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Objavil sa investor, ktorý chce stavať byty na Juhu IV
Do neskorého popoludnia trva-

lo minulý štvrtok augustové zasa-
danie Mestského zastupiteľstva v 
Poprade. Poslanci prerokovali a 
schválili množstvo prenájmov ne-
bytových priestorov, medzi nimi 
aj rozšírenie prenájmu nebytových 
priestorov nachádzajúcich sa v bu-
dove viacúčelovej haly Aréna pre 
Basketbalovú akadémiu mládeže 
Poprad (viac na 3. str.).

MsZ sa oboznámilo aj s informa-
tívnou správou o predaji podniku - 
spoločnosti s ručením obmedzeným 
HK Poprad, akciovej spoločnosti 
Hokejový klub Poprad. Rozvírila 
sa diskusia o zmluvných vzťahoch 
s mestom Poprad, najmä o schvále-
nej dotácii z rozpočtu mesta Poprad.   
Novú spoločnosť mesto vyzvalo, aby 
vo vzťahu k schváleným dotáciám 
a zmluvám o poskytnutí dotácie z 
rozpočtu mesta preukázala, že spĺňa 
všetky podmienky v zmysle zákona 
o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a súvisiacich predpisov.

Poslanci tiež schválili aktualizá-

ciu koncepcie rozvoja mesta 
v tepelnej energetike, ktorá sa 
musí realizovať v 5 ročných in-
tervaloch. Prvýkrát dalo mesto 
Poprad vypracovať takúto kon-
cepciu v roku 2006. 

MsZ schválilo zriadenie vec-
ných bremien, zámeny, prenáj-
my a predaje pozemkov, me-
dzi nimi aj predaj pozemkov 
v zriadenej záhradkovej osade 
Poprad - Západ I a ďalšie. Pod-
robné uznesenia budú uverej-
nené na webovej stránke mesta 
www.poprad.sk/mestské zastu-
piteľstvo. Najväčšiu rozpravu 
vyvolal návrh na schválenie zámeru 
prenájmu pozemkov v katastrálnom 
území Poprad pre spoločnosť Syste-
os Bratislava. Ide o pozemky v loka-
lite Juhu IV, na ktorých mienila pri-
bližne pred dvanástimi rokmi stavať 
byty niekdajšia spoločnosť Tenzona. 
K  tomu však nedošlo a  spoločnosť 
sa ocitla v konkurze.

Po pôvodnej firme Tenzona sa 
predstavitelia rakúskeho investora 

(na foto) stali vlastníkmi územného 
rozhodnutia a  stavebného povole-
nia a majú veľký záujem dokončiť 
projekt výstavby bytov na Juhu IV. 
Pred poslancami prezentovali svoj 
zámer. Je pre nich však nutná práv-
na istota a  preto požiadali mesto 
o  schválenie prenájmu takmer 18 
tisíc m2 za účelom výstavby byto-
vých domov. Uviedli: „Ak by mesto 
nerozhodlo o  prenájme pozemkov, 

museli by sme správcovi konkurznej 
podstaty vrátiť územné rozhodnutie 
a  stavebné povolenie. Ten by sa po-
tom súdil s mestom a zablokovala by 
sa aj výstavba pre ďalšieho staveb-
níka, ktorému dalo mesto povolenie 
stavať na časti pozemkov.“ Poslanci 
napokon zámer podporili a  nájom 
schválili s  podmienkami navrhnu-
tými poslancom Pavlom Gašperom.

Bežeckým kráľom Dubašák, kráľovnou Puklová
Na Námestí Sväté-

ho Egídia v Popra-
de sa už štvrtýkrát 
stretlo viac ako 800 
športových nadšen-
cov, tentokrát až zo 
7 krajín sveta. V so-
botu 1. septembra 
vyvrcholila bežecká 
séria Tatry v pohy-
be Prestige Tour 
2018 a Bežeckým 
kráľom a kráľovnou 
sa stali Jozef Du-
bašák a Patrícia Puklová.

Presne o 11. hodine vyštar-
tovali spoločne bežci z centra 
Popradu na trasu Podtat-
ranského polmaratónu a na 

Primátorskú desiatku. Pol-
maratónska trať prechádzala 
cyklochodníkom do Svitu a 
cestou späť viedla ulicami Spiš-
skej Teplice. 21 kilometrovú 

trať najrýchlejšie odbehol Jozef 
Dubašák časom 01:14:52s, zo 
žien bola najrýchlejšia  Patrí-
cia Puklová časom 01:27:40s.

(Pokračovanie na str. 5)

(Pokračovanie na str. 11)

Školské brány sa v  pon-
delok otvorili dokorán. 
V meste Poprad zasadlo do 
lavíc základných škôl viac 
ako 4 400 žiakov, presnejšie 
počty budú známe neskôr.

Veľká slávnosť sa konala 
v Spišskej Sobote, kde si po 
niekoľkých rokoch prevzali 
pohár pre najšportovejšiu 
školu mesta.

V Spišskej Sobote začali
školský rok oslavou
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(Pokračovanie na str. 3)
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Stručne

Popradčania si uctili svojho patróna

Po zrekonštruovanom moste na Francisciho ulici sa opäť jazdí

• PODTATRANSKÁ vodárenská 
prevádzková spoločnosť informuje, 
že 6. a 14. septembra od 8. do 22. hod. 
bude prerušená dodávka vody v Po-
prade na uliciach Podjavorinskej, Su-
choňovej, Šoltésovej a Rastislavovej 
z dôvodu plánovaných prác na vo-
dovode. Prípadné ďalšie informácie 
poskytne zákaznícka linka PVPS - tel. 
0850 111 800 alebo dispečing spoloč-
nosti, tel. 052 /772 95 48.

• MEDIAČNÁ poradňa po prázd-
ninách bude zajtra 6. septembra od 
14. do 16. hod. v  priestoroch Mest-
ského úradu v Poprade. 

• RADA Klubu Popradčanov orga-
nizuje stretnutie s  mestskými klubmi, 
ktoré sa uskutoční v  sobotu 8. sep-
tembra od 10.30 hod. v priestoroch ZŠ 
s MŠ na Dostojevského ulici v Poprade. 

• NA sídlisku Západ začali v augus-
te prípravné práce pred rekonštruk-
ciou časti detského ihriska pri bloku 
Luxor. Po odstránení štrku dôjde na 
jednej z častí detského ihriska tiež 
k  odstráneniu starých prvkov, ktoré 
budú nahradené novými. Mesto žia-
da obyvateľov o zvýšenú opatrnosť. 
Naďalej je možné využívať vedľajšie 
hracie prvky.

• POČET práceneschopných pois-
tencov v júli klesol. Kým v júni bolo 
denne na „péénke“ v priemere 92 899 
poistencov, v júli ich bolo 87 575. 
Predstavuje to medzimesačný pokles 
priemerného denného stavu dočas-
ne práceneschopných pre chorobu a 
úrazy o 5 324 poistencov. Najdlhšie 
priemerné trvanie jednej PN štatis-
tiky vykazujú v okrese Poprad (74,88 
dňa). Najkratšie maródovali poisten-
ci v júli v okrese Rožňava (33,94 dní).

• OSEMDESIAT percent zo 4,6 mi-
lióna zúčastnených. Približne toľko ľudí 
sa v celoeurópskom dotazníku vyslovilo 
za koniec striedania letného a zimného 
času. Európska komisia sa tým bude za-
oberať. V tomto roku sa čas ešte meniť 
bude a to v nedeľu 28. októbra.

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

• BuDúcI týždeň sa bude vo Svite 
niesť v znamení osláv 120. výročia za-
kladateľa toho mesta Jána Antonína 
Baťu a 80. výročia vzniku odborného 
vzdelávania vo Svite. Pre verejnosť 
budú 10. a 11. septembra zaujímavé 
workshopy a prednášky. 11. septem-
bra prídu aj absolventi Baťovej školy 
práce. Viac na www.svit.sk.  (ppš)

Po rekonštrukcii, ktorá trvala od 
polovice mája tohto roku, bol 27. 
augusta odovzdaný do predčasného 
užívania most na Francisciho ul. v 
Poprade. Zhotoviteľom diela bola 
spoločnosť Slov-via Poprad, cena 
predstavuje viac ako 195 tisíc eur.

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
minulý týždeň povedal: „Rekonštrukciu 
mosta si vyžiadal jeho technický stav. 
Našou prioritou bola bezpečnosť pre všet-
kých jeho užívateľov. Som rád, že tento 
frekventovaný komunikačný uzol v blíz-
kosti centra mesta, nemocnice, škôl a ob-
chodného centra bude opäť slúžiť ľuďom, 
a že sa tak stalo ešte pred začiatkom škol-
ského roka.“ V týchto dňoch zostávalo 
ešte dokončiť niektoré drobné práce ako 
sú podhľady pod mostným objektom zo 
sanačnej malty, plastové zvody na od-
vodnenie izolácie, osvetlenie priechodu 
pre chodcov, osadenie zábradlia kvôli 
bezpečnosti. Rýchlosť bola obmedzená 
na 30 km, kým pôjde most do riadnej 
prevádzky. Primátor ešte podotkol, že 
mesto má záujem vybudovať k mostu 
lávku pre peších a verí, že sa ju podarí 
zrealizovať do zimy. Doposiaľ tomuto 

projektu bránilo doriešenie vedenia ply-
nového potrubia na moste. 

Andrej Dujava zo spoločnosti Slov-
-via Poprad informoval: „Na moste sa 
vyrobili nové prechodové dosky, ktoré 
pôvodná konštrukcia vôbec nema-
la - vrátane záverných múrikov. Na 
mostovke sa urobila nová spriahnutá 
železobetónová doska, na ktorej ukot-
venie sa vyvŕtalo takmer 450 metrov 
dier. Chodník na moste sa rozšíril na 3 
metre, urobilo sa nové zábradlie, opra-

vili sme rímsy v dĺžke 60 metrov pre 
možnosť uloženia ďalších inžinierskych 
sietí. Súčasťou prác bola aj prekládka 
plynového potrubia.“ Peter Dujava do-
plnil, že na stavbe bolo použitých viac 
ako 60 m3 betónu, viac ako 15 tisíc kg 
ocele, takmer dvojnásobne sa zvýšila 
jeho nosnosť a ďalšie. Vďaka vzájom-
nej koordinácii prác všetkých zainte-
resovaných zložiek sa podarilo stavbu, 
náročnú najmä z hľadiska bezpečnosti, 
doviesť do úspešného záveru.  (mar)

Dni sv. Egídia strávili Popradčania 
a návštevníci nášho mesta od minulé-
ho štvrtka do soboty pri rôznych kul-
túrnych i duchovných programoch. 

V  sobotu ráno si veriaci uctili sv. 
Egídia, ktorého kostol stojí v  centre 
Popradu slávnostnou omšou. Práve 
pred dvadsiatimi rokmi bol staro-
dávny chrám po rekonštrukcii znovu 
otvorený a začali sa v ňom po dlhom 
čase konať sväté omše. Tento fakt 
pripomenul farár Rímskokatolíckej 
farnosti Poprad, dekan Popradského 
dekanátu  Ondrej Borsík, ktorý všet-
kých privítal na sobotňajšej omši pod 

šírym nebom. Celebroval ju nový farár 
farnosti Poprad - Juh Jozef Benko (na 
foto vpravo). Pripomenul príbeh svä-
tého Egídia, ktorý patrí medzi štrnás-
tich pomocníkov v núdzi. Pred 50 rok-
mi vznikla v Ríme Komunita sv. Egídia 
ako určitý protipól vtedajšieho hnutia 
hippies, ktoré hlásalo v mnohých sme-
roch neprijateľné hodnoty. Členovia 
komunity dodnes pomáhajú starým, 
chorým a  biednym po celom svete, 
od roku 2008 pôsobia aj na Slovensku. 
V  súčasnosti má komunita približne 
60 tisíc členov vo vyše 70 krajinách.

Na slávnosti sa zúčastnil aj primátor 

Popradu Jozef Švagerko, ktorý pove-
dal: „Naši predkovia sa pred mnohými 
rokmi rozhodli zvoliť si za patróna sv. 
Egídia a je krásne uctievať si hodnoty, 
ktoré hlásal. V našom erbe máme šípy 
ako symbol tohto svätca.“ Ku sviatoč-
nej atmosfére prispel i spevácky zbor 
Laudamus zo Svitu.

September bude ešte bohatý na 
viacero kultúrnych a  spoločenských 
udalostí - v piatok to bude záver leta, 
nasledujúci víkend Matejovské Schol-
tzove dni a  ďalší víkend slávnostné 
inštalovanie Immaculaty v  Matejov-
ciach a program na Kvetnici.  (mar)

Od 1. septembra 
sa zmenila frek-
vencia zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRKO) 
v meste Poprad. „Zvoz zeleného odpadu bude raz za dva 
týždne, vždy v párny týždeň. V takejto intenzite bude zelený 
odpad vyvážaný do konca apríla. So záhradkárskou sezó-
nou potom opäť prejdeme na týždňový interval,“ uviedol 
Slavomír Karabinoš z MsÚ v Poprade. Zvoz BRKO bude 
prebiehať podľa zberného kalendára, ktorý bol distribuo-
vaný do domácností, a v ktorom je presne uvedený deň 

i lokalita zberu.
Mesto Poprad za-

čalo so zberom BRKO v máji 2018. Cieľom projektu je zvý-
šenie miery celkového zhodnocovania odpadov na území 
mesta Poprad prostredníctvom zvýšenia kapacít triedené-
ho zberu biologicky rozložiteľného odpadu občanov býva-
júcich v rodinných domoch a priblíženia možností triediť 
odpad bližšie k občanom. Na zakúpenie zberných nádob 
a nevyhnutných mechanizmov získala samospráva nená-
vratný finančný príspevok vo výške 733 768,60 €.  (mag)

Zmena frekvencie vývozu BRKO
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Krátke správy
• POŽIADAVKA na obnovenie 
lyžovania na Jamách v  Tatranskej 
Lomnici, ktoré fungovali ako kom-
plexný športový areál od 70-tych ro-
kov a obmedzene až do roku 2010, 
zaznievala od vedenia aj obyvateľov 
Mesta Vysoké Tatry dlhodobo. Spo-
ločnosť Tatry mountain resorts pre-
to predložila na posúdenie projekt, 
ktorým chce obnoviť fungovanie 
strediska Jamy nielen cez rozšírenie 
ponuky lyžovania, ale aj dobudova-
ním zodpovedajúcej prepravnej in-
fraštruktúry. 

• ôSMy Poľovnícky deň začne v 
sobotu 8. septembra o 19. hod. v Ba-
zilike sv. kríža v Kežmarku koncer-
tom kvarteta lesných rohov z Čiech. 
V nedeľu bude program pokračovať 
o 10. hod. svätohubertskou omšou, 
dražbou jeleňa a prezentáciou soko-
liarov. Vystúpi skupina Drišľak, FS 
Magura a ďalší.

• NA voľnej ploche sídliska Juh 
v  Kežmarku plánuje investor Pri-
mum postaviť jednopodlažnú bu-
dovu so siedmimi prevádzkami, 
vodnou kaskádou a kaviarňou. Po-
dobný obchodný komplex stojí na 
popradskom sídlisku pri Kauflande. 
Celková predajná plocha bude pri-
bližne 5 000 m2 a vytvorí sa okolo 70 
pracovných miest.

• OD minulého týždňa je už kom-
pletne priechodný aj zeleno značený 
turistický chodník z Tatranskej Po-
lianky k Sliezskemu domu.  Štátne 
lesy dokončili opravu dvoch pre-
mostení, ktoré v úseku od Velického 
mosta k Velickej poľane poškodili 
povodne. Časť turistického chod-
níka však museli pretrasovať, keď-
že potok si vytvoril nové koryto. V 
týchto miestach tak pribudol ďalší, 
úplne nový mostík, ktorý už takisto 
slúži turistom. Nateraz je uzatvo-
rená ešte Javorová dolina spolu so 
Zadnými Meďodolmi. ŠL TANAP-u 
žiadajú návštevníkov, aby rešpekto-
vali túto skutočnosť.  (ppš)

V piatok 7. septembra od 8. ho-
diny sa v Mestskej informačnej 
kancelárii na Námestí sv. Egídia v 
Poprade začne predaj nulovej eu-
robankovky s motívom Popradu. 
Počet nulových suvenírových ban-
koviek na jednu osobu pri ich kupo-
vaní nie je limitovaný. Cena za jed-
nu takúto bankovku s popradským 
námetom je 3 eurá.  (ppm)

Bankovka
v piatok

Podtatranská vodárenská spo-
ločnosť (PVS) obnoví počas jesene 
vodovodné potrubia na troch uli-
ciach v Poprade a v mestskej časti 
Stráže bude pracovať na spojazd-
není nefunkčného vodovodného 
potrubia. Ide o  lokality, v  ktorých 
sa poruchy vyskytovali často a ob-
novou potrubí by sa im malo do 
budúcna zabrániť.

„V rámci investičného plánu na rok 
2018 uskutoční PVS niekoľko investič-
ných akcií v meste Poprad zameraných 
na obnovu vodovodných potrubí. Ide 
o  ulice Suchoňova, Rázusova a  Šro-
bárova. V  Strážach bude nasledovať 
tretia etapa obnovy vodovodu. Tieto 
lokality boli vytipované na základe po-
žiadavky prevádzkovej spoločnosti pre 

častú poruchovosť v minulých rokoch. 
Zistilo sa, že je neefektívne neustále 
opravovať poruchy, ale nutná je gene-
rálna oprava. Obnova bude prebiehať 
bezvýkopovou metódou, ktorá ušetrí 
čas a obmedzí náročné zemné úpravy. 
Už začíname s prácami na najkratších 
úsekoch. Ako prvá to bude Suchoňova 
ulica, následne prejdeme na Rázusovu 

ulicu,“ uviedol investičný riaditeľ PVS 
Poprad Štefan Bukovič (na foto).

Rozsiahlejšia obnova čaká Šrobáro-
vu ulicu, kde bude potrubie menené 
na úseku jedného kilometra. Ukon-
čenie týchto prác je preto plánované 
až v novembri. Dodávka pitnej vody 
bude na všetkých uliciach v čase prác 
obmedzená len na určitý čas. „Pre za-
bezpečenie zásobovania pitnou vodou 
bude uložené náhradné potrubie, takže 
obmedzenia sa budeme snažiť minima-
lizovať,“ zdôraznil Š. Bukovič a v súvis-
losti s  obnovou vodovodu v  Strážach 
dodal: „Úmyslom je obnoviť nefunkčný 
vodovod a priviesť vodu z druhej strany 
mesta, aby v prípade porúch v  samot-
nom meste nenastal výpadok pitnej vody 
v lokalite Poprad - Stráže.“  (ppv)

Na ostatnom Mestskom zastupiteľstve mesta Poprad 
poslanci podporili okrem iného aj prioritný účel Aré-
ny Poprad. Schvaľovali návrh na rozšírenie prenájmu 
priestorov pre Basketbalovú akadémiu mládeže Poprad 
a po dlhej diskusii sa zhodli na tom, že Aréna by mala 
byť prioritne venovaná športu.

Popradský ženský basketbal poukázal na nedostatky 
v zmluve, kvôli ktorým sú mnohé kategórie v tréningoch 
obmedzované a  požiadal o  doplnenie zmluvy o  ďalšie 
priestory. „V zmluve bolo potrebné vyšpecifikovať kon-
krétne účely využitia, aby sme mohli dané priestory vy-
užívať aj počas tréningov a nielen v čase zápasov. Verím, 
že po tomto kroku sa to dá všetko do poriadku,“ uviedla 
prezidentka BAM Poprad Alena Kováčová.

Basketbalistkám robí problém aj pribúdajúci počet 
kultúrnych a  kultúrno-spoločenských akcií v  priesto-

roch Arény Poprad. „V čase rôznych akcií sa musíme 
vysťahovať a v Poprade je problém nájsť vhodný priestor 
na trénovanie,“ doplnila A. Kováčová. Poslankyňa MsZ 
Alena Madzinová poukázala na vyťaženosť Arény iný-
mi podujatiami, ktoré nemajú so športom nič spoločné. 
„Doposiaľ bývalo v Aréne približne desať aktivít do roka. 
V súčasnosti je len v  septembri obsadených pätnásť dní, 
počas ktorých basketbalistky nemôžu trénovať v  Aréne. 
Zhodli sme sa na tom, že Aréna by mala byť prednostne 
venovaná športu,“ zdôraznila poslankyňa. „Musíme sa 
na to dôkladne pozrieť, pretože niektoré akcie trvajú aj tri 
dni v súvislosti s prípravou samotného podujatia. Aj po-
čas iných akcií však v Aréne športujú deti a tak pravda je 
niekde uprostred. Basketbalu som za posledný rok venoval 
veľmi veľa energie a verím, že im môžeme pomôcť aj teraz,“ 
dodal primátor mesta Poprad Jozef Švagerko.  (ppv)

Obnova vodovodných potrubí je prevenciou pred poruchami

Basketbalistky dostanú v Aréne viac priestoru

„Som rád, že som tejto škole, ako jej 
absolvent, mohol odovzdať pohár za 
najšportovejšiu školu mesta. Verím, 
že dokážeme spoločne skĺbiť šport 
a  vzdelanie a  títo žiaci budú nielen 
dobrými športovcami, ale aj úspešný-
mi žiakmi. Všetkým prváčikom, ale 
aj žiakom nášho mesta želám, aby 
dosahovali čo najlepšie výsledky a do 
nového školského roka vykročili tou 
správnou nohou,“ uviedol primátor 
Popradu Jozef Švagerko. „Chcela by 
som v  novom školskom roku zvlášť 
privítať prvákov, ktorí po prvýkrát 
vstúpili do veľkej školy plní očakáva-
ní. Želám im, aby bola pre nich škola 
hravá a veselá a aby sa nebáli do nej 
chodiť. Prajem úspešný rok deviata-
kom, aby si vyberali strednú školu so 
srdcom, ale aj s rozumom. Verím, že 
všetci žiaci sú dobre oddýchnutí a že 
sa im bude v  novom školskom roku 
dariť. V  tomto roku pribudlo k  tes-
tovaniu vedomostí aj nové testovanie 
pohybových zručností prvákov v  je-
sennom období. Títo prváci budú po 

V Spišskej Sobote začali školský rok oslavou

druhýkrát testovaní aj v  treťom roč-
níku a  následne už bude testovanie 
prebiehať súčasne v oboch ročníkoch,“ 
povedala vedúca odboru školstva, 
mládeže a  športu MsÚ v  Poprade 
Edita Pilárová. „Na deti sme sa už te-
šili. Uvidíme, aké budú konečné poč-
ty, nakoľko sa to každý rok v  úvode 
ešte mení. Zvláštnosťou oproti iným 
školám je u  nás to, že na začiatku 

každého školského roka deti vítajú aj 
dvaja maskoti a to Kamko a Plavko, 
ktorí symbolizujú to, že sme škola za-
meraná na šport - konkrétne na hokej 
a plávanie. Preto nás nesmierne teší, 
že sme tento školský rok odštartovali 
preberaním pohára za najšportovej-
šiu školu mesta,“ dodala riaditeľka 
ZŠ s  MŠ Vagonárska v  Spišskej So-
bote Adriana Oravcová.  (ppv)

(Dokončenie zo str. 1)



Strana 4 5. 9. 2018

Harabin: Som odhodlaný vyviesť
Slovensko zo začarovaného kruhu.
Už v marci budú na Slovensku prezidentské voľby. Jedným z najvážnejších kandidátov na nového
prezidenta SR je sudca Najvyššieho súdu a bývalý minister spravodlivosti - JUDr. Štefan Harabin.

ROZHOVOR.

Projekt „www.ktovyhravolby.sk“, ktorého autorom sú politológovia 
z Masarykovej univerzity vám spolu s Róbertom Mistríkom dávajú 
najväčšie šance na zvolenie. Ako to vnímate?

Reálna a spontánna podpora ľudí je pre mňa všetkým. Za mnou nesto-
jí žiadna štruktúra politickej strany ani vplyvný oligarcha. Moji skutoční 
priaznivci pribúdajúci deň za dňom sú to najväčšie bohatstvo, dôvera 
je nenahraditeľná a kupčenie s ňou, ako už vieme sa nikdy nevypláca.

V minulosti ste boli vnímaný skôr negatívne a aj dnes vám mnohí 
vyčítajú kontroverznosť. Čím si vysvetľujete tú náhlu zmenu imidžu 
k lepšiemu?

Médiá hlavného prúdu v rukách globalistov za posledné roky rapídne strá-
cajú dôveru. Ľudia sa vďaka novým možnostiam komunikačných techno-
lógií a nezávislých médií dostávajú k informáciám bez monopolu na ich 
distribúciu, ktorý má po celé generácie zopár dynastií. To pochopiteľne 
zasiahlo aj Slovensko - tí, ktorí boli vtedy aj dnes nepohodlní, poukazo-
vali na vážne systémové chyby a nebáli sa, boli a aj sú prenasledovaní 
a očierňovaní. Napokon, bolo tomu tak vždy v histórii, vždy však prišla 
doba, kedy sa pravda vyjavila. Nie inak tomu bolo aj v mojom pôsobení 
v justícii - tým, že som pomenúval veci priamo, bol som permanentne 
démonizovaný, no dnes ľuďom začína dochádzať, že práve pravda a po-
ukazovanie na lži, nás spoločne privedú k riešeniam.

Sudca musí byť z princípu nestranný a apolitický. Myslíte si, že je 
vhodné, keď na sociálnych sieťach komentujete politiku a spolo-
čenské dianie?

Priznávam, že to je prinajmenšom netypické. Ale kto iný sa má postaviť 
proti nezákonnostiam a bezpráviu, ktorého sme bohužiaľ denne sved-
kami, ak nie sudca Najvyššieho súdu? Je snáď zlé hovoriť pravdu a po-
menovávať veci pravým menom tak, aby tomu rozumeli permanentne 
podvádzaní ľudia na Slovensku?

Vyše roka sa špekulovalo o tom, že budete kandidovať. Vy sám ste 
to vyhlásili len nedávno. Prečo?

Od začiatku som svoju kandidatúru podmienil podporou širokej verejnos-
ti. Tým zlomovým bodom bola pre mňa Národná konferencia v bratislav-
skom Istropolise, kde bol predstavený Manifest Slovenska.

Manifest Slovenska je programom, reálnej a prevratnej zmeny, na kto-
rom som spolupracoval ako jeden z odborníkov za oblasť práva.

V tomto dokumente môžete nájsť za každý ministerský rezort konkrétne 
riešenia, ktoré našu krajinu dokážu vyviesť z marazmu a ponúknuť jej ví-
ziu, ktorá Slovenky a Slovákov skutočne nadchne. Manifest predstavuje 
po takmer tridsiatich rokoch stagnácie, úpadku, právnej neistoty, ničenia 
kultúry a národného hospodárstva veľkorysý a uskutočniteľný plán ob-
novy a návratu k sebestačnosti, suverenite a aj novým vzťahom na me-
dzinárodnej úrovni vypracovaný mnohými odborníkmi, medzinárodnými 
expertmi, či univerzitnými profesormi, ako erudovanými kapacitami vo 
svojich oblastiach. Predovšetkým však Manifest ponúka lepšie podmien-
ky záštity pre slovenské rodiny a záchranu nových generácií našej vlasti.

Na záver Národnej konferencie mal každý z jej delegátov možnosť vho-
diť do urny hlasovací lístok a napísať naň jediné jedno meno kohokoľvek, 
kto by bol skutočne spôsobilý principiálne tézy Manifestu Slovenska re-
prezentovať a uviesť do reálneho života. Som skutočne poctený, hrdý no 
predovšetkým vedomý si obrovskej zodpovednosti, ktorá mi bola týmto 
spôsobom prisúdená. Je to niečo ako meč, ktorým ma na mojom pleci 
títo ľudia pasovali spravodlivo slúžiť našej vlasti - a ja som odhodlaný 
vyviesť Slovensko zo začarovaného kruhu.

Myslíte si, že z pozície prezidenta republiky môžete niečo zmeniť? 
Nie je na Slovensku pozícia prezidenta len reprezentatívna?

Ako právnik a sudca vás môžem ubezpečiť, že prezident Slovenskej re-
publiky má mimoriadne silné právomoci. Či už vo vzťahu k EÚ a NATO, 
súdnictvu, domácej či zahraničnej politike. Avšak doteraz bolo zvykom, 
že väčšinu týchto kompetencií preniesol na vládu. V prípade môjho zvo-
lenia vám garantujem také razantné zmeny, že po dekádach kontaminá-
cie Slovenskej republiky sa konečne vyprace onen Augiášov chliev. 

Chcete povedať, že prezident môže na Slovensku priamo riadiť štát 
či menovať vládu?

Poviem to takto; keď mi občania dajú svoju dôveru, v druhom kole 
volieb predstavím národu konkrétne riešenie, ako na Slovensku na-
stoliť právny štát, zachrániť jeho suverenitu a naštartovať dynamické 
procesy medzinárodnej hospodárskej spolupráce s dôrazom na ne-
vyhnutnosť rovnocenného, nie vazalského vzťahu. Verte, že na také-
to riešenie a postup zatiaľ nemal žiaden z mojich predchodcov odva-
hu a ani strategickú koncepciu. Máme teda silnú víziu prekonávajúcu 
akékoľvek doterajšie vágne a častokrát priam devastačné riešenia. 
Máme odhodlanie a odvahu vyslobodiť sa zo závislosti na cudzoro-
dých a niekedy priam zvrátených a vnucovaných prvkoch, rozvrate štát-
nosti, kultúry či územnej celistvosti. Máme jedinečnú príležitosť obno-
viť majestát kresťanského dvojkríža a prinavrátiť nášmu pracovitému 
a umnému ľudu aj dôstojnosť, akú si právom zaslúži. Týmto princí-
pom chcem z celého srdca slúžiť. Boh nám v tom žehnaj!  PP-75
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Kraj zrekonštruuje vyše tridsať školských zariadení
Prešovský samospráv-

ny kraj zmodernizuje viac 
ako 30 školských zariadení. 
Okrem budov stredných 
škôl zrekonštruuje aj inter-
náty, jedálne, športoviská 
a odborné  učebne. Krajskí 
poslanci na tento účel vy-
členili z  rozpočtu 5,2 mi-
lióna eur.

Najviac peňazí (730 tisíc 
eur) poputuje na rekonštruk-
ciu budovy garáže a zateplenie 
fasády Strednej priemyselnej 
školy strojníckej v  Prešove. 
Druhá najvyššia čiastka (568 
tisíc eur) sa použije na zatep-
lenie obvodového a strešného 
plášťa, rekonštrukciu kotolne 
a  elektroinštaláciu Strednej 
odbornej školy Garbiarskej 
v Kežmarku. Značnú sumu 
peňazí (461 tisíc eur) pridelili 
krajskí poslanci aj na reno-
váciu hlavnej budovy školy 

v prírode Detský raj v Tatran-
skej Lesnej, ktorá prešla vlani 
rozsiahlou rekonštrukciou za 
990 tisíc eur.

S  viacerými vylepšeniami 
môžu počítať aj ďalšie školy 
v  okrese Poprad. Zatepľovať 
sa napríklad bude budova 
internátu SOŠ technickej 
v  Poprade, kde sa zároveň 
vymenia otvorové kon-
štrukcie (357 tisíc eur). Na 
Strednej priemyselnej škole 
v  Poprade sa za 48 tisíc eur 
zmodernizuje prístrojové vy-
bavenie laboratória robotiky 
a mechatroniky. PSK vyčlenil 
zo svojho rozpočtu v  rámci 
kapitálových výdavkov na 
modernizáciu škôl a  škol-
ských zariadení v tomto roku 
doposiaľ 5,2 milióna eur. 
V  rámci bežných výdavkov 
uvoľnil školám a  ich objek-
tom 1,4 milióna eur. Z tohto 

balíka peňazí sa financovala 
aj oprava budovy,  učebného 
pavilónu, spevnenej plochy 
a odvodnenie školy v prírode 
Detský raj v  Tatranskej Les-
nej, na čo išlo 519 tisíc eur.

Osobitný balík peňazí 
získal kraj z  Operačného 
programu Kvalita životného 
prostredia na zníženie ener-
getickej náročnosti budovy 
na školách. Rekonštrukcie 
za 2,2 milióna eur aktuálne 
prebiehajú na Gymnáziu vo 

Vranove nad Topľou, Spoje-
nej škole v Sabinove, na škol-
skom internáte SPŠ v Barde-
jove a na školskom internáte 
v  Poprade. Pre ďalších šesť 
stredných škôl sú podané 
žiadosti o nenávratný finanč-
ný príspevok - SPŠ Mnoheľo-
va v Poprade, OA v Poprade, 
SOŠ technická v  Humen-
nom, SOŠ Štefánikova vo 
Svite, SOŠ elektrotechnická 
Poprad - Matejovce a Spoje-
ná škola v Prešove.  (leh)

V pondelok 10.septembra 2018 v čase od 8.45 do 12. hod. 
bude v Kancelárii prvého kontaktu MsÚ Poprad obmedzené 
prijímanie kandidátnych listín do volieb do orgánov samo-
správy obcí. Dôvodom je odborné školenie zapisovateľov 
miestnych volebných komisií. V uvedený deň budú kandi-
dátne listiny prijímané v čase 12. až 15.30 hod.  (ppp)

Obmedzenie času prijímania
kandidátnych listín

Budúci rakúsky investor 
mieni stavať cenovo prístup-
né byty s  rozlohou 50 - 70 
m2, aby si ich mohli dovoliť 
aj mladí a  menej majetní 
ľudia. V tomto smere bude 
spolupracovať i  so Štátnym 
fondom rozvoja bývania. 
Ceny nebudú premrštené, 
ale realistické podľa trhu. 
„Chceme stavať 2 a  3-izbové 
byty, nie veľké ako sa pôvod-
ne plánovalo až 110 m2, ale 
ani nie 1-izbové, čo považu-
jeme až za neľudské býva-
nie,“ uviedli investori.

Primátor Popradu Jozef 
Švagerko povedal: „Vítam 
záujem investora a myslím si, 
že ide o serióznu firmu. Sme 
už poučení z minulosti a do-
kážeme lepšie nastaviť pod-
mienky nájmu. Takisto bu-
deme postupovať pri území 
v kasárňach. Toto sú dve par-
cely vo vlastníctve mesta, kto-
ré vieme ovplyvniť priamym 
spôsobom. Verím, že aj jed-
noduché pozemkové úpravy, 
ktoré sme začali robiť a bolo 
treba s nimi začať už pred 20 
rokmi, prispejú k  výstavbe 
rodinných domov a bytov za 
prijateľné ceny v meste a  ľu-
dia sa nebudú sťahovať za 
bývaním do okolitých obcí.“

Poslanci tiež schválili VZN 
o úhradách, spôsobe určenia 
a  platenia úhrad za posky-

tovanie sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta.

MsZ ďalej schválilo účasť 
mesta Poprad v  združení 
bez právnej subjektivity so 
spoločnosťou  ORIN Poprad 
na realizáciu stavby parko-
vania - 17 státí na dvoch výš-
kových úrovniach vo svaho-
vitom teréne vnútrobloku 
na Ul. Francisciho a  Nám. 
sv. Egídia. Schválili aj vyra-
denie starého pieskoviska 
pri bytovom dome Luxor na 
Ul. Komenského z evidencie 
mesta, keďže v  tejto lokalite 
sa rekonštruuje detské ihris-
ko s novým pieskoviskom. 

Poslanci sa oboznámili 
i  s  rozborom hospodárenia 
a monitorovania programo-
vého rozpočtu mesta Poprad 
za I. polrok 2018 a návrhmi 
na zmenu rozpočtu mesta 
na tento rok, ktoré predložil 
vedúci ekonomického odbo-
ru MsÚ Marián Matta. 

Ďalej schválili udelenie 
ceny mesta Poprad Jánovi 
Madáčovi, prvému porevo-
lučnému primátorovi mes-
ta a  Divadlu commedia, 
ktoré v  tomto roku oslavuje 
50 rokov od svojho založe-
nia. Takisto schválili návrhy 
primátora mesta na cenu 
primátora mesta, a to akade-
mickým maliarom Ondrejo-
vi Ivanovi a Michalovi Trem-

báčovi, obom in memoriam. 
MsZ, napriek tomu, že 

koncom júla na svojom mi-
moriadnom zasadaní už 
rozhodlo o  podpore záme-
ru výstavby basketbalovej 
tréningovej haly na Juhu IV, 
bolo v  rámci zákona o  pe-
tičnom práve povinné pre-
rokovať petíciu občanov za 
výstavbu tejto haly v lokalite 
Juhu III. Ako uviedol za pe-
tičný výbor Michal Weincil-
ler, petičné hárky podpísalo 
1707 ľudí, z  toho 1285 Po-
pradčanov. Pri prerokovaní 
petície poslankyňa Anna 
Schlosserová uviedla, že zís-
kala informácie, na základe 
ktorých údajne v lokalite Juh 
IV nie je výstavba basketba-
lovej tréningovej haly možná. 
Vysvitlo, že pravdepodobne 
ju na tomto území nebude 
možné postaviť z niekoľkých 
dôvodov, medziiným pre 

rozpor s  územným plánom. 
Mesto rokuje o  možnosti jej 
výstavby v lokalite pozemkov 
pri Aquacity.

Poslanci prerokovali 
i  ďalšie záležitosti a  pred-
niesli množstvo inter-
pelácií. Poslanec Štefan 
Pčola interpeloval mediali-
zovaný problém, podľa neho 
už dlhodobo nezákonný 
stav, kedy nie je rešpekto-
vané súkromné vlastníctvo 
občana M. K na Ul. Domini-
ka Tatarku a mesto na ňom 
podniká. Dokonca dalo od-
strániť betónový panel na 
občanovom pozemku, kto-
rým protestoval proti mestu. 
Spor medzi mestom a vlast-
níkom trvá už dlho a  ešte 
nie je úplne právne uzavretý. 
Vlastník však už disponuje 
niekoľkými rozhodnutiami, 
ktorými vie preukázať svoje 
vlastníctvo.  (mar)

Objavil sa investor, ktorý chce stavať byty na Juhu IVBezplatné
školenia

Finančná správa pripravuje 
školenia pre odbornú verej-
nosť. Vychádzala z požiada-
viek klientov, ktorí mohli témy 
nahlasovať na stránke finanč-
nej správy na Facebook-u 
alebo emailom. Podnikatelia 
sa momentálne môžu prihlá-
siť na tri vzdelávacie aktivity. 
Prvé zo školení sa uskutoční 
20. septembra v Bratislave na 
tému monitorovania pohybu 
tovarov podliehajúcich spot-
rebným daniam. Ďalšie bude  
16. októbra v Banskej Bystrici. 
Určené je pre podnikateľov, 
ktorí obchodujú s  krajinami 
mimo EÚ a  potrebujú lepšiu 
orientáciu v  oblasti pôvodu 
tovaru, postupe pri určovaní 
a  jeho dokladovaní. Tretie je 
pre subjekty a  začínajúcich 
podnikateľov, ktorí plánujú 
otvorenie reštaurácie, baru či 
pohostinstva, kde budú pre-
dávať aj alkohol. Akú legisla-
tívu musia pritom dodržiavať, 
sa dozvedia 23. októbra na 
školení v  Bratislave. Školenia 
sú bezplatné.  (ppš)

(Dokončenie zo str. 1)

Posádka leteckých záchra-
nárov z Popradu letela v pon-
delok dopoludnia k úrazu 
pilčíka, ktorý sa stal v lesnom 
teréne nad obcou Spišské 
Bystré (okres Poprad). Po lo-
kalizácií miesta udalosti bola 
lekárka k zranenému spus-
tená pomocou palubného 
navijaka. 44-ročného lesného 
robotníka tam zavalil strom 
a následne aj skala. Utrpel 
vážne poranenie chrbtice a 
podozrenie na poranenie dol-
nej končatiny. V spolupráci s 
pozemnými záchranármi a 
hasičmi bol pilčík po ošetre-
ní pripravený na evakuáciu z 
terénu pomocou transportné-
ho saku. Počas medzipristátia 
mu lekárka doplnila ďalšiu 
potrebnú liečbu a v stabilizo-
vanom stave, pri vedomí bol 
s vážnym poraneniami via-
cerých častí tela letecky 
transportovaný do nemocni-
ce v Poprade.  (zhj)

Lesný úraz

Redakciu novín
POPRAD

nájdete na sídlisku Západ,
Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk
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• V STREDu 22. 
augusta na pravé 
poludnie preverila hliadka MsP tele-
fonický oznam ohľadom neznámeho 
muža ležiaceho na zemi na Ulici F. 
Kráľa. Bol pod vplyvom alkoholu a 
vzbudzoval verejné pohoršenie tým, 
že vulgárne nadával okoloidúcim. 
Podozrivý muž odmietol na mieste 
preukázať svoju totožnosť a naďa-
lej sa správal arogantne a vulgárne, 
preto bol za použitia donucovacích 
prostriedkov predvedený za účelom 
zistenia totožnosti. 68-ročný muž z 
Popradu bol riešený v zmysle zákona 
o priestupkoch.• V TEN istý deň večer mestskí po-
licajti počas hliadkovej služby zistili 
v areáli ZŠ Dostojevského dve mla-
distvé osoby, ktoré tam požívali alko-
holické nápoje. Prítomnosť alkoholu 
bola potvrdená u 16-ročnej Poprad-
čanky, aj u  17-ročného dievčaťa 
zo Svitu. V oboch prípadoch bola 

vec postúpená na správne konanie 
pre porušenie ustanovení zákona o 
ochrane pred zneužívaním alkoho-
lických nápojov.• OPÄŤ v stredu 22. augusta v noci 
riešili mestskí policajti ďalšie dva 
prípady požívania alkoholických ná-
pojov. Pri NC Výkrik ležala na zemi 
žena, ktorá pod vplyvom alkoholu 
spadla a zranila sa. Osobu previezla 
RZP na ošetrenie. Krátko po polnoci 
bol riešený oznam taxikára ohľadom 
ženy, ktorú po odvezení na adresu 
nemôže zobudiť, nakoľko bola znač-
ne pod vplyvom alkoholu. Po zobu-
dení hliadkou mestskej polície odišla 
domov.• V  uTOROK 28. augusta večer 
boli hliadky MsP Poprad vyslané 
na preverenie oznámenia na Ulicu 
Partizánsku. Malo tam dochádzať 
k fyzickému napádaniu medzi 30 

a  27-ročným Po-
pradčanom. Mest-

skí policajti situáciu upokojili. Obaja 
muži boli pod vplyvom alkoholu. 
Podanie písomného oznámenia oba-
ja odmietli a z miesta po poučení 
odišli.• V STREDu 29. augusta večer bol 
na Námestí svätého Egídia zistený 
muž pod vplyvom alkoholu, ktorý 
mal viditeľné zranenia v oblasti hla-
vy. Na miesto bola privolaná sanitka, 
ktorou bol 58-ročný muž odvezený 
do nemocnice na ošetrenie.• V  NEDEĽu 2. septembra skoro 
ráno bolo na linku 159 oznámené, 
že na Ulici Podjavorinskej parku-
je vozidlo Audi s popradským evi-
denčným číslom, ktoré má otvorené 
okno. Mestskí policajti na zistenú 
skutočnosť upozornili držiteľa vo-
zidla. Ten si vozidlo skontroloval a 
následne riadne uzamkol. Majiteľovi 
vozidla škoda nevznikla.  (msp)

Minulý štvrtok bola HZS nahláse-
ná nezvestnosť 19 - ročného turistu 
z Čiech. Absolvoval výstup na Dračí 
štít, z ktorého sa nevrátil. Podľa ziste-
ných informácií sa pohyboval v horo-
lezeckom teréne sám a bez potrebnej 
výstroje a výzbroje. Ešte v ten deň bolo 
o súčinnosť pri pátraní požiadané Pre-
zídium PZ SR s lokalizáciou mobilné-
ho telefónu. Ráno 31. augusta boli na 
pozemné pátranie nasadení záchraná-
ri HZS z OS Vysoké Tatry a tiež bol na-
sadený vrtuľník Letky MV SR. Vzhľa-
dom na nepriaznivé počasie bolo 
pátranie zo vzduchu prerušené. Úsilie 
nájsť nezvestného sa v piatok skonči-
lo bezvýsledne. 1. septembra pátranie 
pokračovalo. Hľadaného mladého tu-
ristu popoludní lokalizovali záchraná-
ri z vrtuľníka Letky MV SR. Nachádzal 
sa 70 metrov pod vrcholom Dračieho 
štítu na strane Rumanovej doliny, žiaľ, 
už bez známok života.  (hzs)

Zahynul
pod Dračím štítom

Týždeň s mestskou políciou

univerzita Mateja Bela 
v  Banskej Bystrici po roku 
opäť otvorí aj v  Poprade 
univerzitu tretieho veku 
pre záujemcov vo veku od 
40 rokov vyššie. Prihlášky 
bude zbierať do 10. septem-
bra a samotný akademický 
rok by mal začať 24. sep-
tembra.

Štúdium je trojročné a 
prebieha iba v rámci jedné-
ho odboru (žiadne iné ďalšie 
predmety ako pri štandard-
nom vysokoškolskom štú-
diu). Po úspešnom ukončení 
trojročného štúdia v prísluš-
nom študijnom odbore zís-
ka absolvent na slávnostnej 
promócii Osvedčenie. 

K odborom s najväčším 
záujmom študentov patria: 
Dejiny Slovenska so zamera-
ním na región Spiš, Výživa a 
netradičné formy medicíny, 
Kresba a maľba, Psychológia, 
Právo, Turistika a spoznáva-
nie regiónu Vysokých Tatier 
a Zdravotný telocvik. V  po-
nuke nechýba ani odbor In-
fokomunikačné technológie. 
Novým odborom je odbor 
Cestovný ruch. Záujemcovia 
sa môžu prihlásiť aj na viac 
odborov naraz alebo kombi-
novať odbor a jazykový kurz.

Študijné odbory a jazykové 
kurzy sa budú otvárať v zá-
vislosti od počtu zapísaných 
študentov, ktorí sa prihlásili. 

Výučba zvyčajne prebieha v 
popoludňajších hodinách. 
Prijímacie skúšky sa nero-
bia. Zápisný poplatok na 
štúdium je 100 eur na jeden 
akademický rok, poberatelia 
dôchodkov v prípade dosta-
točného počtu zapísaných 
poslucháčov môžu využiť 
zľavu z uvedeného poplatku 
vo výške 30 eur.

Z  jazykových kurzov je 
najobľúbenejší kurz anglic-
kého jazyka, ale UTV pravi-
delne otvára aj kurz nemec-
kého jazyka. Minulý rok bol 
otvorený kurz talianskeho 
jazyka pre začiatočníkov 
a tento rok možno pribudne 
aj kurz španielskeho jazyka 
pre začiatočníkov.

Oficiálny termín podania 
prihlášky je 10. september 
2018, zápisy na štúdium 
budú prebiehať v predpo-
sledný septembrový týždeň. 
Prihlášky sú k dispozícii na 
vrátnici pracoviska UMB na 
Francisciho ulici a v elek-
tronickej podobe na stránke 
UMB v časti Celoživotné 
vzdelávanie - Univerzita tre-
tieho veku - Poprad.

Akademický rok na Uni-
verzite tretieho veku Univer-
zity Mateja Bela v Poprade 
začína 24. septembra 2018. 
Konkrétne termíny stretnutí 
sa prihlásení uchádzači do-
zvedia na zápise.  (kaz)

Prešovský samospráv-
ny kraj pomôže v  novom 
školskom roku 2018/2019 
s  financovaním učebných 
pomôcok stredných škôl, 
ktoré má vo svojej zriaďo-
vateľskej pôsobnosti. Kaž-
dej škole poukáže jedno 
percento z  normatívneho 
financovania. Dohromady 
tak prerozdelí 660 tisíc eur.

„Sú to cielene určené pro-
striedky z  normatívneho fi-
nancovania. Chceme v tomto 
trende aj vďaka racionalizácii 

siete stredných škôl v kraji po-
kračovať naďalej. Verím, že 
v budúcom roku opäť dokáže-
me uvoľniť z  rozpočtu ďalšie 
percento,“ vysvetlil vedúci 
odboru školstva PSK Ján 
Furman s  tým, že opatrenie 
sa mohlo zrealizovať vďaka 
rozpočtovému opatreniu 
krajskej samosprávy.

Finančné prostriedky 
môžu školy použiť na učebné 
pomôcky, rôzne publikácie, 
softvérové vybavenie, didak-
tickú techniku, vybavenie 

kabinetov, telocviční, odbor-
ných učební atď. O  tom, čo 
konkrétne škola potrebuje, 
rozhodnú predmetové ko-
misie. Financie však musia 
školy vyčerpať do konca ka-
lendárneho roka.

PSK má vo  svojej zria-
ďovateľskej pôsobnosti 76 
stredných škôl. V  novom 
školskom roku by malo 
do nich nastúpiť približne 
24 690 študentov, z  toho 
viac ako 5  680 žiakov prvé-
ho ročníka.  (leh)

Pred dvoma rokmi som predal svoj polo-
vičný podiel na byte za 15 tisíc eur. Ako zá-
lohu mi kupujúci vyplatil 2 tisíc eur a zvyšnú 
čiastku mi sľúbil, že mi doplatí pri podpise 
kúpnej zmluvy. Ale, keď sme zmluvu pod-
písali, peniaze mi nedal a  teraz tvrdí, že mi 
ich vyplatí, až keď si vysporiada druhú polo-
vicu bytu. Stále mi sľubuje, že mi to doplatí 
a dokonca mi dal doklad na 5 tisíc, ktoré som 
nikdy nevidel. V zmluve mám napísané, že 
som peniaze prevzal pri podpise zmluvy, čo 
nie je pravda. Čo môžem urobiť, ak mi to ne-
zaplatí?          

Odpovedá riaditeľka Mediačného centra 
Poprad JuDr. Dagmar Tragalová:

„Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúce-
mu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu 
odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet 
kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu 
dohodnutú cenu. V prípade, ak nebola zapla-
tená celá kúpna cena ani dodatočne a  máte 
to uvedené ako dôvod odstúpenia v  zmluve, 
môžete od zmluvy odstúpiť. Od zmluvy môže 
účastník odstúpiť, len ak je to v zákone usta-

novené alebo účastníkmi v zmluve dohodnu-
té. V  takom prípade sa zmluva od začiatku 
zrušuje a  účastníci sú povinní si vrátiť vzá-
jomné plnenia. Čiže vy zaplatiť 5 tisíc eur, 
keďže príjmový doklad uvádza túto sumu, 
ktorú ste prevzali, aj keď žiaľ tvrdíte opak, 
a  kupujúci vám musí vrátiť váš podiel na 
byte. Rovnako účastník, ktorý uzavrel zmluvu 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok 
má právo od zmluvy odstúpiť. Ak však došlo 
k čiastočnému plneniu zo zmluvy, je v prvom 
rade potrebné vyzvať kupujúceho na dopla-
tenie kúpnej ceny. Preto sa pokúste najprv 
dohodnúť s  kupujúcim na podmienkach do-
platenia kúpnej ceny, možno aj formou splát-
kového kalendára v  mediácii. V  prípade, ak 
nebude ochotný doplatiť kúpnu cenu, môžete 
od uzatvorenia kúpnej zmluvy do troch ro-
kov podať žalobu na súd o neplatnosť kúpnej 
zmluvy. To, že zmluva uvádza, že ste peniaze 
pri podpise prevzali, ešte neznamená, že bola 
kúpna cena zaplatená. Aj nato by ste mali 
mať príjmový doklad alebo doklad o bezhoto-
vostnom prevode zvyšnej sumy.“  (ppp)

Otázka z mediačnej poradneUniverzita tretieho veku
opäť otvorí svoje brány

PSK prispeje každej škole na učebné pomôcky
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SpoločenSká kronika

P o k o j n ý 
týždeň na-

plnia príjemné stretnutia s rodi-
nou a priateľmi.

D o p r a j t e 
si na záver 

leta ešte aspoň krátky oddych. 
Čaká vás totiž rušný koniec roka.

Všetko na-
s v e d č u j e 

tomu, že vás čaká veľký úspech. 
Či to tak bude, závisí od vás.

Čoraz viac 
budete cí-

tiť, že nie ste pánom svojho času. 
Ale zanedlho sa všetko zmení.

Naskytne sa 
vám nevída-

ná pracovná príležitosť. Chopte 
sa jej, bude to veľký úspech.

Dajte si zá-
ležať na pl-

není pracovných alebo študijných 
povinností. Bude to dôležité.

Budete sa 
cítiť ako 

ryba vo vode. Všetko vám bude 
vychádzať podľa vašich predstáv.

Budete sa 
z a o b e r a ť 

problémami iných a nakoniec sa 
vám poďakujú za pomoc.

Niekto vám 
prejaví lás-

ku. Budete sa cítiť poctení a za-
žijete veľa radosti.

Pozor na 
f i n a n č n é 

záležitosti. Môžu sa objaviť ne-
čakané väčšie výdavky.

Nebu d e te 
mať takmer 

na nič čas, ale na svoje zdravie si 
ho nájdite.

Vo vašom 
živote sa 

objaví nový človek, ktorý vám 
doň prinesie veľa radosti.

HoroSkop od Stredy do Stredy

V stredu 5. septembra - Benu - Tesco, vo štvr-
tok 6. septembra - Adus, v piatok 7. septem-
bra - Dr. Max - námestie, v  sobotu 8. 
septembra - Benu - Kaufland, v nedeľu 
9. septembra - Dr. Max - OC MAX, 
v pondelok 10. septembra - Dr. Max - 
Kaufland a v utorok 11. septembra - Benu - ná-
mestie.  Benu - Tesco: Teplická cesta 3, Adus: 

Mnoheľova ul. 2, Dr. Max: Námestie sv. Egídia, 
Benu - Kaufland: Moyzesova ul. 3, Dr. Max - 

Oc MAX: Dlhé hony 1, Dr. Max - Kauf-
land: Wolkerova ul., Benu: Námestie sv. 
Egídia 25. Lekárne s  pohotovostnou 
službou sú otvorené od pondelka do 

piatka od 16. hod. do 22.30 hod., počas so-
bôt, nedieľ a sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.

poHotovoSť v lekárňacH

Vo štvrtok 23. augusta 2018
vo Veľkej s

Vo štvrtok 23. augusta 2018
v Spišskej Sobote s

V piatok 24. augusta 2018
vo Veľkej s

V piatok 24. augusta 2018
vo Veľkej s

V nedeľu 26. augusta 2018
v Spišskej Teplici s

V pondelok 27. augusta 2018
vo Veľkej s

V pondelok 27. augusta 2018
v Matejovciach s

V utorok 28. augusta 2018
vo Veľkej s

V utorok 28. augusta 2018
vo Veľkom Slavkove s

Vo štvrtok 30. augusta 2018
vo Veľkej s

Vo štvrtok 30. augusta 2018
vo Veľkej s

V utorok 4. septembra 2018
vo Veľkej s

V utorok 4. septembra 2018
vo Veľkej s

Jánom Šimkom,
85-ročným

Máriou Bendíkovou,
51-ročnou

Máriou Neupauerovou,
63-ročnou

Jánom Gorelom,
69-ročným

Rudolfom Mešárom,
90-ročným

Máriou Jasovskou,
92-ročnou

Alžbetou Kubíkovou,
81-ročnou

Jánom Olšavským,
64-ročným

Viliamom Križovským,
88-ročným

Karolom Polákom,
52-ročným

Annou Kubovčíkovou,
88-ročnou

Jánom Kubicom,
77-ročným

Antonom Girgašom,
81-ročným

navŽdy Sme Sa roZlÚčili

Občania prišli za poslancami

navŽdy Sa roZlÚčime

VP-69

program kina cinemaX poprad
Od 6. septembra do 12. septembra

Poslanci volebného obvodu č. 2 - sídliská 
Juh a Kvetnica sa zišli na svojom zasadaní 
23. augusta v kancelárii Msú v Poprade na 
Dostojevského ul. 25. 

Na zasadanie, ktoré viedol predseda VO č. 
2 Peter Brenišin opätovne prišla predsedníč-
ka Spoločenstva vlastníkov bytov bloku Cér. 
Poďakovala poslancom za pomoc pri riešení 
jej požiadaviek a zvlášť Miroslavovi Glevaňá-
kovi aj za realizáciu. Nespokojnosť vyjadrila 
k odpovedi z MsÚ, že šírka chodníka je po-
stačujúca a spĺňa zákonné normy. Poslancom 
vysvetlila, že v bytovke žijú starší občania s ob-
medzenou schopnosťou pohybu, ktorí potre-
bujú bezbariérový prístup. Poslanci predsed-
níčke SVB prisľúbili, že sa týmto problémom 
budú ďalej zaoberať, pretože výstavba bezba-
riérového chodníka so zábradlím si bude vy-
žadovať schválenie finančných prostriedkov 
do nového rozpočtu pre rok 2019.

Na zasadnutie VO č. 2 prišli tiež zástup-
kyne ženského basketbalu v Poprade. Pred-
niesli svoje problémy, čo sa týka využívania 
Arény pre basketbalový klub. Poslanci si ich 
vypočuli, poslankyňa Alena Madzinová plá-
novala celú záležitosť prerokovať s prednost-
kou MsÚ a zaradiť písomný materiál s ich 
požiadavkami na najbližšie zasadanie mest-
ského zastupiteľstva, čo sa aj stalo. Poslanec 
Milan Baran zdôraznil, že Aréna bola prio-
ritne postavená na účely športu a až v dru-
hom slede na organizovanie iných aktivít. 

Poslanci sa tiež zaoberali písomným pod-
netom občanov z Kvetnice týkajúcim sa 
opravy domčeka pre kačky. Odporúčali im 
obrátiť sa na správcu konkurznej podstaty, 
pretože ide o súkromný majetok a nie je v 
kompetencii mesta túto záležitosť vybaviť. 
Na zasadaní VO č. 2 sa venovali a diskutovali 
aj o ďalších témach.   (jwd)

Klub Veličanov a mesto Po-
prad  pod záštitou primátora 
mesta pripravili ďalší Blší trh 
a zberateľskú burzu starožit-
ností. Uskutoční sa v sobo-
tu 8. septembra od 8. do 14. 
hod. na parkovisku pri Bille. 
Vstup je voľný! Podujatie je 
spojené s výstavou automo-
bilových veteránov, možnos-
ťou posúdenia starožitností 
odborníkom a prezentáciou 
psíkov z Mestského útul-
ku v Poprade. Viac info na  
tel. č. 0910 890 303.  (ppp)

Ďalší Blší trh

3. augusta 2018 - Radoslava Čipková a Tomáš Majerčák, 4. 
augusta 2018 - Ing. Martina Čechová a Oliver Černák, Perla 
Jurčová a Peter Jaroš, Nikola Zavacká a Ján Kalla, Katarína 
Petrová a Jaroslav Kessel, 7. augusta 2018 - Mária Lukačko-
vá a Michal Ambroš, 10. augusta 2018 - Monika Magdalena 
Sorek a  Jozef Bukovina, Denisa Hvilová a  Martin Paračka, 
Ivana Knižková a Ján Klinga, 11. augusta 2018 - Ing. Petra 
Trnková a Vojtěch Peterek, Silvia Nováková a Michal Slovík, 
17. augusta 2018 - Beáta Furmanová a Slavomír Adamko, 
Uljana Kostecka a Šimon Kuchar, Ing. Lenka Záletová a Jo-
zef Kubov, Barbora Dvorčáková a Slavomír Toporec, Vanesa 
Rácová a Milan Cornelly, 18. augusta 2018 - Jana Šatalová 
a  Martin Kubičko, Jana Piteková a  Radoslav Nemec, Mgr. 
Marcela Vaverčáková a RNDr. Aleš Randis, Lucia Kiššková 
a Jaroslav Balta, Jaroslava Šafranková a Vladimír Ondriska.

manŽelStvo uZavreli

V stredu 5. septembra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Vo štvrtok 6. septembra 2018
o 14. hod. vo Veľkej s

Jánom Bolisegom,
68-ročným

Máriou Rybkovou,
69-ročnou

Spomienka
V pondelok 3. septembra 2018 uplynulo 
40 rokov, čo do večnosti odišiel nezabud-
nuteľný, starostlivý otec 
JúLIuS MALIČKÝ z Popradu- Stráží.
Kto ste ho poznali,
venujte mu tichú spomienku.
S vďakou za všetko spomína dcéra Moni-
ka s celou rodinou.

Hotel Transylvánia 3: Stra-
šidelná dovolenka 2D: o 14. 
hod. (hrá sa len cez víkend), 
Mníška: o 16.20 hod., o 18.30 
hod. a o 20.50 hod., Rodinka 
úžasných 2 2D: o  13. hod. 
(hrá sa len cez víkend), MEG: 
Hrozba z hlbín 2D: o 15.50 
hod., Náčelník 2D: o  18.20 
hod., Dôverný nepriateľ: 

o  20.40 hod. (nehrá sa 11.9. 
a 12. 9.), ARTMAX FILMy: 
utoya, 22. júla: o 20.40 hod. 
(hrá sa len 11.9.), PRED-
PREMIÉRA: Predátor: 
Evolúcia 2D: o  20.40 hod. 
(hrá sa len 12.9.), Smelé ma-
čiatko: o  13.40 hod. (hrá sa 
len cez víkend), Kubko hrdi-
na: o  16. hod., christopher 
Robin: o  18. hod., cesta za 
láskou: o  20.20 hod. Viac 
na www.cine-max.sk.  (ppp)
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V utorok 21. 8. poobede sa usku-
točnila pietna spomienka pri pomní-
ku Jozefa Bonku v rámci 50. výročia 
vstupu okupačných vojsk do Česko-
slovenska za účasti asi 60 občanov, 
ktorá bola povolená mestom a zú-
častnili sa na nej aj mestskí poslanci. 

Pietna časť podujatia s kladením 
vencov prebehla v poriadku, vence 
položili členovia čestnej stráže prezi-
denta a pri pomníku držali stráž skau-
ti. Nasledovali ale politické prejavy 
troch rečníkov, ktorí zneužili túto spo-
mienku na propagovanie svojich xe-
nofóbnych názorov, keď jeden z nich 
ako komunálny kandidát na primáto-
ra, propagoval svoje volebné názory, 

ktoré v kontexte pietnej spomienky 
vyzneli nemiestne, až urážajúco. Pred-
staviteľ strany SĽS mal zase prejav v 
tom zmysle, akoby za okupáciou bol 
stret medzi Slovanmi a Západom a 
obete Augusta boli vlastne zbytočné. 
Navyše ďalší rečník počas prejavu 
osobne napádal prezidentovu rodinu 
a hlavne mal rasovo dehonestujúco 
orientované vyjadrenia, preto je ško-
da, že toto zhromaždenie nemonito-
rovala polícia. Je rovnako na škodu, 
že prítomní mestskí poslanci nezaujali 
otvorene nejaké stanovisko, hoci ne-
mali prejav, ale svojou účasťou pod-
porili nedôstojnosť podujatia. O to 
viac, keď napríklad česká Snemovňa 

schválila v týchto dňoch uznesenie, že 
v Auguste 1968 išlo o inváziu vojsk a 
následne o okupáciu Československa.

K vyváženiu pietneho zhromažde-
nia sa snažili prispieť iní dvaja rečníci, 
a to zástupca Ústavu pamäti národa a 
predstaviteľ strany KDH z Kežmarku. 
Keď už bolo zhromaždenie na konci 
a moderátor pozval prítomných na 
„oslavu“ do reštaurácie, tak sa z vlast-
nej iniciatívy dostala k mikrofónu ses-
tra Jozefa Bonka, teda tej obete, kvôli 
ktorej mala byť pietna spomienka. 
Sestra pána Bonka, pani Malá, vlast-
nými slovami pripomenula brata ako 
mladého človeka, ktorý protestoval 
proti vstupu okupačných vojsk a do-

platil na snahu žiť v slobodnej kra-
jine vlastným životom, o čom sa po 
normalizácii nesmelo ani hovoriť a 
tabuľa s jeho menom na budove bola 
nahradená tabuľou o vzniku KSČ v 
meste, takže jeho obeť sa mohla začať 
spomínať až po roku 1989. Vyzvala 
tiež mladých ľudí, aby nezabúdali na 
to, čo sa odohralo v Auguste 1968 a 
apelovala na učiteľov, aby im to pri-
pomínali. Ak by nebolo tejto záve-
rečnej reči, tak celé pietne podujatie 
by vyznelo ako volebná kortešačka 
xenofóbnych politických predstavi-
teľov, kde obeť Jozefa Bonka bola len 
zámienkou na usporiadanie si politic-
kého podujatia.  Rastislav Mačura

Napísali ste nám Nedôstojné 50. výročie okupácie a pietna spomienka

Pripomenuli sme si výročie Povstania
V týchto dňoch sme si pripomenuli 74. 

výročie SNP. Na tému SNP bolo za takmer 
trištvrte storočia napísaných množstvo člán-
kov a kníh. Bolo nakrútených aj niekoľko 
desiatok hraných a dokumentárnych filmov. 
Mnohí sa preto pýtajú, či je ešte na túto tému 
stále čo písať, prípadne sfilmovať?

Téma SNP je od prvých povojnových rokov 
až po súčasnosť stále aktuálna. V rokoch 1948 
- 1989 bola však publikačná a filmová tvor-
ba ovplyvňovaná vtedajším komunistickým 
režimom. Ponúkala nám pohľad iba z jednej 
strany, aj to častokrát veľmi skreslený. Po roku 
1989 sa otvoril nový pohľad na SNP. Bolo vy-
daných niekoľko zaujímavých publikácií, ktoré 
nám priniesli úplne nové informácie. Nakrú-
tených bolo aj niekoľko nových filmov. Stále si 
však myslím, že chýba komplexné spracovanie 
priebehu SNP. Veď jediné dielo, ktoré prinieslo 

ucelený pohľad na povstanie od jeho príprav 
až po oslobodenie, bol osemdielny seriál „Po-
vstalecká história“ z roku 1984. Ten však, ako 
som už spomínal, bol veľmi ovplyvnený ko-
munistickou ideológiou. 

Sám sa podrobne venujem priebehu SNP 
pod Vysokými Tatrami. Od roku 2012 som 
napísal niekoľko desiatok článkov na tému 
SNP a som autorom ôsmich publikácií. Mo-
mentálne mám rozpracované tri ďalšie pub-
likácie, ktoré budú v najbližšom čase vydané. 
Podobných autorov, ktorí  sa venujú Povsta-
niu na regionálnej úrovni je niekoľko. Možno 
sa niekedy podarí všetky tieto jednotlivé diela 
spojiť do jedného veľkého projektu. Okrem 
toho je nevyhnutné a  dokonca je našou po-
vinnosťou zaznamenať spomienky priamych 
účastníkov Povstania, ktorí nás postupne na-
vždy opúšťajú.   Marcel Maniak

Vieme od vás Bezohľadnosť cyklistu na chodníku
Napísal nám čitateľ M. N. 

z Čiech, ktorý svoju sťažnosť 
adresoval aj Mestskej polícii 
v Poprade:

„V minulých dňoch sme šli 
s manželkou po Kukučínovej 
ulici po ľavom chodníku sme-
rom ku križovatke so Štefáni-
kovou ul. Priamo v križovatke 
so semaforom k nám zozadu 
po chodníku prišiel cyklis-
ta a zvonením sa dožadoval 
uvoľnenia miesta. Pretože je 
v týchto miestach chodník ši-
roký tak pre jedného chodca, 
museli by sme hádam uskočiť 
pod prechádzajúce autá po 
ceste. Keďže sme cyklistovi 
neuskočili, oboril sa na nás, že 
ak mu neuhneme, tak do nás 
vrazí. Upozornil som ho, že 
sa nachádza na chodníku, kde 
podľa zákona nemá čo robiť. 
To ho neskutočne rozzúrilo a 
ešte i skutočnosť, že sme Česi. 
Reagoval oplzlými nadávka-
mi. Nebol to ojedinelý prí-

pad, cyklistov stretávame na 
chodníkoch denne desiatky, 
niektorí jazdia ako preteká-
ri. Najčastejšie na chodníku 
od Maxu ku kruhovému ob-
jazdu. Preto by ma zaujímalo, 
ako mesto, mestská prípadne 
štátna polícia rieši cyklistov na 
chodníkoch v meste Poprad?

Odpovedal náčelník Mest-
skej polície v Poprade Štefan 
Šipula:

- „Ďakujeme za váš podnet 
a aj na jeho základe mestská 
polícia pristúpi ku dôslednejšej 
kontrole cyklistov jazdiacich po 
chodníkoch. Mrzí nás, že došlo 
k takémuto incidentu. V da-
nom prípade máte právo podať 
oznámenie na mestskej polícii 
resp. Obvodnom oddelení PZ 
v Poprade za ublíženie na cti. 
Mestská polícia v súčinnosti s 
príslušníkmi PZ rieši priebežne 
túto problematiku, avšak plne 
súhlasím s vaším názorom a 
postrehom, že po chodníkoch 

jazdí stále viac cyklistov. Pri 
riešení tejto otázky je veľmi ťaž-
ké nájsť kompromis, lebo oni sa 
odvolávajú na to, či majú rad-
šej jazdiť po cestách, kde môže 
dôjsť k vážnym dopravným 
nehodám. A preto volia radšej 
jazdu po chodníkoch. V prípa-
de, že ste svedkom, ako cyklista 
jazdí po chodníkoch, je potreb-
né okamžite kontaktovať mest-
skú políciu resp. PZ, aby mohli 
byť prijaté príslušné opatrenia 
v zmysle platných právnych 
predpisov. Zároveň je však po-
trebné uviesť, že je veľmi ťažké 
a bohužiaľ niekedy až nemožné 
v takýchto situáciách zasiah-
nuť, nakoľko sa cyklisti presú-
vajú často veľkou rýchlosťou. 
Preto pristúpime k častejším 
kontrolám jazdenia po chodní-
koch a budeme spoločne hľadať 
kompromis, aby nedochádzalo 
k takýmto nepríjemným inci-
dentom, ktorý ste zažili spoloč-
ne s manželkou.“  (ppp)

V sobotu 25. augusta sa 
uskutočnilo spoločensko-
-športové podujatie Klubu 
Popradčanov „Výstup na 
Zámčisko“ v Kvetnici.

Bol to nultý ročník, ktorý 
chce KP organizovať kaž-
doročne v auguste práve 
pri príležitosti 25. augusta 
ako pamätného Dňa Popra-
du, ktorý ešte v  roku 1999 
schválili popradskí poslan-
ci (v roku 1271 v  tento deň 
udelil Popradu aj ďalším 
spišským mestám mestské 
privilégiá vtedajší uhorský 
kráľ Štefan V.). Počasie nás 
nesklamalo a zúčastnilo sa 
ho približne 40 Popradčanov 
a ďalších občanov.

V úvode predsedníčka klu-
bu Júlia Watter Domaratzká 
všetkých privítala a obozná-
mila ich s programom vý-
stupu. Navštívili sme štôlňu 
Strieborná z roku 1562, kde 
pred jej vstupom podal od-
borný výklad Slavomír Ky-
seľa, podpredseda Baníckeho 
cechu horného Spiša a rozdal 
aj letáky a odznaky banícke-
ho cechu horného Spiša. Na 
vrchu Ján Endrödi, historik, 
upútal veľmi podrobným 

a  zaujímavým 
historickým vý-
kladom o  Zám-
čisku a  Róbert 
Dula, riaditeľ 
Mestských lesov o  náučnom 
chodníku.   Na spiatočnej 
ceste dole v Kvetnici sme 
ochutnali výborný guláš, kto-
rý zavŕšil toto veľmi pekné 
a zaujímavé podujatie.

Chceme sa poďakovať 
všetkým účastníkom výstu-
pu, spoluorganizátorom Ró-
bertovi  Dulovi, Slavomírovi 
Kyseľovi, Jánovi Endrödimu, 
členom Klubu Popradča-
nov, poslancom mestského 
zastupiteľstva v Poprade, 
„varičom“ guláša - za to, 
že prispeli k dobrej nálade 
a  utuženiu medziľudských 
vzťahov. Každý účastník od-
chádzal s dobrým pocitom, 
že stálo za to zúčastniť sa 
tejto akcie organizovanej KP. 
Taktiež ďakujeme za pro-
pagáciu novinám Poprad, 
mestskej televízii, Podtat-
ranským novinám, ktoré 
o výstupe informovali. 

Júlia Watter Domaratzká,
predsedníčka

Klubu Popradčanov

Výstup na Zámčisko
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3. až 9. septembra - NEPREMIETA SA

10. septembra o  19. hod. - MAMA 
BRASIL 
BR, dráma, 98 min., titulky, MP12, FK 
Irenin svet, to sú jej štyria synovia, 
manžel rojko, nešťastne vydatá sestra, 
rozpadajúci sa domček na  predmestí 
Ria, neustály ruch, radosť, pusinky, ob-
jímanie, slzy, more a starosť, aby všetci 
boli najedení, umytí, šťastní a milovaní.  
Vstupné: 5€, Vstupné FK, ŤZP: 3€

inZercia
• Predám kvalitný leštený Tatran-
ský drevený obklad - 3 €, perodráž-
ka, Zrubový profil, hranoly a  dláž-
kovicu na podlahy. Inf. č. t.: 0908 
234 866.    1/18-P
• Predám obraz s kresťanským mo-
tívom rozmer 120 x 180 cm. Inf.: č. 
t. 0908 21 51 87.  13/18-P
• Predám kombinovaný kočík Red 
Castle Shop´n Jogg, má ľahkú hli-
níkovú konštrukciu, otočné predné 
koleso (3600) s  kotúčovou brzdou 
a možnosťou fixácie a 5-bodové bez-
pečnostné pásy. V cene je zahrnuté aj 
príslušenstvo (pršiplášť, slnečná clo-
na), cena 220 eur alebo dohodou. Inf.: 
č. t.  0904 432 444.  14/18-P  
• Poľnohospodárske družstvo Mly-
nica ponúka samozber koreňovej 
zeleniny a cibule. Inf.: č. t. 052/779 65 
48, 0911 623 900.  55/18-R
• Niekoľko hodín denne pomô-
žem s  opaterou vášho rodinného 
príslušníka v  Poprade. Inf. č. t.  
0902 276 721.  56/18-R

• DIZETA SLOVAKIA, s.r.o. prij-
me do TPP zoraďovača vstrekolisov 
- majstra. Mzda 4,5 €/hod. v  hru-
bom + prémie. Nástup ihneď. Inf.: 
admin.sk@casagrandesrl.it, č. t. 
052/772 15 58.  57/18-R 

• Prenajmeme kancelárske priestory 
v Poprade, Teplická 34, bývala AB Sta-
vomontáže. Inf.: č. t. 0905 563 836, e-
-mail: pabamke@gmail.com     58/18-R

Kino tatran
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Kultúrny kalendár na september 2018

Tatranská galéria - Elektráreň
Výstavy
Viktor Frešo  Od Tatier k Dunaju
Výstava jedného z  najvýznamnejších 
predstaviteľov súčasnej slovenskej výtvar-
nej scény, predstaví jeho aktuálne mysle-
nie, aj jeho cesty za 3D realizáciami. 
Výstava potrvá do 16. septembra  2018. 

Francisco Goya - Vízie
Unikátna výstava grafických cyklov Fran-
cisca Goyu (1746-1828) výber takmer 80 
leptov zo štyroch cyklov - Caprichos, 
Proverbios, Hrôzy vojny, Tauromachia.
Vernisáž výstavy 20. septembra 2018 o 
17. hod. Výstava potrvá od 20. septembra 
2018 do 2. decembra  2018. 

Stála expozícia
Odkryté hodnoty app
Tatranská galéria - Artklub
Daniela a Michal Helienek
Výstava „cestovateľských“ akvarelov 
a  olejomalieb slovákov žijúcich v  Ra-
kúsku - námorného kapitána Michala 
a jeho manželky Daniely.
Vernisáž výstavy 6. septembra 2018 o 
17. hod. Výstava potrvá do 21. októbra  
2018. 

Iné podujatia
Koncerty
LOTZ Trio I hudba klasicizmu
Hudba klasicizmu a súčasníkov Francis-
ca Goyu, ale aj hudba súčasných sloven-
ských skladateľov v podaní LOTZ trio na 
kópiách historických basetových rohov 
významného nástrojára Theodora Lotza.
Róbert Šebesta - basetový roh I, umelecké 
vedenie, Ronald Šebesta - basetový roh II, 
Reinhold Brummer - basetový roh III.
20. september 2018 o 17. hod.

Štvrtkové soiré Artklub TG v Poprade  
skupina Eric clapton Revival.
Živá hudba každý prvý štvrtok v mesiaci. 
Kabaretné večery pre strednú generáciu - 
6. septembra 2018 o 18. hod.

Sochárske sympózium RecykleART - 
Dajme veciam inú šancu.
Plastiky z kovu v parku pred Tatranskou 
galériou. účastníci sympózia: Viťo Boj-
ňanský (SK), Juraj Čutek (SK), Czesław 
Podleśny (PL). Vernisáž výstavy 28. sep-
tembra 2018 o 16. hod.

Nedeľné tvorivé dielne
Téma: Tvorivé dielne inšpirované aktu-

álnou výstavou Viktor Frešo
Termín: nedeľa 16. septembra 2018 od 
14. - 16. hod.
Miesto: Elektráreň TG v Poprade

DNI EuRÓPSKEHO KuLTúRNEHO 
DEDIČSTVA
11. septembra 2018 o 9. hod. - premie-
tanie dokumentárneho filmu Kalvária na 
Peknú vyhliadku.
určené hlavne študentom a žiakom ZŠ, 
SŠ a ZuŽ. Vstupné 1 €/1KP žiak.

13. septembra 2018 o 10. hod. – odbor-
ný výklad pre školy o histórii TG a novej 
stálej expozícii TG. Určené hlavne žia-
kom a študentom ZŠ, SŠ a ZUŠ. Vstupné 
1 €/1KP žiak.

Slávnostné odhalenie obnoveného Ma-
riánskeho stĺpa (Immaculaty) v  Mate-
jovciach. Slávnostná vernisáž 23. sep-
tembra 2018 o 15. hod.

26. septembra 2018 o 17. hod.
Otvorenie výstavy projektu Party v 21. 
storočí.
Výstava fotografií a artefaktov - párt ako 
súčastí ľudových krojov z rôznych regió-
nov Slovenska.

VILA FLÓRA STARÝ SMOKOVEc
Výstavy
Jozef Česla - Tajomné savany africké
Výber 20 veľkorozmerných fotografií 
afrických zvierat nafotených počas jed-
nomesačného pobytu autora v africkej 
Keni. Výstava potrvá do 9. septembra 
2018.

Ó hory, ó hory, ó hory
Pohľad na súčasnú architektúru v  čes-
kých a slovenských horách v historickom 
a krajinnom kontexte.
Vernisáž výstavy 12. septembra 2018 o 
16. hod. Výstava potrvá od 12. septembra 
2018 do 9. decembra  2018. 

Stála expozícia
Tatry v umení
Galéria Ferdinand Katona
Stála expozícia TG v Spišskej Starej Vsi.

Tvorivé dielne
Tematické výtvarné workshopy k aktuál-
nym výstavám a vynovenej stálej expozí-
cii.

Viac na www.tatragaleria.sk
Zmena programu vyhradená

Tatranská galéria v Poprade

Od 10. septembra do 26. októbra 2018
Autorská výtvarná výstava umeleckých diel kreatívnej trojice Marcel Kupko, Rado 
Mojžiš a Matúš Kručay.
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 16.30 hod., piatok od 8. do 13. hod.

GALÉRIA SCHERFELOV DOM

Výstavy
Výroba modrotlače z dielne Elemíra 
Montška v Hranovnici

Spoločenské hry a logické hlavolamy

Expozície múzea
Poprad a  okolie v  zrkadle vekov 
- svojím obsahom, štruktúrou, čle-
nením poskytne návštevníkovi pod-
statné informácie o spoločenskom, 
politickom, hospodárskom, duchov-
nom, kultúrnom živote a prírodnom 
prostredí mesta Poprad a okolia od 
praveku až po súčasnosť. Svojím ob-
sahom, prezentovanými predmetmi 
korešponduje s tematickým zložením 
zbierkového fondu Podtatranského 
múzea v Poprade.

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

Pobočka Spišská Sobota
Expozície múzea
cechy a  remeslá na hornom Spiši, 
Meštianske bývanie, Vznešenosť 
a pokora, Osobnosti Spišskej Soboty.

Otvorené utorok až piatok od 10. do 
17. hod., v sobotu a v nedeľu od 13. do 
17. hod., v pondelok a počas štátnych 
sviatkov zatvorené 

Zmena programu vyhradená!

Podtatranské
múzeum v Poprade

Otváracie hodiny:
Oddelenie náučnej literatúry - poboč-
ka Podtatranská ul. 1 - v pondelok, v 
utorok, vo štvrtok a v piatok od 8. do 
18.30 hod., v  stredu od 13. do 18.30 
hod., v sobotu od 8. do 12. hod.

Oddelenie beletrie a  oddelenie pre 
deti a  mládež - pobočka Podtatran-
ská ul. 1, Oddelenie umenia - poboč-
ka Spišská Sobota, pobočka sídlísko 
Juh - Výkrik - v pondelok, v utorok, 
vo štvrtok a v piatok od 9. do 17. hod., 
v  stredu zatvorené, v  sobotu od 8. do 
12. hod.

Pobočka sídlísko Juh - Výkrik - v pon-
delok, v utorok, vo štvrtok a  v piatok 
od 9. do 17. hod., v  stredu a v  sobotu 
zatvorené.

Pobočka Juh 3 - v pondelok, v utorok, 
vo štvrtok a v piatok od 13. do 17. hod., 
v stredu a v sobotu zatvorené.

Zmena programu vyhradená!

Podtatranská
knižnica

v Poprade
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Pod horami súťažili hory svalov

V  predposlednú augus-
tovú nedeľu sa v Drevenom 
evanjelickom artikulárnom 
kostole v  Kežmarku konal 
piaty ročník benefičného 
koncertu Operné gala v Kež-
marku. Od roku 2018 zášti-
tu nad koncertom prevzala 
svetoznáma operná diva 
Edita Gruberová. Na polo-
jubilejnom ročníku sa pred-
stavili umelci pôsobiaci na 
medzinárodnej opernej scé-
ne Richard Šveda, Zuzana 
Šveda a  Slávka Zámečníko-
vá s  klavírnym sprievodom 
Júlie Grejtákovej. Výťažok 
koncertu  poputoval pros-
tredníctvom Nadácie TA3 
pre zdravotne ťažko postih-
nutú Vierku z Tvarožnej pri 
Kežmarku.

Ľudovít Vongrej, produ-
cent koncertu: ,,Nad Oper-
ným gala v Kežmarku pre-
vzala od roku 2018 záštitu 

svetoznáma operná umel-
kyňa Edita Gruberová, čo je 
pre našu organizáciu Opera 
Slovakia, ako producenta 
koncertu, nielen uznaním 
našej doterajšej koncertnej 
činnosti, ale zároveň veľká 
zodpovednosť do ďalších 
ročníkov, keďže sa svojim 
menom zaručila za vysokú 
umeleckú úroveň nášho be-
nefičného galakoncertu.

Máme za sebou piaty ročník 
nášho benefičného koncertu 
Operné gala v Kežmarku. Je 
to jeho prvé polojubileum a 
zároveň aj prvá kondičná pre-
vierka kvality. Od roku 2014 
prichádzame do nádherného 
historického Kežmarku, aby 
sme prostredníctvom našich 
špičkových umelcov pôso-
biacich na medzinárodnej 
opernej scéne a výrazných 

mladých talentov predstavi-
li krásu, silu a rozmanitosť 
operného umenia. Počas 
týchto piatich rokov prijalo 
naše pozvanie dvadsať umel-
cov. Spevákov na klavíri spre-
vádza Júlia Grejtáková, ktorá 
je umeleckým srdcom tohto 
galakoncertu. Keďže spája-
me operné umenie so silnými 
ľudskými príbehmi, celý zisk 
z koncertov - po odpočítaní 
vstupných nákladov na kon-
cert, ktoré nám pomáhajú 
znížiť naši partneri - sme do-
posiaľ venovali rôznym orga-
nizáciám a v tomto roku sme 
prispeli jednotlivcovi. Veľmi 
ma teší, že návštevníci týchto 
koncertov radi a každoročne 
prichádzajú do Kežmarku z 
rôznych kútov Slovenska, ale 
už aj Európy spoznávať nové 
slovenské operné osobnosti, a 
čo je dôležité, dôverujú bene-
fičnej myšlienke koncertu.

V tomto roku zaznelo navy-
še aj Živió, keďže Vierka mala 
práve v deň konania sa kon-
certu narodeniny, o ktorých 
sme pri plánovaní koncertu a 
určení jeho termínu vôbec ne-
vedeli.”

Na koncerte sa snúbili tóny 
majstrov hudby s hlbokým 
posolstvom ľudskosti. Celý 
zisk v hodnote 3000 € venoval 
tento rok producent koncer-
tu Opera Slovakia, o.z. v spo-
lupráci s Nadáciou TA3 a  jej 
správcu pána Petra Káčera 
na  kúpeľnú liečbu pre ťažko 
zdravotne postihnutú Vierku 
z Tvarožnej pri Kežmarku. 
Liečba je finančne náročná a 
keďže stojí vyše 3 000 €, bez 
finančnej pomoci si ju nemô-
že dovoliť. Preto jej jeden te-
rapeutický pobyt v kúpeľoch 
pomohli zabezpečiť operní 
umelci, ktorí vystúpili bez ná-
roku na honorár.  (lvo)

Operní umelci opäť pomohli benefičným koncertom

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

v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície: 

odborný referent pre energetiku
  Miesto práce: Mestský úrad Poprad • Druh pracovného 
pomeru: plný úväzok na pracovnú zmluvu • Predpoklada-
ný nástup: po ukončení výberového konania

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:
- ukončené úplné stredné resp. vysokoškolské vzdelanie 
technického smeru - prax v oblasti energetiky výhodou - 
čestné prehlásenie o bezúhonnosti - organizačné a komu-
nikačné schopnosti - flexibilnosť, samostatnosť, technické 
myslenie - práca s PC - vodičský preukaz sk. B
Požadované doklady k prihláške:
- písomná prihláška do výberového konania - fotokópia 
dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní - štruktúro-
vaný profesijný životopis s uvedením vlastného telefonic-
kého kontaktu - čestné prehlásenie o bezúhonnosti
Platové podmienky:
V súlade so zákonom 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niekto-
rých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 21. septem-
bra 2018 do 14.00 hod.
Prihlášku a požadované doklady je potrebné doručiť v za-
lepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ - výberové ko-
nanie - „energetik“ na adresu:
Mestský úrad Poprad
oddelenie personálneho manažmentu a miezd
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 01 Poprad
Kontakt:
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislav Spišiak, 052/7167 291
e-mail: stanislav.spisiak@msupoprad.sk
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo ne-
zaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí ne-
budú spĺňať požadované podmienky.   PP-79

Súťaž Tatranský silák pri-
vítala v Poprade už po 8-my 
krát najsilnejších mužov 
a ženy zo 4 krajín (SR, ČR, 
Poľsko, ukrajina). Podujatie 
je ukážkou sily, vytrvalosti 
a dynamiky. 

Organizátor Tatranského 
siláka Peter Rekenei uviedol: 
„Každým rokom sa snažím 
zvyšovať úroveň súťaže. Po-
zval som asi to najlepšie z Eu-
rópy. Prišiel František Pirož, 
slovenský, európsky  aj sveto-
vý šampión, Rafal Kobylarz, 
druhý najsilnejší Poliak.“

Svoju silu exhibične pred-
viedla aj najsilnejšia žena Slo-
venska a štvrtá na svete Jana 
Vašková z Bardejova (potiah-
la svoje auto plné detí). „Vždy 
som chcela prekonávať samu 
seba a  toto smerovanie sa mi 
zdalo vhodné. Nebaví ma ta-
nec, baví ma ohýbať klince, 
ťahať autá, niesť na chrbte 
dvestokilové vrecia.“

Volodymyr Cyfra z Ukraji-
ny pred súťažou povedal: „Po-
prad je krásne mesto. Som tu 
každý rok a prichádzam vždy 
veľmi rád. Je to šport a nikdy 
si netrúfam odhadnúť môj vý-
sledok.“

V  celkovom poradí na 
treťom mieste skončil silák 
z Ukrajiny Volodymyr Cyfra, 
druhé miesto obsadil Čech 
Pavol Zadražil a na prvenstvo 
to vytiahol Poliak Rafael Ko-
bylarz. Minuloročný rekord 
(173kg) v dvíhaní klady pre-

konal Slovák František Biroš. 
Rekord posunul na 178kg.

Tohtoročnými disciplína-
mi boli: zdvih železnej klady, 
ťahanie štyroch áut v sede, 4x 
prevrátenie poltonovej pneu-
matiky, naloženie 140kg gule 
na „sane“, prenášanie ťažké-
ho bremena so živou váhou 
(hostesky), ťahanie autobusu 
plného detí trochu do kopca. 
Poslednú úlohu zvládli len 
dvaja siláci - Volodymyr Cy-
fra a  Popradčan Peter Reke-
nei s najlepším časom.  (kpa)

Nadšenci hokejbalu v  Poprade sa predmi-
nulú sobotu rozhodli zorganizovať prvý 
ročník Charitatívneho hokejbalového tur-
naja na hokejbalovom ihrisku na sídlisku 
Juh. Piatim tímom, ktorým záleží na po-
pradskom hokejbale a  oživení jeho tradí-
cie, nešlo len o  víťazstvá. V  zbierke, ktorej 
základ tvoril výťažok zo štartovného, po-
mohli popradskej rodine v  neľahkej situácii. 
Myšlienkou založenia turnaja je tiež snaha 
vybudovať v Poprade lepšie zázemie pre ho-
kejbal.        FOTO - Marek Vaščura



Strana 12 5. 9. 2018

Tatranský pohár v rukách domácich kamzíkov
Od štvrtka do nedele sa v Poprade 

konal už 71. ročník druhého najstar-
šieho hokejového turnaja v  Európe 
o Tatranský pohár. Z dvoch trojčlen-
ných skupín si účasť v nedeľnom fi-
nále vybojovali hokejisti HK Poprad 
a  český tím Orli Znojmo. Po víťaz-
stve 4:1 sa mohli z cennej trofeje tešiť 
domáci kamzíci.

Popradčania v  úvodný deň turnaja 
narazili v  skupine A  na maďarského 
nováčika Tipsport ligy DVTK Miško-
vec a zvíťazili 3:1. Situácia sa zamotala 
piatkovým duelom medzi Miškovcom 
a Vítkovicami, nakoľko český zástupca 
prehral rovnakým pomerom. V sobo-
tu večer sa tak v stretnutí bohatom na 
góly medzi Popradom a  Vítkovicami 
rozhodovalo o všetkom. Kamzíci pre-
hrali 5:6 po samostatných nájazdoch, 
ale aj bod im stačil na postup do finále. 
V ňom narazili v nedeľu na český tím 
Orli Znojmo, ktorý mal cestu do boja 
o  prvenstvo cez Košice a  francúzsky 
Gap o čosi jednoduchšiu. Dlho sa ča-

kalo na gól, ale napokon to domáci 
zvládli a  po triumfe 4:1 ukoristili po 
štyroch rokoch opäť vzácnu trofej. „Vo 
finále to bolo ubojované, veď sme v týžd-
ni odohrali už štvrtý zápas. Dlho sme sa 
nemohli dostať do tempa a bolo vidieť, 
že chalani toho majú dosť. Rozhodlo 
srdce i bojovnosť a treba povedať, že aj 
brankár nás vo viacerých momentoch 
podržal. Je to príprava, ale každá výhra 
na turnaji poteší,“ uviedol tréner HK 

Poprad Roman Stantien. „Znojmo hra-
lo aktívne vpredu i vzadu a bolo ťažké 
sa presadiť. Podarilo sa nám z brejkov 
súperovi odskočiť a vyhrali sme Tatran-
ský pohár. Veríme, že na tom budeme 
stavať a svojimi výkonmi sme si získali 
priazeň divákov,“ pokračoval útočník 
HK Poprad Patrik Svitana. „Ja som 
tento pohár vyhral po prvýkrát a to som 
v  Poprade už dosť dlho. Myslím si, že 
je to vyústením našej prípravy na ľade. 

Ukázalo sa, že sme na dobrej ceste,“ do-
dal popradský obranca Daniel Brejčák.

Tretie miesto si po víťazstve 3:0 nad 
Miškovcom vybojoval francúzsky tím 
Le Rapaces de Gap. V  súboji o  piate 
miesto uspeli Košičania, ktorí zvíťazili 
nad Vítkovicami 2:1 po samostatných 
nájazdoch.

Najlepším brankárom turnaja sa 
stala popradská reprezentačná posila 
zo Slovinska Luka Gračnar, najlepším 
obrancom zasa čerstvá posila kamzí-
kov do obrany Lukáš Kozák. Najlep-
ším útočníkom bol Norbert Abramov 
z  Gapu a  najlepším strelcom turnaja 
sa stal Allan McPherson z  tímu Orli 
Znojmo.

Popradčania ešte pred štartom ligy 
odohrajú dva zápasy inej pohárovej 
súťaže - Vyšehradského pohára na do-
mácom ľade. Už dnes, t. j. v stredu 5. 
septembra privítajú o  18. hodine bý-
kov z  Dunaujvárošu a  hneď v  piatok 
7. septembra v  tom istom čase bude 
ich súperom UTE Budapešť.    (mav)

Krátko zo športu
• POČAS víkendu od piatka 7. do 
nedele 9. septembra sa v  Aréne Po-
prad uskutoční medzinárodný vo-
lejbalový turnaj Poprad Cup 2018 
v  kategórii kadetov a  kadetiek. Tur-
naja sa okrem domácich tímov VK 
Junior 2012 Poprad zúčastnia medzi 
chlapcami ukrajinský Sportlicej Béla 
Cerkov, poľský UKS SV Krakov a slo-
venské tímy COP Nitra a  VK ŠKM 
L. Hrádok. V  dievčenskej skupine 
bude Poprad súperiť s ukrajinským tí-
mom KSLI, poľským UKS SV Krakov 
a  slovenskými družstvami TJ Slávia 

Svidník a  VKM St. Ľubovňa. Turnaj 
vyvrcholí poslednými zápasmi v sku-
pinách v nedeľu o 12. hodine.• V  SOBOTu 8. septembra sa 
v  trialparku v  Strážach od 9. hodi-
ny uskutočnia cyklotrialové preteky 
Majstrovstiev Slovenska v cyklotriale. 
Ich súčasťou budú aj slovenské hry 
mládeže. Podujatie organizuje domáci 
3AL Biketrial Club Poprad.• V  SOBOTu 8. septembra o  12. 
hodine odštartuje na futbalovom ih-
risku v Gánovciach v rámci Dňa obce 
4. ročník bežeckých pretekov pod ná-
zvom GANRUN. Beh je zaradený do 
Bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves 

a  je určený pre kategórie žiakov, do-
rastencov a dospelých. Hlavná trať má 
dĺžku 7,7 km a Beh zdravia sa pobeží 
na trati dlhej 3 kilometre. Novinkou 
bude štafetový beh dvojíc (3 + 4,7 
km).• V NEDEĽu 2. septembra sa v rám-
ci 5. kola futbalovej 6. OMV ligy zro-
dila remíza 1:1 medzi domácim ŠK 
Zemedar Poprad - Stráže a  FC Spiš-
ská Teplica L. D. Strážania budú hrať 
v nedeľu 9. septembra opäť doma, a to 
o 16. hodine proti Veľkému Slavkovu.• V SOBOTu 1. septembra sa v are-
áli ZŠ v Spišskej Sobote uskutočnil 12. 
ročník súťaže mladých hasičov O po-

háre riaditeľky ZŠ s  MŠ. V  kategórii 
chlapčenských a  zmiešaných druž-
stiev zvíťazil tím DHZ ZŠ Šuňava II, 
rovnako ako aj medzi dievčatami.• V NEDEĽu 2. septembra sa vo Vi-
kartovciach konal 10. ročník súťaže 
hasičských družstiev o Putovný pohár 
starostu obce. Absolútnym víťazom 
súťaže sa stali muži z  obce Kružno 
v  okrese Rimavská Sobota. V  rámci 
Podtatranskej hasičskej ligy boli prví 
muži zo Šuňavy, a  to v  kategórii do 
35 rokov, ako aj v kat. nad 35 rokov. 
U  žien bolo najlepšie Spišské Bystré. 
Medzi dorastenkami i  dorastenca-
mi vyhrali Gánovce.  (ppv)

Minulý týždeň vo štvrtok 
pred úvodným zápasom 71. 
ročníka Tatranského pohára 
predstavil Rastislav Ovšon-
ka 5. diel knihy Dejiny hoke-
ja v Poprade s podtitulom Za 
úspechom sú odchovanci. 
Kniha mapuje obdobie ro-
kov 1970 až 1981 a  jej krst-
ným otcom sa stal pamätník 
tej doby Štefan Bednár.

„Knižka mapuje obdobie 
od sezóny 1970/71 po sezónu 
1980/81, v ktorej popradskí 
hokejisti vyhrali Slovenskú ná-
rodnú hokejovú ligu. V tomto 
období zaznamenal popradský 
hokej výrazný vzostup mládež-
níckeho hokeja a popradskí do-
rastenci v sezóne 1972/73 do-
siahli až na úplný vrchol, keď 
sa stali majstrami Českosloven-
ska. Takmer všetci dorastenci z 
majstrovského kádra sa neskôr 

objavili v seniorskom 
tíme Popradu. V tomto 
období prakticky nebo-
lo sezóny, kedy by sa 
niektorý z popradských 
tímov (od mladších 
žiakov až po seniorov) 
netešil z titulu majstra 
Slovenska. Príkladom 
je aj sezóna 1980/81, 
keď sa víťazom SNHL 
stali nielen seniori, ale 
aj starší dorastenci (juniori),“ 
priblížil vzácne obdobie autor 
knihy R. Ovšonka.

Bolo to obdobie, kedy sa 
otvoril nový krytý zimný šta-
dión a obnovil sa aj Tatranský 
pohár. Na tieto roky veľmi rád 
spomína aj krstný otec novej 
knihy Štefan Bednár. „Bolo to 
najplodnejšie obdobie v histó-
rii popradského hokeja. Zápa-
sy mali aj päťtisícové návštevy 

a životne dôležité boli pre nás 
podmienky. Boli sme chudobné 
mesto, ale všetko vyriešili vzni-
kajúce športové triedy v  ško-
lách,“ povedal.

5. diel knihy Dejiny hokeja 
v Poprade má 168 strán a vy-
šiel v náklade 400 kusov. Kni-
ha je dostupná vo fanzóne na 
zimnom štadióne, v  kníhku-
pectve Christiania a tiež u sa-
motného autora.  (ppv)

Na svete je ďalší diel Dejín hokeja v Poprade
Od stredy 22. do  nedele 

26. augusta sa v  herni ci-
tybowling Poprad odohral 
jubilejný 10. ročník Letného 
tatranského pohára a celko-
vo sa v  kvalifikácii predsta-
vilo 90 hráčov zo Slovenska 
a  Českej republiky. Turnaja 
sa dokonca zúčastnila aj jed-
na hráčka z Thajska.

Z  kvalifikácie, v  ktorej do-
minoval Ján Tříska, postupo-
valo 32 hráčov do štvrťfinále, 
kde si prenášali 50% kvali-
fikačného súčtu. Tu sa hrali 
ďalšie štyri hry a do semifinále 
sa prebojovalo 16 hráčov, do 
vedenia sa dostal víťaz kvalifi-
kácie Ján Tříska. V semifinále 
sa už hralo od nuly a po troch 
hrách bola známa osmička 
finalistov. Ani tu Ján nenašiel 
premožiteľa a tak sa stal ví-
ťazom semifinále.  V  prvom 

kroku proti sebe nastúpili Jac-
kobei Michal, Krummerová 
Eliška a Gožo Matúš. V tomto 
napínavom zápase to bravúr-
ne zvládla Eliška. V druhom 
finálovom zápase medzi Ľu-
boslavom Jurinyim, Palom 
Keškešom a Eliškou sme v 
podaní Ľuboša videli najvyš-
šiu hru na celom turnaji 277. 
Touto hrou sa prebojoval do 
predposledného kroku. Ďalší 
krok bol súboj medzi hráč-
mi BK Citybowlingu Poprad. 
Stretli sa Lukáš Andrássy, Igor 
Lendácky a Ľuboslav Jurinyi. 
Víťazom sa stal Lukáš, ktorý 
v poslednom kroku vyzval 
Jána Třísku. Súboj medzi Lu-
kášom a Jánom bol napínavý 
až do konca a víťazom 10. 
ročníka Letného tatranského 
pohára sa stal napokon Lu-
káš Andrássy.  (ile)

Andrássy vyhral pohár
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FK Poprad
uplynulé dva 
týždne boli vo 
futbalovom Po-
prade plodné. 

Druholigisti predminulý 
víkend zdolali doma Loko-
motívu Košice a  uplynulú 
nedeľu remizovali v  Žiline 
s miestnou rezervou. Zaujali 
aj prvé domáce vystúpenia 
staršieho dorastu v najvyššej 
súťaži. Zverenci Jána Blahá-
ča v NTc bez gólov remizo-
vali s Michalovcami a Nitre 
podľahli 0:1 a tak stále čaka-
jú na prvý gól medzi elitou. 
Sezónu odštartoval už aj 
ženský tím FK Poprad, ktorý 
v sobotu vo Veľkej remizoval 
so Spišskou Novou Vsou 0:0.

Futbalisti FK Poprad v  II. 
lige pomaly stúpajú hore. Po 
tom, čo vyprášili kožuch Li-
panom, uhrali doma tri body 
s Lokomotívou Košice po ví-
ťazstve 2:1 a uplynulú nedeľu 
dokázali remizovať v  Žiline 
1:1 s miestnym B-tímom. Na 
gól Bičachčjana zo 70. minú-
ty odpovedal o  osem minút 
neskôr z  pokutového kopu 
Stanislav Šesták. Popradča-
nia sú momentálne v tabuľke 
na piatom mieste a najbližšie 
ich v lige čaká v sobotu o 18. 
hodine v  NTC duel s  dopo-
siaľ nezdolaným Komárnom. 
Ešte predtým však zverenci 
Mareka Petruša odohrajú 
pohárový zápas v  Spišskom 
Podhradí a  to už túto stredu 
o 16.30 hod.

Priaznivci popradské-
ho futbalu boli zvedaví aj 
na premiérové účinkovanie 
staršieho dorastu do 19 ro-
kov v  najvyššej slovenskej 

súťaži. Po prehre v  Žiline 
s  úradujúcim majstrom tejto 
vekovej kategórie uhrali zve-
renci Jána Blaháča bezgólo-
vú remízu v druhom kole na 
domácom trávniku v  NTC 
a získali historicky prvý bod, 
pričom tento zápas sledovalo 
v  hľadisku viac ako 360 di-
vákov. V  rámci tretieho kola 
sa vrátili na miesto činu do 
Ružomberka, kde si nedávno 
vybojovali postup medzi elitu 
cez Banskú Bystricu. Proti do-
mácemu tímu z Ružomberka 
však už ťahali za kratší koniec 
a  prehrali 0:1. Rovnaký osud 
ich čakal aj v  sobotu v  rám-
ci 4. kola opäť v  domácom 
prostredí v  NTC proti Nitre. 
Mladí Popradčania tak stále 
čakajú na vytúžený prvý gól 
v súťaži, o ktorý sa pobijú už 
v  sobotu 8. septembra o  11. 
hodine v  Bratislave so Slova-
nom. „Pracujeme na tom po-
čas tréningov a tam sme úspeš-
ní, ale v zápasoch sa nám góly 

Štvrté pokračovanie sú-
ťaže Mama, tato športujte 
s  nami, má nových víťazov. 
V  konkurencii štrnástich 
rodinných tímov sa presadili 
premiérovo Mičkovci.

Podujatie, ktoré organizuje 
mesto Poprad, už neodmys-
liteľne patrí k oslavám Dňa 
sv. Egídia a  býva súčasťou 
sprievodného programu 
Podtatranského polmarató-
nu. „Aj tento rok sme si pre 
priamych účastníkov obľúbe-
ného súboja rodín pripravili 
niekoľko prekvapení. Okrem 
tradičných tričiek a  drobného 
občerstvenia, sa nám podarilo 
rozšíriť cenový fond a rozdali 
sme tiež darčekové poukazy 
na bedminton. Táto skutočnosť 
ide na vrub obnovenej spolu-
práce so športovým klubom 
Sport Club For All, ktorému 
sa chcem touto cestou poďa-
kovať,“ informoval referent 

mládeže a športu MsÚ v Po-
prade a  súčasne riaditeľ pre-
tekov rodín Peter Procházka 
a  pokračoval: „O celkovom 
prvenstve rodiny Mičkovej, 
v  zostave s babkou a  mamou 
Alenami a  dcérou Michaelou, 
rozhodlo až pomocné hodno-
tenie. Výhodu mali družstvá 
zložené z troch generácií a tiež 
tie, za ktoré súťažili najmenší 
a nežnejšie pohlavie. Striebor-
ný pohár ukoristili Baranovci, 
bronzový Mihočkovci.“

Športové disciplíny plánuje 
mesto medziročne obmieňať. 
„V uplynulú sobotu v rámci 
súťaže Mama, tato popradské 
rodiny stavali domček, cvičili 
koordináciu na lyžiach a  há-
dzali penovými raketami na 
cieľ. Najbližšie chystáme nové 
prekvapenia. Aké, to zatiaľ 
neprezradím,“ uzavrel P. Pro-
cházka z úseku mládeže a špor-
tu MsÚ v Poprade.   (ppp)

Najšportovejší sú Mičkovci

Primátorská desiatka sa 
bežala z Popradu do Spišskej 
Teplice a späť a najrýchlej-
ším mužom bol Štefan Bach-
ratý časom 35:46s. Medzi 
ženami zvíťazila holandská 
pretekárka Manon Mensink 
časom 42:50s.

Rebríček Tatry v pohybe 
Prestige Tour 2018 bol vy-
tvorený zo 4 najlepších vý-
sledkov z piatich podujatí, 
ktoré prebiehali od mája vo 
Vysokých Tatrách. Bežeckým 
kráľom Tatier sa stal domá-
ci pretekár Jozef Dubašák, 
ktorému sa podarilo okrem 

Popradu zvíťaziť aj na 10 km 
trati na Malom Štrbskom 
Maratóne a 8 kilometrovej 
trati City Trail Vysoké Tatry. 
Bežeckou kráľovnou Tatier 
sa stala druhýkrát Patrícia 
Puklová, ktorá okrem po-
pradských pretekov vyhrala 
aj na 16 km trati City Trail a 
na Tatry Running Tour - Ni-
ght Run.

5 minút po hlavnom štarte 
v Poprade súťažili pretekári 
na mini-polmaratónskej trati 
v dĺžke 2,1 kilometra, na kto-
rej si vybehali víťazstvo Adam 
Krajč a minuloročná víťazka 
Ľuboslava Papcunová.

Zároveň so štartom v Po-
prade sa zo Svitu vydali 
na 9,5 km trať do Popradu 
priaznivci Nordic walkin-
gu. Najrýchlejší boli Viktor 

Lapšanský s časom 52:43s a 
Urszula Lapšanská s časom 
01:04:05s.

Sprievodným podujatím 
bola aj súťaž Beh budúcich 

prvákov na 300 metrovej tra-
ti po námestí, ktorá prebehla 
tesne pred hlavným štartom. 
Všetci pretekári získali v cie-
li účastnícku medailu a na 
internetovej stránke si môžu 
pozrieť cieľové videá a stiah-
nuť účastnícky list.

Súčasťou podujatia bol aj 
tretí ročník rodinnej súťaže 
Mama, tato športujte s nami. 
Pretekárov aj tentokrát bur-
covala k skvelým výkonom 
populárna bubnová show 
Batida a po vyhlásení vý-
sledkov pokračoval program 
vystúpením hudobnej sku-
piny 4ka Band.  (ppp)

Bežeckým kráľom Dubašák, kráľovnou Puklová
(Dokončenie zo str. 1)

Basketbalová akadémia mládeže Poprad informovala na 
svojich internetových stránkach o novej posile pre ženský tím 
v extralige. Pod popradské koše príde 19-ročná Košičanka s re-
prezentačnými skúsenosťami Soňa Svetlíková. Basketbalovo 
vyrastala v Young Angels Košice, následne odohrala dve sezóny 
v extraligovej Nitre. Slovensko úspešne reprezentovala vo výbe-
roch U16, U18, ako aj U20 tento rok v Šoproni.  (ppv)

BAM-ka ulovila reprezentantku

strieľať nedarí. Zápas s Nitrou 
bol napínavý, ako aj predošlé 
dva. Škoda inkasovaného gólu 
a  tiež nepremenených vylože-
ných šancí. Dostávame lacné 
góly a  to nás mrzí. Všetko je 
však pred nami a potrebujeme 
sa zžiť s touto súťažou,“ uvie-
dol po prehre s Nitrou tréner 
FK Poprad U19 Ján Blaháč.

Vstup do nového ročníka 
II. ligy majú v  skupine C za 
sebou už aj ženy FK Poprad. 
Po tom, čo mali v prvom kole 
voľný žreb, privítali v sobotu v 
rámci 2. kola vo Veľkej rivala 
zo Spišskej Novej Vsi. Zápas 
gól nepriniesol a  tímy si roz-
delili body. „Vedeli sme, že to 
nebude ľahký zápas, ale myslel 
som si, že sa v hre ukáže rozdiel 
v  tréningoch. Mali sme veľa 
šancí, no bez gólu sa nedá vy-
hrávať. Musíme popracovať na 
zakončení a verím, že to bude 
už len lepšie,“ povedal tréner 
ženského tímu FK Poprad 
Slavomír Šoltýs.  (ppv)
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Pri príležitosti 74. výro-
čia SNP sa v utorok minulý 
týždeň uskutočnila pietna 
spomienka pri pamätníku 
padlých v Parku hrdinov pri 
železničnej stanici v Popra-
de aj pamätníku generála L. 
Svobodu. Zúčastnili sa na 
nej predstavitelia okresu, 
mesta, politických strán a 
hnutí, zástupcovia Ozbroje-
ných síl SR z Popradu a ďalší.

Michal Kopko, predseda 
Oblastného výboru Sloven-
ského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Poprade vo 
svojom príhovore vzdal hold 
všetkým, ktorí padli za našu 
slobodu a bojovali v SNP. 
Spomenul aj boje, ktoré sa v 
čase začiatku Povstania odo-

hrali v Poprade: „Najťažšie 
boje sa odohrali 31. augusta v 
Spišskej Sobote v okolí Gréb-
parku a vtedajších kasární pod 
Gerlachom. Povstalci sa však 
Nemcom neubránili a museli 
ustúpiť. Pripojili sa potom k 
partizánskej brigáde Za slobo-
du Slovanov.“ Primátor Popra-
du Jozef Švagerko vyzdvihol 
historický fakt, že Slováci sa s 
veľkým odhodlaním postavili 
v SNP voči presile nepriateľa. 
Podčiarkol: „Pripomínajme si 
všetkých, ktorí pomohli poraziť 
fašizmus a vrátiť slobodu do 
nášho mesta a našej krajiny.“

K slávnostnej atmosfére 
prispeli svojím vystúpením 
Podtatranskí Alexandrov-
ci.   (mar)

Vzdali hold odkazu SNP Divadelníci priniesli pútavý príbeh s posolstvom
Tanečné divadlo ATak 

uvádza vo svojej jubilejnej 
20. sezóne premiéru insce-
nácie D4V1D. Ich predsta-
venie bolo v programe Dní 
sv. Egídia.  Príbeh o staro-
zákonnom kráľovi Dávi-
dovi spracovali moderne a 
netradične. Dávid ako kráľ, 
umelec, hriešnik aj svätec 
je symbolom človeka, ktorý 
vie padnúť až na dno. 

Režisér a tanečník Pavol 
Danko uviedol: „O  kráľovi 
Dávidovi sme snívali už vla-
ňajšiu sezónu, ale decentne 
sa objavila sestra Zdenka 
Schelingová (v hre Chcela by 
som letieť) a kráľ Dávid, ako 
džentlmen jej v našom reper-
toári uvoľnil miesto. Dávida 
sme chceli začať nacvičovať 
už v roku 2016, ale Zdenka ho 
prebila a on slušne počkal. Bol 
na zozname. Tak isto dlho, 
ako sme čakali na Salome - 
najmorbídnejší tanečný prí-
beh v Biblii.“ 

Divadlo ATak každým 
svojím predstavením útočí 
predovšetkým na dušu. Pri-
náša silné príbehy s hlbokou 
myšlienkou. Taký je aj príbeh 
o kráľovi Dávidovi. P. Danko 

uviedol: „Dávid nám môže 
byť vzorom minimálne v tom, 
aký bol všestranný, kreatívny, 
duchaprítomný, aký bol vod-
ca, vojak. Pre nás ľudí, ktorí 
sme zároveň aj veľmi slabí 
a  padáme, je zaujímavé, že 
ten, ktorý mal toľko žien a toľ-
kokrát pochybil, vedel povstať 
a  prosiť Boha o  odpustenie. 
Jeho kajúce žalmy sú nádher-
ným odkazom, ktoré po sebe 
zanechal. Dáva nám príklad, 
ako vstať, poprosiť o odpuste-
nie, chcieť nápravu a túžiť sa 
zmeniť.“

Kráľ Dávid dal zabiť svoj-
ho vojaka a „požičal“ si jeho 
ženu Betsabe. Rýchlo si však 
uvedomuje svoju chybu a vy-

siela k nebu žalm - Zmiluj sa 
Bože nado mnou, pre svoje 
veľké milosrdenstvo, znič 
moju neprávosť. 

V  príbehu sa objavuje čia-
rový kód ako symbol. Denne 
pri pokladni, na každom to-
vare, na oblečení, ktoré máme 
na sebe je čiarový kód. „Aj 
my máme svoj kód, znamená 
to, že sme Bohom milovaní. 
V jednom okamihu v inscená-
cii sa tento kód ničí, vznikajú 
na ňom uzly. Toto často robíme 
s Božou stopou v nás,“ dodal 
P. Danko. Prvotný cieľ ATaku 
zostal nezmenený. Útočiť na 
tajné zákutia duše a  vyniesť 
na svetlo pravdu o  ľudských 
slabostiach.  (kpa)

Niekoľko desiatok ľudí si 
21. augusta 2018 na Námestí 
sv. Egídia v Poprade uctilo 
pamiatku Jozefa Bonka a 
ďalších, ktorí zahynuli počas 
okupácie Československa 
vojskami Varšavskej zmluvy. 
Práve pred 50-timi rokmi sa 
začalo obdobie tzv. normali-
zácie s tvrdými straníckymi 
čistkami proti všetkým, kto-
rí podporovali tzv. Pražskú 
jar.

Od zvolenia Alexandra 
Dubčeka do funkcie 1. ta-
jomníka ÚV KSČ v  januári 
1968 sa totiž začali zreteľne 
presadzovať demokratizačné 

tendencie, ako odstránenie 
cenzúry, sloboda cestovania 
či pokračujúce rehabilitácie 
obetí režimu z 50. rokov. Tie-
to kroky nachádzali podporu 
obyvateľstva, ktorého očaká-
vania rástli.   

Okrem bezhraničnej trúfa-
losti vojsk Varšavskej zmluvy 
najväčšou stratou Slovákov 
a  Čechov boli ľudské živo-
ty, ktoré počas invázie vy-
hasli.  V Poprade je pamätník 
19-ročného Jozefa Bonka, 
ktorý sa stal obeťou agresie. 
Na námestí sa ocitol v  dobe, 
kedy vojská prechádzali z Po-
pradu do Svitu. Keď z jedného 

z  tankov zazneli výstrely, bol 
smrteľne zranený. Jeho sestra 
Anna Malá (na foto vpravo) 
smutne zaspomínala: „Tie 
strašné chvíle mám pred očami 
stále živé. Jožko mal prestrele-
nú pečeň, nebolo pomoci.“

Podľa občianskej aktivistky 
Zuzany Čaputovej je nesmier-
ne dôležité, aby sme o  tejto 
udalosti vedeli, aby sme si ju 
pripomínali. Dodala: „Aby 
už v  slobodnej, demokratickej 
krajine k niečomu takému ni-
kdy nedošlo.“

Popradčan René Blažek mal 
v  tom čase 13 rokov. Počas 
invázie ho trafil ruský tank. 
Dodnes má zdravotné prob-
lémy. Povedal: „Dostal som 
dve rany z guľometu do lýtka. 
Na nohe mi ostala len holá 
kosť. Noha mi odumrela, ale 
ešte, hoci s ťažkosťami chodím. 
Vždy keď prechádzam týmto 
miestom, je to ťažké spomína-
nie.“

Invázia vojsk Varšavskej 
zmluvy v  Československu 
na viac ako dvadsať rokov 
zastavila demokratický vý-
voj krajiny.  (kpa)

Od invázie vojsk ubehlo päťdesiat rokov

V  popradskej 
nemocnici na dru-
hom poschodí 
v  nedeľu uviedli 
do prevádzky novú 
kaplnku Božieho 
milosrdenstva.

Stará kaplnka 
mala kapacitu 12 
ľudí. Do tej novej 
sa ich zmestí 60. 
Kaplnku požehnal spišský 
diecézny biskup Štefan Seč-
ka, ktorý uviedol: „Tam, kde 
je človek, je potrebné dať mu 
k  dispozícii priestor, ktorý mu 
môže pomôcť. Mnohé veci nás 
presahujú a nevieme ich zvlá-
dať vlastnými silami. Jedným 
z takýchto prípadov je aj choro-
ba.  V kaplnke sa budú dať na-
čerpať sily a stretnúť sa v spolo-
čenstve s ostatnými veriacimi.“ 

Rekonštrukčné práce vyko-
nali v relatívne krátkom čase. 
Využili pritom málo frek-
ventovanú chodbu. Vyme-
nili sa podlahy, omietky, sú 
v  nej nové elektroinštalácie, 
priestor pre sakristiu, nové 

lavice, ozvučenie. Rozmery 
novej kaplnky sú 6 x 12 m 
a stála 15 tisíc eur. Generálny 
riaditeľ nemocnice Peter Pet-
ruš povedal: „Pacienti sa stre-
távajú s bolesťou a s utrpením. 
V  kaplnke budú môcť nájsť 
pokoj v  duši a  aj Božie milo-
srdenstvo. Stará kaplnka bola 
v malých nedôstojných priesto-
roch. Prítomní v nej pociťovali 
množstvo rušivých vplyvov 
z jednej aj z druhej strany.“ 

Duchovný správca poprad-
skej nemocnice František 
Bebko dodal: „Každý deň bude 
v kaplnke svätá omša. Otvore-
ná pre verejnosť bude denne 
od 8. do 12. hodiny.“   (kpa)

Veriacim v nemocnici bude 
slúžiť nová kaplnka
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Nové trendy SPŠ v Poprade       
Stredná priemyselná škola v  Po-

prade sa dlhodobo zameriava na 
komplexný rozvoj pedagógov aj štu-
dentov, čo sa intenzívne premieta 
v mnohých oblastiach. Jednou z naj-
dôležitejších je projektová činnosť, 
ktorá zahŕňa najmä zahraničné 
projekty v rámci programu Erasmus 
plus, ale i  Junior Achievement Slo-
vensko, Euroscola, cIScO a ďalšie. 

Projekt Nové trendy v  odbornom 
vzdelávaní pozostával z  dvoch hlav-
ných aktivít. Prvá aktivita zahŕňala tri 
turnusy zahraničných odborných stáží 
učiteľov odborných predmetov elek-
trotechniky a mechatroniky v partner-
skej organizácií Stiebel Eltron v meste 
Holzminden v  Nemecku. Spoločnosť 
Tatramat - ohrievače vody, s.r.o. so síd-
lom v Poprade, ktorá  je jednou z pobo-
čiek spoločnosti Stiebel Eltron, už nie-
koľko rokov úspešne spolupracuje so 
Strednou priemyselnou školou v oblas-
ti vzdelávania. Učitelia počas programu 
pracovného stretnutia v partnerskej or-
ganizácii navštívili spoločnosť v meste 
Eschwege, ktorá sa zaoberá lisovaním 
plastových dielcov. Ďalej mali možnosť 
oboznámiť sa so systémom a  štruk-
túrou vysokého školstva pri návšte-
ve Hochschule v  Nordhausene. Ich 
program pokračoval v  meste Hottin-
gen, kde sídli spoločnosť Resol, zaobe-
rajúca sa vývojom a výrobou regulač-

nej techniky vykurovacích solárnych 
systémov. Počas pobytu mali možnosť 
zoznámiť sa s kultúrou a spoločenským 
životom  v mestách Holzminden a Ho-
echter. Na záver pracovného programu  
vedenie spoločnosti Stiebel Eltron cer-
tifikovalo účastníkov vzdelávania. Spo-
lu sa na vzdelávaní v Nemecku zúčast-
nilo 15 učiteľov, manažment tejto časti 
projektu mal na starosti Ing. František 
Duraj.

Druhá aktivita tohto projektu bola 
zameraná na žiakov SPŠ. Pätnásť tre-
tiakov odboru staviteľstvo vykonáva-
lo v  máji 2018 dvojtýždňovú stáž na 
Strednej priemyselnej škole stavebnej 
v malebnom stredočeskom mestečku 
Mělník. Dopoludnia sa všetci v škole 
učili pracovať v programovej nad-

stavbe CADCON. V tomto 
programe vytvorili malý 
stavebný projekt s  kom-
pletnou výkresovou do-
kumentáciou pre stavebné 
povolenie, ktorý nakoniec 
vytlačili na plotri a  nace-
nili v  programe Cenkros. 
Okrem toho žiaci navštívili 
aj inštitúcie, s  ktorými sa 
v  budúcnosti stretnú po-
čas každého stavebného 
konania (stavebný úrad, 

katastrálny úrad, starosta mesta). Zo-
známili sa s  históriou mesta Mělník, 
robili výlety do okolia, absolvovali ví-
kendový pobyt v  Prahe. Manažérkou 
tejto časti projektu bola Ing. Mária 
Flussová, odborným garantom Ing. 
Bc. Višňovský a Ing. Hámorová. 

Ďalším projektom, ktorý prebiehal 
v tomto školskom roku, bol dvojročný 
projekt E.P.E.c. Vzdelanie, profesia 
a európske občianstvo (Education, 

Profession and European Citizenship) 
v  spolupráci so strednými školami 
z  Grécka, Rumunska, Poľska a  Ma-
ďarska, ktorý sme ukončili k  31. 8. 
2018. Projekt bol podporený v rámci 
programu Erasmus +, Kľúčová akcia 
2, spolupráca škôl. Manažérom pro-
jektu bola Ing. Renáta Kopaničáková.

Cieľom tohto projektu bol rozvoj 
zručností, akými sú kreatívne mysle-
nie, vzájomné ovplyvňovanie, integ-
rácia, digitálna gramotnosť, emocio-
nálna inteligencia, riešenie problémov 
a tímová práca. Spolu boli v projekte 
zrealizované 3 medzinárodné projek-
tové stretnutia učiteľov na účely koor-
dinácie a  implementácie. Výmenné 
pobyty žiakov sa uskutočnili vo všet-
kých partnerských školách. Do pro-
jektu bolo intenzívne zapojených spo-
lu 14 žiakov a 6 učiteľov, ale na jeho 

realizácii sa podieľali aj mnohí ďalší 
žiaci a učitelia, ktorí pomáhali zorga-
nizovať medzinárodné podujatia ale-
bo vytvárať jednotlivé výstupy v rámci 
projektu.

A čo budúcnosť? 
Riaditeľ školy Ing. Jaroslav Bašista 

hovorí:
„V školskom roku 2018/2019 budeme 

realizovať projekt pod názvom MOTE 
(Motivated teachers - Motivovaní učite-
lia). Spolu 7 kolegov sa zúčastní v prie-
behu šk. roka štruktúrovaných vzdelá-
vacích kurzov, hospitácií, alebo bude 
priamo vyučovať v  partnerských kraji-
nách na Islande, Malte, Cypre, vo Veľkej 
Británii, Českej republike a Chorvátsku. 

Ďalším schváleným projektom Era-
smus plus, na ktorom budeme partici-
povať je Kľúč k vzdelávaniu mládeže. 
Ide o odborné stáže žiakov odboru di-
zajn v Španielsku (15 žiakov + 2 učite-
lia) a odboru elektrotechnika v Nemec-
ku (12 žiakov + 2 učitelia).

Okrem toho sú rozbehnuté projekty 
Elena (zníženie energetickej náročnosti 
budov SPŠ Poprad, ktorý rieši zatep-
lenie plášťa a  striech budov, zahŕňa 
generálnu opravu kotolne a osvetlenia 
v celkovom náklade 1  256  000,-€), 
Inovácia SW pre navrhovanie a  vý-
robu plošných spojov (výzva MŠ SR, 
celkový náklad 2  000,-€), Robotické 
pracovisko SPŠ Poprad (projekt SPŠ 
Poprad a PSK, celkový náklad 48 000,-
€), Laserový stroj na opracovanie ple-
chov (projekt firmy TRUMPF Slovakia 
a SPŠ Poprad, celkový náklad 300 000,-
€ bez DPH). 

Takže čaká nás v  tomto školskom 
roku množstvo práce a  povinností. 
Naším cieľom je vytvoriť modernú 
sofistikovanú konkurencieschopnú 
strednú priemyselnú školu s  dobrým 
menom nielen v  popradskom regióne 
a Prešovskom samosprávnom kraji, 
ale i na Slovensku.“  (PP-76)

Vo štvrtok 23. augus-
ta na Námestí sv. Egí-
dia doslova vyrazili 
dych okoloidúcim čle-
novia šermiarskeho 
cechu mesta Poprad 
Goliath. Pred OC 
Forum zorganizovali 
rekonštrukciu stre-
dovekého súdneho 
duelu, v ktorom vtip-
ne, ale zato v tvrdom 
súboji prezentovali 
potenciálnym záu-
jemcom svoju činnosť 
založenú na stredo-
vekom šermiarskom 
bojovom umení.
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OD PRESŤAHOVANIA SA DO NOVÝCH PRIESTROV
UŹ UBEHLO 10 ROKOV

Oslávte to
s nami

Obchodný dom
PRIOR POPRAD

www.obchodnydomprior.sk

PROGRAM:
- ochutnávky, množstvo zliav
- skupina Vodopád
- módne prehliadky modelov 
  žiakov ŠUV Ružomberok

6. septembra 2018

NAVŠTÍVTE NÁS NA:
1. mája 220/19, Poprad
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