahnutom vzdelaní • písomný súhlas uchádza-
ča so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového 
konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov.

Predpokladaný nástup: dohodou po ukončení výberového 
konania. 
Druh pracovného pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu.

Termín doručenia prihlášky s požadovanými dokladmi:
31. august 2017 do 15. hod. 
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v zalepe-
nej obálke s označením „neotvárať - verejné obstarávanie“ do 
podateľne Mestského úradu v Poprade, alebo ich  poslať poštou 
na adresu: 
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezara-
diť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nebudú spĺ-
ňať požadované podmienky.    PP-82

v Strážach vhodný na vý-
stavbu rodinného domu, 
výmera pozemku max. do 
450 m2, cena do 45  000 €. 
Platba v  hotovosti. Inf.: č. t. 
0903 626 055.  8/17-K
• Kúpim záhradu za traťou 
na sídl. Juh v Poprade. Inf.: č. 
t. 0908 254 433.  10/17-K
• Náter striech za 3 €/m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0915 423 705.  44/17-R
• Elektroinštalačné práce 
- vykonávame elektroinšta-

lácie v bytoch a v domoch. 
Rekonštrukcie starých inšta-
lácií. Odstraňovanie porúch. 
Zásuvkové a svetelné obvo-
dy. Zapájanie spotrebičov. 
Poprad a okolie. Inf.: č. t. 
0949 669 600.  52/17-R
• Prenajmeme kancelár-
ske priestory v  Poprade, 
Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Jeden mesačný 
nájom „grátis“. Inf.: č. t. 0905 
563  836, e-mail: pabamke@
gmail.com  58/17-R

Cenník inzercie v novinách Poprad
Pri plošnej inzercii v novinách Poprad sú ceny (bez DPH) takéto: 1 celá strana 250 €, ½ 
strany 130 €, ¼ strany 60 €, pri ostatných rozmeroch za 1 cm2 0,60 €. Zľavy pri 3-4 opakova-
niach 8 %, pri 5-9 opakovaniach 15 %, od 10 a viac opakovaní 18 %. Príplatok za plnofarebnú 
inzerciu 30 %. Pri riadkovej podnikateľskej inzercii je 0,20 € za slovo a pri občianskej in-
zercii 1 € za inzerát do desať slov. Spojky a predložky sa nepočítajú. Za rámček sa pripláca 3 €.

Úspešne ťaženie členov Športového a ky-
nologického klubu canislog v  Poprade sa 
nezastavilo. V domácom prostredí na pre-
tekoch s výdatnou podporou mesta Poprad 
sa darilo najviac domácim a  ich štvorno-
hým zverencom. 

V prvú augustovú nedeľu Športový a  ky-
nologický klub Canislog v Poprade zorgani-
zoval Canislog Cup v Obedience a medziná-
rodnej skúške sprievodného psa BH/VT. 

Mnoho psovodov z  celého Slovenska si 
zmeralo sily v štyroch kategóriách Obedience. 
Hlavne v základnej kategórii OBZ sa členom 
klubu darilo najviac. Prvé miesto obsadila 
Ivana Dorincová s  border kóliou Montana. 
V  už ťažšej kategórii OB1 obsadila domáca 
reprezentantka Marcela Kamodyová s border 
kóliou Ajofe prvé miesto (na foto dole), čo je 
výborný výsledok, lebo to bol ich prvý štart 
v tejto kategórii. V kategórii OB2 sa darilo re-
prezentantke z Košíc Janke Mazákovej, ktorá 
predviedla so svojím psom v  tento deň naj-
vyrovnanejší výkon a obsadila prvú priečku.  

V  kategórii BH/VT me-
dzinárodná skúška sprie-
vodného psa sa najviac 
darilo domácemu repre-
zentantovi Slavomírovi Mi-
šurdovi  s nemeckým ovčia-
kom Orinom (na foto hore), 
ktorý obsadil prvé miesto 
s plným počtom bodov.

Obedience je šport, kto-
rý sa zameriava na doko-
nalú súhru majiteľa a  psa 
v rôznych cvikoch posluš-
nosti, ako sú chôdza okolo 
nohy psovoda, vysielanie 

do vopred vyznačeného priestoru, hľadanie 
predmetu s pachom psovoda a ďalšie.

Keďže sa podobné podujatia nezaobídu 
bez pomoci darcov a  sponzorov, všetkým 
ďakujeme, osobitne za finančnú podpo-
ru mestu Poprad a  internetovému portálu 
www.canislogshop.sk. 

Jozef Olearčin
predseda ŠKK Canislog Poprad
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V pohári idú ďalej, v lige prvýkrát zakopli

• POČAS jubilejného 70. ročníka 
hokejového turnaja o Tatranský pohár 
sa v sobotu 19. augusta od 10. hodiny 
uskutoční v  konferenčnej miestnosti 
NTC Poprad konferencia na tému 70 
ročníkov Tatranského pohára.• POPRADSKÍ hokejisti majú letnú 
prípravu naozaj pestrú. Dnes večer sa 
v  bowlingovom centre v  Poprade v 
rámci dobrej spolupráce s  Fanklu-
bom HK Poprad stretnú tvárou v tvár 
na bowlingovej dráhe počas jedineč-
ného exhibičného turnaja. Chýbať by 
nemal ani tím novinárov aj s účasťou 
novín Poprad.• FUTBALISTI popradskej rezervy 
FK Poprad B odohrali v  nedeľu zá-
pas 4. kola 4. ligy Sever na domácom 

ihrisku proti FC Pivovar Šariš Veľký 
Šariš. Zvíťazili 3:1 a tak si ako nováčik 
súťaže do tabuľky pripísali prvé víťaz-
stvo v sezóne. Cez víkend pocestujú 
zverenci Stanislava Kocha do Me-
dzilaboriec, doma sa predstavia opäť 
v nedeľu 27. augusta v rámci 6. kola 
o 10.30 proti TJ Družstevník Radvaň 
nad Laborcom.• ÚČASTNÍK futbalovej 6. OMV 
ligy ŠK Zemedar Poprad - Stráže 
v nedeľu 13. augusta prehral v rámci 
2. kola súťaže v  Liptovskej Tepličke 
1:4 a  bez bodu sídli na poslednom 
14. mieste. Zverenci trénera Miro-
slava Olejníka privítajú v nedeľu 20. 
augusta o 16.30 v rámci 3. kola FK 49 
Spišský Hrhov.   (ppv)

Popradskí futbalisti 
odohrali uplynulý týž-

deň až dva súťažné zápasy. V  stre-
de týždňa postúpili cez Buzitku do 
tretieho kola Slovenského pohára 
a  cez víkend zaknihovali prvú pre-
hru v  novej sezóne II. ligy na pôde 
Bardejova.

Minulý týždeň v  stredu zverenci 
Jaroslava Belejčáka odštartovali nový 
ročník Slovnaft Cupu v druhom kole 
na ihrisku účastníka piatej ligy 1. FK 

Buzitka. Zahrali si aj hráči z  lavičky, 
či popradskej rezervy. Poprad si do-
mov odniesol presvedčivé víťazstvo 
7:1 a postup do tretieho kola, kde ho 
až v polovici septembra čaká ďalší do-
máci zástupca piatej ligy TJ Spartak 
Vysoká nad Kysucou.

V  sobotňajšom ligovom zápase 
v Bardejove to už také veselé nebolo. 
Domáci rozhodli o  svojom víťazstve 
jediným gólom z  pokutového kopu 
v polovici prvého polčasu. 

Výsledky: 2. kolo Slovnaft cupu 
v  stredu 9. augusta 1. FK Buzitka - 
FK Poprad 1:7 (0:5), góly Popradu: 
3. a 58. Daniel Dubec, 4. Denis Jančo, 
7. Marko Lukáč, 9. Michal Horodník 
(pk), 44. Erik Šuľa, 75. Erik Adamec 
(vg), 3. kolo II. ligy v  sobotu 12. au-
gusta Partizán Bardejov - FK Poprad 
1:0 (1:0).

Program: 4. kolo II. ligy v sobotu 19. 
augusta o  19. hod. FK Poprad - MFK 
Tatran Liptovský Mikuláš.    (ppv)

Krátko zo športu

   Z V R P S  B
1. Skalica 3 3 0 0 17:2  9
2. L. Mikuláš 3 2 1 0 9:0  7
3. Bardejov 3 2 1 0 5:0  7
4. Žilina B 3 2 0 1 12:4  6
5. FK Poprad 3 2 0 1 4:1  6
6. Lokomotíva KE 3 2 0 1 4:3  6
7. Pohronie 3 1 1 1 3:4  4
8. N. Mesto n. V. 2 1 0 1 4:3  3
9. Šamorín 3 1 0 2 4:5  3
10. Sereď 3 1 0 2 2:4  3
1. Trebišov 3 1 0 2 1:3  3
11. Inter BA 3 1 0 2 4:7  3
12. Komárno 3 1 0 2 4:12  3
13. Podbrezová B 2 0 1 1 2:4  1
14. Sp. N. Ves 3 0 1 2 0:5  1
15. Zvolen 3 0 1 2 1:9  1

Tabuľka II. ligy

V nedeľu 13. augusta sa v Strá-
žach uskutočnil 13. ročník súťaže 
hasičských družstiev - Memoriál 
Miroslava Olejníka zaradenej do 
Podtatranskej hasičskej ligy.

Súťaž sa konala na počesť dlho-
ročného významného funkcionára 
Dobrovoľného hasičského zboru 
Poprad - Stráže i Územného výbo-
ru Dobrovoľnej požiarnej ochrany 
SR Poprad M. Olejníka.

Prvenstvo medzi mužmi do 35 
rokov dosiahlo Spišské Bystré, 
medzi ženami bol najlepší Spišský 
Štiavnik. S  disciplínou požiarny 
útok s  vodou sa dobre popasovali 

i muži nad 35 rokov, kde bola prvá 
Šuňava.

Medzi dorastencami prvé miesto 
obsadili domáce Stráže, na svoje 
konto si medzi dorastenkami už 
piate tohtoročné víťazstvo pripísal 
Spišský Štiavnik.

Dobrovoľných hasičov i  hasičky 
v  23. ročníku Podtatranskej hasič-
skej ligy čakajú ešte štyri súťaže. O 
konečnom umiestnení ešte nie je 
zďaleka rozhodnuté, okrem doras-
tencov z  Gánoviec, ktorí sú už is-
tým víťazom. Najbližšie sa stretnú 
hasiči v  Batizovciach v  nedeľu 20. 
augusta.    (onk)

Hokejisti HK Poprad 
majú za sebou ďalšie 
zápasy prípravného ob-
dobia pred štartom no-
vého ročníka Tipsport 
Ligy. Koniec týždňa 

bude patriť Tatranskému poháru.
Minulý týždeň v  utorok nastú-

pili zverenci Marcela Ozimáka na 
odvetu prípravného dvojzápasu so 
Zvolenom na ľade súpera. Tentokrát 
ťahali s  rytiermi za kratší koniec 
a prehrali 1:5. Jediný gól kamzíkov 
zaznamenal obranca König. Vo 
štvrtok 10. augusta privítali Poprad-
čania Liptovský Mikuláš, s  ktorým 
prehrali 3:5. Za domácich skórova-
li Štrauch, Vandas a Dávid Bondra. 
O deň neskôr bol súperom Popradu 
opäť na domácom ihrisku rumun-
ský klub HSC Csíkszereda a  tu si 
kamzíci schuti zastrieľali. Zvíťazili 
8:2 po dvoch góloch Mateja Paloč-
ka a  Jindřicha Abdula, po jednom 

pridali Boris Šterbák, Rusina, Bogo-
slovskij a Dalibor Mikula.

V utorok 15. augusta o 19. hodine 
odštartovali Popradčania domácim 
zápasom proti maďarskému Fehér-
váru AV19 premiérový ročník Vyše-
hradského pohára, zápas sa skončil 
po uzávierke vydania novín Poprad. 
Napokon sa po zmene programu 
rozhodlo, že kamzíci nevytvoria B-
-tím pre turnaj o Spišský pohár, kto-
rý sa hrá od včera v Spišskej Novej 
Vsi a tak budú tréneri vyberať adep-
tov na popradský dres na základe 
výkonov vo zvyšných prípravných 
dueloch.

Už vo štvrtok štartuje v  Poprade 
jubilejný 70. ročník Tatranského po-
hára, podrobný program nájdete na 
plagáte nižšie. V utorok 22. augusta 
pocestujú popradskí hokejisti do 
Maďarska, kde o 18. hodine odohra-
jú druhý duel Vyšehradského pohára 
proti DVTK Jegesmedvék.  (ppv)

Hokejisti v príprave

Memoriál Miroslava Olejníka

V Spišskom Bystrom sa v sobotu 
12. augusta uskutočnil 28. ročník 
súťaže hasičských družstiev o Pu-
tovný pohár starostu obce za účasti 
26 tímov.

V kategórii mužov do 35 rokov sa z 
prvenstva radovala Hranovnica, me-

dzi mužmi nad 35 rokov triumfovala 
Šuňava, u žien do 35 rokov najlepší 
čas dosiahlo domáce Spišské Bystré. 
Po druhýkrát osobitne súťažili i ženy 
nad 35 rokov, tu prvenstvo opäť pat-
rilo Batizovciam.

O  ceny zápolili i družstvá dorastu. 
U chlapcov boli prvé Gánovce, u diev-
čat zvíťazil Spišský Štiavnik.   (onk)

Súťaž hasičov

PP-83
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Poprad sa k cyklistickému šampionátu ...

Na námestí hrali tri huslistky - Xplosion

Ondrej Glajza ako zostavovateľ 
trate zhodnotil: „Eliminator má bu-
dúcnosť, bol to prvý ročník a bol som 
spokojný. Samozrejme, že sa všetko 
dá ešte vylepšiť. Dúfajme, že sa usku-
toční aj na budúci rok a zase niečo 
nové na trati pribudne.“

Primátor Popradu Jozef Švager-
ko podčiarkol, že mesto so všetkou 
vážnosťou prijalo v spolupráci s ŠK 
Horal - ALTO Slovakia a mestom 
Svit rolu hlavného organizátora pri 
príprave tohto jedinečného cyklis-
tického sviatku: „Participovať na 
organizácii majstrovstiev Európy 
v horskej cyklistike, či prispieť no-
vou ďalšou disciplínou do tradič-
nej série pretekov Horal, vnímame 
ako veľkú poctu pre mesto Poprad 
a jeho obyvateľov.“ Doplnil, že 
cyklistika prežíva vďaka Petrovi 
Saganovi nebývalý boom a rodi-
čia si viac uvedomujú, že povzbu-
dzovaním svojich detí k športu pre 
ne robia veľmi veľa. Zdôraznil, že 
popradská samospráva chce pre 
rozvoj cyklistiky urobiť ďalšie kro-
ky, preto podporuje nové cyklistic-
ké trasy a výstavbu cyklistických 
chodníkov.

Medzi pretekármi sa objavili aj 
viacnásobní majstri Slovenska a 

majstri sveta v cyklotriale Štefan 
Pčola a Ján Kočiš, ktorý prezradil, 
že tento rok v novembri by mal ísť 
na Majstrovstvá sveta do Číny. Vy-
skúšal už aj špeciálne bicykle, kto-
ré mu nedávno prišli a absolvoval 
na nich doteraz dva tréningy.

Víťazmi jednotlivých kategórií 
Eliminatora sa stali: Kristína Ti-
chá (na foto na 1. str.) - dorasten-
ky, Matej Cibuľa - žiaci, Jakub Sur-
žin - kadeti, Marta Turobos - ženy 
a Branislav Gašparík - muži.

Trojdňové cyklistické podujatie 
okrem iného ukázalo, ako sa dá 
úspešne spojiť horská s mestskou 
cyklistikou na horských bicykloch. 
Sobota patrila klasickému mara-
tónu Horal od kategórií Krejzi, 
Lejzi, Senzi až po Ízi a Dejzi. V 
nedeľu viac ako dvesto špičko-
vých cyklistov z Európy súperilo 
o titul európskeho šampióna. Elite 
pretekári jazdili na trase s dĺžkou 
134 km, ženy a Masters kategórie 
nad 40 rokov s dĺžkou 78 km. Pa-
ralelne s Majstrovstvami Európy 
v horskej cyklistike prebiehala aj 
Detská tour Petra Sagana. V ko-
nečnom poradí muži Elite zvíťa-
zil Tiago Ferreira z Portugalska a 
ženy Elite Christina Kollmannová 
z Rakúska.  (mar)

V  piatok podvečer vystúpilo na 
Námestí sv. Egídia hudobné zosku-
penie Xplosion. Stretli sa na Vyso-
kej škole múzických umení a zalo-
žili dámske husľové trio. 

Melánia, Michaela a Oxana svoj ta-
lent využívajú v mnohých žánroch - v 
disko-štýle, v pop-rockových hitoch, 
vo virtuóznych husľových rytmoch 
podľa keltskej, ale aj slovenskej ľu-
dovej hudby. Hrajú aj klasiku, napr. 
Vivaldiho v  modernom rytmickom 
štýle. Súčasný repertoár zahŕňa 13 
skladieb v trvaní približne 40 minút. 
Tieto profesionálne huslistky hrajú 
v  Slovenskom komornom orchestri 
a  v  Symfonickom orchestri RTVS. 
Počas svojej hudobnej kariéry sa 

zúčastnili množstva podujatí na Slo-
vensku i v zahraničí.

Vedúca tria Melánia Toneiser (na 
foto uprostred) povedala: „Skladby 
sa ťažšie aranžujú, keďže všetky hrá-
me v  jednom rozsahu. Zosúladiť ich 
tak, aby si každá zahrala, ukázala 
sa a zároveň, aby sme si neprekážali 
v hudbe je náročné. V tomto malom 
ženskom kolektíve sa máme radi, 
dobre spolu vychádzame, vzťahy me-
dzi nami sú výborné. Keď veľa cvičí-
me, a  máme jedna druhej dosť, za-
hráme nejakú divokú skladbu, ktorá 
prečistí vzduch, veci si vydiskutujeme 
a ideme ďalej..“

Keď hrajú pred publikom typu „ši-
roká sorta“ od 0 do 100 rokov a von-

ku, sú to vždy pozitívne a príjemné 
reakcie. Ľudia spievajú aj tancujú. 
Na tradičných koncertoch v kultúr-

nych domoch majú poslucháči pocit, 
že musia ticho sedieť, vonku sa vedia 
aj odviazať a zapájajú sa.  (kpa)

Zdedil som po otcovi rodičovský 
dom, v  ktorom som ako dieťa vy-
rastal. Nakoľko som ho hneď pre-
dal, podal som riadne daňové pri-
znanie a zaplatil som daň z predaja 
nehnuteľnosti vo výške 19 percent. 
Teraz mi došiel papier zo zdravot-
nej poisťovne, že som z  dôvodu 
predaja nehnuteľnosti povinný 
zaplatiť poistné na zdravotné po-
istenie vo výške 14 percent. Musím 
odviesť toto poistné, ak som už daň 
zaplatil? Môžem si dohodnúť neja-

ký splátkový kalendár?  
Odpovedá JUDr. Dagmar Tragalo-

vá z Mediačnej poradne v Poprade:
„Pokiaľ ide o spor o zaplatenie po-

istného, nie je možná mediácia. Zá-
kon stanovuje povinnosť platiť poist-
né a jeho výšku a preto ani dohodou 
nie je možné túto výšku znížiť. Splát-
kový kalendár si však určite môžete 
so zdravotnou poisťovňou dohodnúť. 
Avšak vo vašom prípade vám ne-

vznikla povinnosť odviesť daň z pre-
daja nehnuteľnosti nadobudnutej de-
dením. Predpokladám, že váš otec bol 
pred smrťou vlastníkom domu viac 
ako 5 rokov. Zákon o dani z príjmov 
uvádza, že od dane je oslobodený 
príjem z  predaja nehnuteľnosti na-
dobudnutej dedením postupným de-
dením v priamom rade alebo niekto-
rým z manželov, ak uplynie aspoň päť 
rokov odo dňa nadobudnutia tejto 

nehnuteľnosti preukázateľne do vlast-
níctva alebo spoluvlastníctva poruči-
teľa.  To znamená, že ani poistné do 
zdravotnej poisťovne nie ste povinný 
odviesť. Zdravotná poisťovňa vyčísli 
výšku poistného v  ročnom zúčtovaní 
na základe údajov zaslaných jej da-
ňovým úradom. Odporúčam preto 
obrátiť sa na obidve inštitúcie, podať 
opravné daňové priznanie a požiadať 
o  vrátenie zaplatenej sumy. Plate-
nie bez právneho dôvodu je bezdô-
vodným obohatením.“  (ppp)

Otázka z mediačnej poradne

Na foto sprava: Ján Kočiš, Peter Procházka, Peter Bondra, Jozef Švagerko, On-
drej Glajza a ďalší.        FOTO - Marta Marová
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