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Poprad nestratí pozíciu prosociálneho mesta 
ani po zvýšení úhrad za sociálne služby 
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Poslanci Mestského zastupiteľ-
stva v Poprade mali na septembro-
vom zasadaní pred sebou jedno 
z  náročných rozhodnutí. Vedúca 
sociálneho odboru MsÚ Petra Zá-
vacká (na foto) predostrela návrh 
nového všeobecne záväzného na-
riadenia o  úhradách za poskyto-
vanie sociálnych služieb v  zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta. Tie 
neboli upravované od roku 2008, 
menila sa len štruktúra úhrad resp. 
sa začali poskytovať nové sociálne 
služby. Sociálny odbor pracoval 
na novom VZN osem mesiacov. 
Urobil dôkladnú analýzu s  fakta-
mi, grafmi i  porovnaním s  inými 
mestami a  poskytovateľmi sociál-
nych služieb.

Nové VZN reaguje na zmenené 

skutočnosti, ktoré významne vplý-
vajú na zabezpečenie udržateľnos-
ti a  dostupnosti sociálnych služieb 
vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt po 
sociálnych službách a  zvyšovanie 
nákladovosti poskytovaných služieb 
mestom Poprad. Za posledných je-
denásť rokov sa poplatky za poskyto-
vanie sociálnych služieb nezvyšovali, 
avšak prevádzkové náklady, ceny po-
travín, platy personálu v  sociálnych 
zariadeniach mesta v súlade s legisla-
tívou, kvalita poskytovaných služieb 
a  pod. rástli. Zvyšovali sa aj všetky 
druhy dôchodkov, podľa údajov so-
ciálneho odboru sa od roku 2008 do 
roku 2018 v priemere zvýšili o 30,75 
perc. „Populácia nám starne. Je tlak 
na kvalitné sociálne služby a s tým sú 
spojené ďalšie náklady. Od roku 2008 

sa, pokiaľ ide 
o  úhrady za 
sociálne služ-
by, s  poplat-
kami neuro-
bilo nič. Až 
dehonestujú 
cenu našej 
práce. Zvýše-
nie za jednot-
livé sociálne 
služby sa po-
hybuje od 0 
do 66 percent, ale toto navýšenie na-
priek tomu nespôsobí, aby sme stratili 
pozíciu prosociálneho mesta s kvalit-
nými, cenovo dostupnými sociálnymi 
službami. Skutočne sú zmeny po viac 
ako desiatich rokoch nevyhnutné, čo 
uznali aj prijímatelia sociálnych slu-

žieb v  našich zariadeniach, ktorých 
sme s pripravovanými zmenami oboz-
namovali,“ konštatovala P. Závacká. 
S ekonomickými faktami vystúpila aj 
Zuzana Kvaková, poverená riadením 
CSS v Poprade.

Na verejné zhromaždenie obča-
nov v  Matejovciach minulý utorok 
prišlo celé vedenie mesta, vrátane 
vedúcich najdôležitejších odborov 
MsÚ,   riaditeľov mestských podni-
kov, náčelníka mestskej polície aj 
regionálnej koordinátorky Úradu 
splnomocnenca vlády pre rómske 
komunity. Názory občanov si prišli 
vypočuť i poslanci volebného obvo-
du č. 1. 

Primátor Popradu Anton Dan-
ko zdôraznil, že v  prvom rade chcú 
obyvateľom ujasniť, čo je komunitné 
centrum (KC), ktorého výstavba je 
v  budúcnosti plánovaná na Stanič-
nej ulici v  tejto mestskej časti, lebo 
sa voči nemu v Matejovciach zdvihla 
značná vlna nevôle. Pre občanov bol 
pripravený dokumentárny film o čin-
nosti KC v  iných lokalitách, kde sú 

pozitívnym príkladom práce s  mar-
ginalizovanou rómskou komunitou. 
Vedúca sociálneho odboru MsÚ 
Petra Závacká podčiarkla, že KC nie 
je zariadenie sociálnych služieb ur-
čené na bývanie, ale na vzdelávacie 

a  voľnočasové  aktivity, rozširovanie 
finančnej gramotnosti, vedenie do-
mácnosti, záujmové krúžky a  pod. 
Povedala: „Naša práca s marginalizo-
vanou rómskou komunitou v teréne už 
nestačí, treba sa posunúť ďalej, aby sa 

spolunažívanie medzi majoritou a mi-
noritou zlepšovalo, aby sa rómske et-
nikum aktivizovalo. Výsledky činnosti 
komunitných centier v  iných obciach 
alebo mestách sú viditeľné. Predpo-
kladáme, že dobrými akciami v  KC 
nastavíme obraz vnímania Rómov 
žijúcich v  Matejovciach v  pozitívnej-
šom svetle. Veríme tomu, že činnosťou 
KC dokážeme predísť veciam typu 
záškoláctva, patologického správania 
a  pod.“ Matejovčania vyjadrili svoje 
obavy a pýtali sa, akú majú záruku, že 
po vybudovaní KC sa do ich mestskej 
časti neprisťahujú resp. nesústredia aj 
ďalší neprispôsobiví občania  z iných 
častí mesta. Primátor sa ohradil, 
že mesto nikdy neuvažovalo, aby 
do Matejoviec presúvalo rómskych 
spoluobčanov odinakiaľ. 

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marta Marová
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STRUČNE
 OKRESNÉ riaditeľstvo Hasič-

ského a záchranného zboru v Popra-
de odvolalo obdobie vzniku nebezpe-
čenstva požiaru v územnom obvode 
okresu Poprad s platnosťou od 6. sep-
tembra 2019. Od tohto dátumu nie 
je potrebné zabezpečovať opatrenia 
súvisiace s  časom zvýšeného nebez-
pečenstva vzniku požiaru.

 75 SLOBODNÝCH rokov pod 
Vysokými Tatrami je názov výstavy, 
ktorú otvoria v utorok 17. septembra 
2019 v Podtatranskom múzeu v Po-
prade. Návštevníci budú môcť vidieť 
autentické predmety priamo spojené 
s činnosťou bojovníkov v Povstaní.

 PRI PRÍLEŽITOSTI okrúhleho 
75. výročia SNP uvedie do života au-
tor Marcel Maniak svoju novú publi-
káciu Nikdy viac! Príbeh vypálených 
obcí. Stane sa tak 19. septembra o 17. 
hod. v  Podtatranskej knižnici v  Po-
prade.

 VERNISÁŽ výstavy Nepoznané 
popradské sgrafito, ktoré krášli fasá-
du budovy, v ktorej sídli Gymnázium 
na Ul. D. Tatarku v Poprade, sa usku-
toční v  stredu 18. septembra o  16. 
hod. v Tatranskej galérii.

 EURÓPSKU noc výskumníkov 
pripravujú organizátori na 27. sep-
tembra 2019 v  Poprade. V  zaujíma-
vom programe bude aj prednáška 
astronautky Mary Ellen Weberovej 
Moje poslanie na dvoch kozmických 
letoch okolo Zeme.

 NA WEBOVEJ stránke mesta 
Poprad www.poprad.sk je uverejne-
ný presný zoznam odberných miest, 
v  ktorých bude v  týchto dňoch pre-
rušená distribúcia elektriny z  dô-
vodu plánovaných prác. (ppm)

(Dokončenie zo str. 1)

Popradské kultúrne leto je za nami

Poprad nestratí pozíciu...

Popradské kultúrne leto sa skon-
čilo v  piatok 6. septembra. Na Ná-
mestí sv. Egídia sa predstavil herec, 
spevák, režisér, scenárista a mode-
rátor Josef Laufer, ktorý 11. augusta 
oslávil 80 rokov. Popri hovorenom 
slove zaspieval známe piesne ako 
Mária či Sbohem lásko, já jedu dál. 

J. Laufer povedal: „Bolo do mňa vlo-
žené niečo v zmysle exhibície. Čímkoľ-
vek by som v živote bol, tá exhibícia by 
sa niekde prejavila. Keď som sa ráno 
prebudil a mal som 80 rokov, hovoril 
som si, niekam som došiel, som na 
nejakej hore, a  mám hotovo. Zrazu 
sa v mojej predstave hmla rozplynula 
a okolo mňa boli samé kopce. Tak ešte 
mám čo robiť..“ Umelec objasnil aj 
svoju neutíchajúcu životaschopnosť: 
„Jedna vec je fakt dôležitá, byť stále 
v pohybe, mať koníčky a veselú myseľ. 
Mohol by to byť recept na dlhý, spokoj-
ný život.“ 

Návrh nového VZN vyvolal značné 
reakcie. Proti takémuto „skokovité-
mu“ zvýšeniu sa postavili poslanci 
z  opozičného klubu Poprad22. Pe-
ter Dujava (na foto) predniesol iný 
návrh  – s  menším zvýšením úhrad. 
Povedal: „Nepodporil som návrh soci-
álneho odboru. Podľa ich argumentov 
nevidím dôvod, že by sa poplatky mali 
zvyšovať takým skokom. My, keď sme 
si urobili analýzu, vychádzali sme zo 
záverečného účtu mesta a  iných do-
stupných údajov, navrhol som úplne 
iné ceny. Treba si uvedomiť, že ide o so-
ciálnu službu, mesto by nemalo postu-
povať takto, ale máme byť sociálni. Re-
álna kúpyschopnosť dôchodcov klesla 
a nebudú si môcť túto službu dovoliť. 
Predložil som preto kompromisný ná-
vrh, ale nebol poslancami akceptovaný, 
čo ma veľmi mrzí.“ Poslankyňa Hele-
na Mezenská zdôraznila povinnosť 
mesta starať sa o  svojich najstarších 
a  najzraniteľnejších občanov a  pre 
ňu je zvyšovanie úhrad neprijateľné. 

Výrazný skok sa nepozdával ani po-
slancom Františkovi Majerskému, 
Tatiane Husárovej či Jozefovi Košic-
kému. Poslankyňa Mária Radačovská 
apelovala na rodinných príslušníkov, 
ktorých morálnou povinnosťou je po-
môcť svojim rodičom v  starobe. Po-
slankyňa Alena Madzinová podčiark-
la: „Mesto poskytuje kvalitné sociálne 
služby. Musíme sa priznať, že desať 
rokov sme sa tomuto VZN nevenovali, 
teraz sa môže zdať zvýšenie ako kru-
té, ale donekonečna sa takto ísť nedá. 
Vážme si aj prácu sociálnych pracov-
níčok.“ Vyjadrili sa tiež ďalší poslanci.

Mestské zastupiteľstvo napokon 
schválilo návrh VZN spracovaný so-
ciálnym odborom MsÚ 13 hlasmi za, 
6 bolo proti.

Podľa prijatého VZN, ktoré vstú-
pi do platnosti 1. novembra 2019, 
budú úhrady pre prijímateľov soci-
álnych služieb v zariadení pre senio-
rov namiesto súčasných 194 eur 270 
eur, v  zariadení opatrovateľskej služ-
by stúpnu z  doterajších 236 na 320 

eur, v  jasliach zaplatia rodičia viac 
o  60 eur, teda z  280 na 340, pričom 
suma 280 je štátom stanovený prí-
spevok pri starostlivosti o dieťa do 3 
rokov, ľudia bez prístrešia budú platiť 
namiesto 35 eur o desať eur mesačne 
viac a  zvyšujú sa aj poplatky za pre-
pravnú službu, opatrovateľskú službu 
v  domácom prostredí a  za sociálnu 
službu v  jedálni pre seniorov. „Ide 
o  orientačné sumy, pri stanovení ko-
nečného poplatku sa bude posudzovať 
prípad od prípadu. Chcem však pou-
kázať na jednu závažnú vec, že nielen 
mesto sa má podieľať na financovaní 
sociálnej služby v CSS, ale aj príbuzní, 
pretože platí zákon o  rodine. A  platí 
tiež ochrana príjmu zo zákona. Nao-

zaj sa nestane, aby neschopnosť úhrady 
vylúčila daného prijímateľa zo zaria-
denia, alebo sa mu nezabezpečovali tie 
sociálne služby, na ktoré je odkázaný. 
Snažili sme sa naozaj, aby zvýšenie 
bolo citlivé a  prijateľné a  opakujem, 
je zákonná ochrana ľudí, ktorí by na 
úhrady nemali,“ zdôraznila P. Závac-
ká. Stále však platí, že Popradu patrí 
na Slovensku popredné miesto v po-
skytovaní sociálnych služieb a úhrady 
za ne od prijímateľov patria podľa 
dostupných údajov medzi najnižšie 
v  republike. Aj po zvýšení zostanú 
poplatky stále nízke oproti iným mes-
tám či obciam. Podrobné znenie VZN 
je zverejnené na www.poprad.sk.

Primátor Popradu Anton Danko 
podotkol, že mesto malo v minulosti 
zvyšovať úhrady priebežne a citlivej-
šie: „Od roku 2008 sme viacerí zod-
povední za to, že sa priebežne nezvy-
šovalo. Som presvedčený, že tak, ako 
sa stará o  svojich seniorov Poprad, sa 
nestará ani jedno mesto na Slovensku.“ 
V budúcnosti bude samospráva uva-
žovať nad zmenami v  úhradách nie 
v takých veľkých skokoch.          (mar)

Pri príležitosti  svojho jubilea bude 
mať v novembri koncert v Prahe, ale 
chystá sa aj na Slovensko. „Nerád ho-
vorím bežné, ošúchané vety, ale som 
milo prekvapený, koľko ľudí ma chcelo 
vidieť, nebolo si kam sadnúť a už ani 
kam sa postaviť. Dostal som od Po-
pradčanov úžasnú energiu,“ priznal. 

Kultúrne leto v  Poprade súčas-
ne uzavrela kapela Rico Sanchez & 
Gipsy Kings Party s prívalom ener-
gie. Spevák Rico Sanchez je jednou 
z najväčších súčasných európskych 
hviezd. Jeho repertoár v  sprievode 
6-člennej energickej kapely tvorí jeho 
najväčšie hity ako Bamboleo, Jamba 
Rumba alebo Gitano Soy, Djobi Dj-
oba, Baila me či Volare. 

Rico Sanchez & Gipsy Kings Party 
boli na Slovensku 3-krát. „Slovenský 
temperament sa nám páči, snažíme 
sa odovzdávať našu energiu, ľudia 
reagujú, tancujú, zabávajú sa a  vra-
cajú nám to všetko späť. Hráme ľahký 
štýl hudby, ktorý je pre všetkých. Nie je 
potrebné tejto hudbe nejako špeciálne 
rozumieť. Ľudia pri nej zabúdajú na 
svoje starosti a my hráme to, čo chcú 
počuť,“ poznamenal R. Sanchez. (kpa)FOTO – Katarína Plavčanová

FOTO – Marta Marová
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Krátke správy
 NA BUDOVE gymnázia 

na Kukučínovej ulici v  Poprade 
odhalia vo štvrtok 12. septem-
bra novú pamätnú tabuľu SNP. 
V  týchto priestoroch boli v  roku 
1944 umiestnené kasárne Pod 
Gerlachom, ktoré zohrali dôležitú 
úlohu po vypuknutí SNP.

 ŠTVRTÝ ročník výstupu go-
ralov na Hrebienok sa uskutoční 
v sobotu 14. septembra od 9. ho-
diny so začiatkom v Starom Smo-
kovci a na Hrebienku. Pripravený 
je goralský folklór, tradičné jedlá 
a ľudové remeslá v podaní goralov 
zo Spiša, Oravy, Liptova, Kysúc, 
Moravy, Poľska a Ukrajiny.

 VLCI tatranskí  – je názov 
programu, ktorý obsahuje premie-
tanie filmu a  rozprávanie s  hos-
ťom. Tentoraz to bude v  nedeľu 
15. septembra o 16. hod. v Múzeu 
tatranskej kinematografie a  foto-
grafie v St. Smokovci s hosťom Já-
nom Hoľmom, strážcom TANAP-
-u a tvorcom filmu Vlčia svorka.

 FINANČNÁ správa pripravila 
edukačnú hru pre žiakov základ-
ných škôl. Online hra s  názvom 
Majland jednoduchou a  hravou 
formou vysvetľuje, na čo dane slú-
žia a prečo je ich platenie dôležité. 
FS chce spustením projektu rozší-
riť dostupné možnosti, ako si žiaci 
môžu zlepšiť svoje poznatky v ob-
lasti finančnej gramotnosti. Viac 
na www.majland.sk.

 ŠTÁTNE lesy TANAP-
-u upozorňujú návštevníkov na 
poškodené premostenie ponad 
Biely Váh na červeno značenom 
turistickom chodníku zo Štrb-
ského Plesa k Jamskému Ple-
su. Pri prechádzaní je potreb-
ná zvýšená opatrnosť. (ppm)

Mesto pomôže popradským prvorodičkám

Modré čiary označujú spoplatnené parkoviská

Defibrilátory budú v každej mestskej časti

Popradské mamičky budú 
pri narodení prvého dieťaťa 
dostávať od mesta jednorazo-
vý príspevok vo výške 200 eur. 
Nárok naň budú mať iba matky 
s  trvalým pobytom v  Poprade 
pri splnení ďalších podmienok. 
Zhodli sa na tom poslanci MsZ 
v  Poprade na 5. plánovanom 
zasadnutí minulý týždeň vo 
štvrtok.

Týmto opatrením chce mesto 
podporiť mladé rodiny a  zvýšenie 
pôrodnosti. „Príspevok má pomôcť 
pokryť výdavky na zabezpečenie nevy-
hnutných potrieb novorodenca. Nové 
VZN bude platiť od 1. januára 2020. 
Vychádzali sme zo štatistík novonaro-
dených detí v predošlom roku, ktorých 
bolo 206. V  rámci výdavkov počítame 
so sumou viac ako 40 tisíc eur,“ uvied-
la vedúca sociálneho odboru MsÚ 
v Poprade Petra Závacká. „Som rád, že 
poslanci schválili aj tento bod. Nie je to 
nejaká závratná suma, ale myslím, že 
mladej rodine na začiatok pomôže. Ide 

Motoristov v  Poprade prekvapila 
v minulých dňoch novinka – mod-
ré vodorovné čiary na parkovis-
kách. Takéto označenie môžu vidieť 
v  mnohých európskych mestách 
a  už aj na Slovensku v  Bratisla-
ve, Košiciach, Martine, Trnave… 
A pridal sa i Poprad.

Riaditeľ Správy mestských komuni-
kácií v Poprade Peter Fabian uviedol: 
„So značením modrých čiar sme začali 
koncom augusta, čím sa dostávame 
do súladu so všetkými inými mestami, 
kde je takto označované platené par-
kovanie. Legislatíva povoľuje nastrie-
kať spoplatnené parkovacie miesta 
modrou farbou, čím sú zreteľne odlí-
šené od nespoplatnených. Takéto vidi-

Mesto Poprad bude disponovať 
najväčším počtom defibrilátorov na 
Slovensku. Doteraz boli dostupné 
v Aréne Poprad, na zimnom štadió-
ne a v budove mestského úradu. Po 
novom budú umiestnené v  každej 
mestskej časti prepojené na mest-
skú políciu i operačné stredisko zá-
chrannej služby.

Automatický externý defibrilátor 
(AED) je prístroj, ktorý dokáže použiť 
aj človek bez skúseností s jeho obslu-
hou. Po otvorení prístroja stačí počú-
vať jeho pokyny. Po rokoch sa počet 
týchto prístrojov v  Poprade rozrastie 
na rekordné číslo a budú dostupné pre 
všetkých. „Budeme ich mať v  každej 

skôr o motivačný krok, aby sa Poprad-
čania snažili trochu viac. Vychádzali 
sme z demografického vývoja v Poprade 
a preto sme chceli mladé rodiny povzbu-
diť. Popradčania snažte sa a  ja verím, 
že do budúcna túto čiastku ešte zvýši-
me,“ odkázal rodinám primátor mesta 
Poprad Anton Danko.

Tento príspevok bude len doplnením 
finančného príspevku od štátu a prijaté 
VZN určuje postup a  podmienky pri 
jeho poskytovaní. „Dieťa sa musí dožiť 
minimálne 28 dní, pričom oprávnená 
osoba musí mať trvalý pobyt na území 

mesta, a  to najmenej šesť mesia-
cov pred narodením dieťaťa a  ku 
dňu podania žiadosti o  príspevok 
tiež nesmie mať žiadne záväzky 
voči mestu. Ak sa matke narodí 
súčasne viac detí, príspevok dostane 
na každé dieťa. O  príspevok môže 
požiadať oprávnená osoba do 
šiestich mesiacov od narodenia 
dieťaťa a žiadosť musí predložiť na 
odbore sociálnom. Na príspevok 
nemá nárok matka, ktorá po pôrode 

bez súhlasu ošetrujúceho lekára opustila 
dieťa v  zdravotníckom zariadení, či 
v  prípade, ak dala súhlas na osvojenie 
dieťaťa pred vyplatením tohto príspev-
ku,“ uvádza sa vo VZN. „Mnohé ma-
mičky sa pýtali na to,  kedy majú na 
tento príspevok nárok. Podľa zákona je 
dieťa novorodencom do dovŕšenia 28 
dňa. Vtedy vzniká nárok na príspevok. 
Od 28 dňa života už ide o kojenca a ná-
rok na príspevok zaniká,“ vysvetľovala 
poslankyňa MsZ v Poprade Mária Ra-
dačovská (na foto druhá sprava). (mav)

teľné značenie je výhodné 
najmä pre tých vodičov, 
ktorí prichádzajú zapar-
kovať do nášho mesta ako 
návštevníci, aby vedeli, že 
sú v platenej zóne. Vopred 
ich upozorňujú, že treba 
uhradiť parkovné.“ Mod-
rými čiarami neoznačili 
jedine platené parkovacie 
miesta na zámkovej dlažbe, pretože 
by sa tým narušil estetický vzhľad.

Na septembrovom zasadaní Mest-
ského zastupiteľstva v  Poprade 
poslanci schválili pre SMK obstaranie 
kolesového komunálneho traktora 
na letnú a  zimnú údržbu na chod-
níkoch, priestranstvách a  mestských 

komunikáciách s  prídavnými zaria-
deniami. Aj ich zaujímalo značenie 
modrými čiarami. Riaditeľ SMK 
prízvukoval, že k  nemu dochádza 
z dôvodu zjednotenia parkovacej po-
litiky nielen na Slovensku, ale aj v Eu-
rópe. SMK má už k  tomuto znače-
niu veľa uznanlivých ohlasov. (mar)

mestskej časti a na jednotlivých budo-
vách budú dostupné širokej verejnosti. 
Budú tiež napojené na mestskú políciu. 
Chcem s hrdosťou povedať, že na počet 
obyvateľov sme v tomto smere v rámci 
Slovenska neprekonateľní,“ uviedol 
primátor mesta Poprad Anton Danko. 
„V prípade ich použitia bude na miesto 
okamžite vyslaná hliadka mestskej po-
lície, ktorá bude v súčinnosti poskytovať 
prvú pomoc,“ doplnil náčelník MsP 
v Poprade Marián Gardoš.

Prístroje by mali byť v  budúcnosti 
prepojené aj s  tiesňovou linkou 112. 
Pre Poprad je to v spolupráci s OZ Zá-
chrana veľký posun vpred v súvislosti 
s  bezpečnosťou a  ochranou zdravia 

občanov nášho mesta. „Asi pred štyrmi 
rokmi sme darovali mestu prvý 24-ho-
dinový defibrilátor na Slovensku, ktorý 
je umiestnený pri Mestskej informačnej 
kancelárii. Po tom, ako som sa stal po-
slancom, bolo mojím veľkým cieľom, 
aby sme tieto prístroje dostali do každej 
mestskej časti. Po stretnutí s  primáto-
rom som navrhoval päť prístrojov, ale 
on na to reagoval, že by sme mohli tento 
počet aj zvýšiť. Vytypovali sme lokality 
a napokon tých prístrojov bude desať. 
Mesto Poprad sa tak v tomto smere sta-
ne lídrom. Dokonca AED-čka budú mať 
aj mestskí policajti v autách. Bezpečnosť 
a ochrana zdravia pre našich ľudí bude 
teraz na veľmi vysokej úrovni,“ tešil sa 

autor myšlienky a  súčasný poslanec 
MsZ v  Poprade František Majerský 
(na foto v popredí) z  OZ Záchrana 
a dodal: „Treba povedať, že dojazd zá-
chranky na Slovensku trvá priemerne 
12 minút. Ak však ľudia budú vedieť, že 
AED prístroj budú mať nablízku, prí-
padne im o tom povie operátor na ope-
račnom stredisku, tak môžu do prícho-
du záchranky inému človeku zachrániť 
život. Je to veľmi dobrá správa pre 
občanov aj pre mesto Poprad.“ (mav)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura
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Slávnostné prijatia detí a jubilantov

Trembáčove maľby boli vždy intenzívnym vizuálnym 
zážitkom tvarov, farieb a línií

Poslanci o aktuálnych témach

V obradnej sieni mesta Poprad sa mi-
nulú sobotu uskutočnilo slávnostné pri-
jatie detí – malých Popradčanov, ktorí sú 
najmladšími občanmi mesta. Boli to: On-
drej Mitz, Alex Hlava, Ján Šustek, Ján Lač-
ný, Martina Karkašová, Matej Majerský, 
Samuel Rabský, Klára Drugajová, Eliška 
Michnová, Hana Danková, Adam Reme-
ňár, Ela Škanderová, Oliver Garančovský, 
Alžbeta Kapustincová, Benjamín Babej, 
Damián Štefány, Katarína Jadamcová, 
Matej Marhefka, Matias Beck, Samuel 
Kučma a Petra Bednárová. Deťúrencom 
a ich rodinám zaželala poslankyňa Anna 

Ondrušeková v mene mesta Poprad veľa 
zdravia, šťastia, aby robili svojim rodičom 
radosť a boli ďalšou úspešnou generáciou 
obyvateľov nášho mesta.

Na slávnostnom prijatí jubilantov za-
zneli gratulácie k okrúhlym životným 
výročiam s prianím všetkého najlepšie-
ho, a to k 95-tym narodeninám Hilde 
Holovovej, k 90. Justíne Štrbkovej a Má-
rii Neupaverovej, k 80. RNDr. Micha-
lovi Brejčákovi a Jánovi Kupčovi, k 75. 
Anne Ivorovej a Dušanovi Novotníkovi 
a k 70. Marte Kolarovej, Dušanovi Se-
kerákovi a Jánovi Závackému. (ppp) FOTO – ARCHÍV MESTA Poprad a Marta Marová

V  prvý septembrový pon-
delok sa na svojom zasadaní 
stretli poslanci volebného 
obvodu č. 2  – sídliská Juh 
a Kvetnica. Od predsedu toh-
to VO Petra Brenišina dosta-
li poslanci informáciu, ako 
boli vybavené podnety obča-
nov z  minulého zasadnutia 
obvodu. Niektoré k  spokoj-
nosti, riešenie niektorých si 
vyžaduje dlhší čas, predo-
všetkým tých, kde je potreb-
né investovať väčšie finančné 
prostriedky.

Poslanec Milan Baran pred-
niesol požiadavku na odde-
lenie životného prostredia 
MsÚ, aby boli vyrezané suché 
stromy nachádzajúce sa na 
sídliskách Juh  – na Ul. Pod-

javorinskej, oproti ihrisku, na 
Ul. Rastislavovej, okolo škôl 
a  pod. Ďalej tiež podotkol, 
že bude potrebné urobiť tri 
jazdné pruhy z Moyzesovej ul. 
na cestu I/18 ku benzínovej 
pumpe a  upraviť vodorovné 
značenie. Poslankyňa Alena 
Madzinová poukázala na to, 
že na Juhu poza Ústecko-or-
lickú ul. ku bloku Argón je 
potrebné urobiť prepojenie  – 
zokruhovať tento úsek, lebo tu 
často prichádza ku kolíziám 
áut. Poslankyňu Máriu Rada-
čovskú oslovili dôchodcovia 
zo sídliska Juh III, ktorí majú 
záujem o  výdaj stravy, ako aj 
zriadenie klubu pre seniorov 

na tomto sídlisku. K  tomu 
poslanec M. Baran pozname-
nal, že na to by bolo dobré 
upraviť prázdnu kotolňu, ale 
najprv sa musí zmeniť územ-
ný plán a kotolňa zrekonštru-
ovať. Poslanec Jozef Košický 
požiadal oddelenie ŽP MsÚ 
o  úpravu a  vyrezanie škare-
dých vysokých kríkov za blo-
kom Svitava a taktiež pri plote 
detského ihriska pri kostole 
na starom Juhu.

Poslanec Jozef Dubašák 
povedal, že informačný sys-
tém v  meste je nedostačujú-
ci a  žiada o  jeho obnovenie. 
Podľa neho by to mohli byť 
maľované alebo aj vytlačené 

mapy, aby dostali návštevníci 
aj občania informácie, kto-
ré potrebujú. Viceprimátor 
Štefan Pčola informoval po-
slancov o podnete Klubu Po-
prdčanov premiestniť sochu 
„Kľačiacej ženy“, umiestnenú 
pred DOS Xenón zo zadnej 
strany, smerom k  Národnej 
banke alebo k podchodu, lebo 
je ukrytá v kroví a nie je ju vi-
dieť. Poslanci toto preloženie 
podporili. Poslankyňa A. Ma-
dzinová ďalej upozornila, aby 
sa nezabudlo na mestskú časť 
Kvetnica a  doriešili sa záleži-
tosti, ktoré sa jej týkajú. Na-
vrhla, aby sa skultúrnilo pro-
stredie okolo vodnej plochy 

Malého lomu, kde by mohli 
byť umiestnené jednoduché 
drevené lavičky a smetné koše 
a tiež by uvítala pokračovanie 
v realizácii Tancuľky. K  tomu 
sa vyjadrovali aj ostatní po-
slanci. Poslankyňa Helena 
Mezenská sa zaujímala, ako 
je to s  výjazdom áut medzi 
Ul. Šrobárova a  Kauflandom. 
Mohli by tam byť aj parkovis-
ká. K tomu poslanec M. Baran 
uviedol, že sa táto vec riešila 
už v minulosti, ale nie je tam 
vyhovujúci priestor.

Poslanci prediskutovali 
i ďalšie aktuálne témy. Najbliž-
šie zasadnutie VO č. 2 bude vo 
štvrtok 10. októbra o 17. hod. 
v kancelárii MsÚ na Dostojev-
ského ul. 25 v Poprade. (jwd)

V  Scherfelovom dome vo 
Veľkej otvorili minulý štvr-
tok výstavu pod názvom Na 
papieri, venovanú nedožitým 
90. narodeninám veľčianske-
ho výtvarníka Michala Trem-
báča.

Syn Peter Trembáč, ktorý je 
tiež výtvarníkom, uviedol: „Vy-
rastal som v  umeleckom pros-
tredí. Začal som najprv čmárať, 
neskôr kresliť, potom rozprávať 
a  dennodenne som bol v  ate-
liéri. Bola to tá najlepšia škola. 
Neboli sme len otec a syn, ale aj 
majster a učeň a postupne sme 
sa stali kolegami. Otec bol člo-
vek  intelektuálneho myslenia 
s veľkou pokorou. Vážil si kaž-
dého človeka. Dnes je moderné 
rozlišovať ľudí podľa postavenia 

a peňazí. On mi vždy pripomí-
nal – „váž si aj pastiera aj pre-
zidenta.“ Okrem syna mal M. 
Trembáč aj dve dcéry – Zuza-
na je vedkyňa a Katarína etno-
grafka, ale pracuje v banke.

Kurátorka, spolupracov-

níčka Jitka 
Haková za-
spomínala na 
prípravu jeho 
výstavy pred 
45-mi rokmi: 
„Boli to ma-
liarske motívy 
- goralské kroje 
zo Zamaguria. 
Tak ako všetky 
predchádzajú-
ce i  nasledu-
júce výstavy 

žiarila farbami. Odvážna fa-
rebnosť pôsobila vo vtedajšom 
opisnom, dojmovo nálado-
vom krajinkárstve osviežujú-
co. Stal sa jedným z  nositeľov 
aktuálnych trendov v  umení, 
ktoré spolu s  čiastočným poli-

tickým uvoľnením začali pre-
nikať do výtvarného diania na 
Slovensku. V  avantgardnom 
smere pokračoval, keď sa na 
čas vymanil z konzervatívneho 
krajinárstva a namaľoval sériu 
nefiguratívnych malieb. Tam 
sa prejavilo dekoratívne smero-
vanie, ktoré bolo najpríznačnej-
šou črtou jeho naturelu. Obsa-
hom diel boli humanistické idey 
a  aktuálne spoločenské dianie 
na začiatku normalizácie v 60-
70-tych rokoch minulého storo-
čia. Neskôr maľoval aj figurálne 
motívy, obrazy s  ekologickým 
posolstvom a opäť krajinárstvo, 
historické centrá miest pod Tat-
rami, portréty i  animálne mo-
tívy - kone.“

Hoci absolvoval množstvo 

zahraničných študijných ciest, 
bol celoživotným pobytom 
spätý s  Veľkou. Dlhé roky 
bol jediným profesionálnym 
maliarom na celom Spiši, ale 
vedel sa presadiť aj v  konku-
rencii mladých umelcov. Vedel 
si poradiť i s drevom, s kame-
ňom a  s  kovom. Dokladajú 
to drevené pamätníky  – pa-
mätník v  tiesňave vo Vernári, 
kamenný pamätník v  Šoldove 
i  kovový pamätník o  založení 
Vagónky a ďalšie.

Výstava sa koná v  rámci 
Dní Európskeho kultúrneho 
dedičstva v  podtitule Ume-
nie a zážitok a vo Veľkej bude 
do 25. Októbra 2019. (kpa)

FOTO obrazu M. Trembáča - Katarína Plavčanová
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Umelecké sympózium
v Gánovciach

Od 28. augusta do 7. septembra sa 
v Gánovciach uskutočnil VII. ročník 
medzinárodného umeleckého sym-
pózia „ART.4G.PARK 2019“, ktorý 
zorganizovala dobrovoľnícka sku-
pina z  Občianskeho združenia Ne-
andertal za výraznej podpory obce 
Gánovce. Podujatie sa konalo pod 
záštitou predsedu Prešovského samo-
správneho kraja.

Koncepciou sympózia bola voľná 
umelecká tvorba v parku pri historickej 
budove Kaštieľa Gánovce. Sympózia 
sa zúčastnili štyria umelci – Klára Ho-
ráčková a Jaroslav Chramosta z Prahy, 
ktorí tvorili sochy 
z  travertínu, Biljana 
Roman z Michaloviec, 
ktorá tvorila textilné 
dielo a Gánovčan Jozef 
Srna, ktorý sa venuje 
keramickej tvorbe.

V  rámci sprie-
vodných podujatí sa 
v  Gánovciach pred-
stavilo popradské 
divadlo Commedia 

s hrou „Jana z Arcu, Boh a kat“. Umel-
ci a obyvatelia obce si mohli pozrieť aj 
vystúpenie mladých hudobných talen-
tov z Gánoviec. Pre deti a mládež boli 
pripravené tri detské tvorivé dielne  – 
výroba keramického reliéfu - anjela 
pod vedením umeleckého keramikára 
z Hôrky Petra Smika, výroba a otláčanie 
linorytu na tričká pod vedením Gánov-
čanky Magdalény Michlíkovej. Detské 
dielka boli vystavené na slávnostnej 
vernisáži, ktorou v  sobotu 7. septem-
bra 2019 podujatie vyvrcholilo v rámci 
17. ročníka Dňa obce Gánovce. (ppp)

Najnovší typ prístroja na rozbíjanie obličkových kameňov 

Nová ambulancia pre 
chirurgiu prsníka

Výhody liečby oblič-
kových kameňov s  po-
mocou najnovšieho typu 
intrakorporálneho lito-
triptora Swiss LithoClast 
Trilogy môžu slovenskí 
pacienti zažiť premiérovo 
v  popradskej nemocnici! 
Jedinečnosť prístroja je 
v  jeho trojfunkcionalite, 
keď dodáva riadenú ul-
trazvukovú a  balistickú 
energiu súbežne alebo ne-
závisle so súčasným odsá-
vaním cez jedinú sondu.

V porovnaní s predošlými 
generáciami prístrojov skra-
cuje celý proces rozbíjania 
kameňov až o  48 percent. 
Práve to bol jeden zo zá-
sadných dôvodov, prečo sa 
vedenie Nemocnice Poprad 
rozhodlo pre zapožičanie 
špičkového prístroja. „Ide 
o  slovenskú premiéru špič-
kového prístroja, ktorý sme 
sa rozhodli testovať v našich 
podmienkach. Je to zároveň 
konkrétny príklad našej ne-
ustálej snahy o  zavádzanie 
najnovšieho prístrojového 
vybavenia v prospech zvyšo-
vania kvality poskytovanej 
zdravotníckej starostlivosti,“ 
uviedol generálny riadi-

teľ a  predseda 
predstavenstva 
Nemocnice Po-
prad Peter Pet-
ruš.

Čo znamená 
48 % v  praxi? 
Kratší operačný 
čas a  z  neho 
v y p l ý v a j ú c a 
k r a t š i a 
anestézia sú 
jednoznačnou 
výhodou pre 
pacienta. Ďalej 
je možné, že 
skracujúci sa čas zákrokov 
povedie k  zvýšenému 
počtu zákrokov a  teda 
i  následnému odliečeniu 
vyššieho počtu pacientov.

V  popradskej nemocnici 
zrealizovali na novom prí-
stroji prvých 10 zákrokov 
u  pacientov s  nefrolitiázou 
- teda kameňmi v  obličke. 
Prístroj si podľa slov uroló-
gov poradí s  akýmikoľvek 
kameňmi a  viac efektívne 
je aj odsávanie. Podľa slov 
primára Urologického od-
delenia Nemocnice Poprad 
MUDr. Erika Chorváta, 
ide o  zariadenie, ktoré má 
pacienta za priaznivých 

okolností úplne zbaviť aj po-
merne veľkého konkremen-
tu v  obličke (obličkového 
kameňa).

Testovaním jedného 
z  najlepších zariadení na 
rozbíjanie obličkových ka-
meňov v rámci Slovenska sa 
popradskej nemocnici darí 
napĺňať cieľ, ktorý si vedenie 
nemocnice dalo v roku 2012 
pri otvorení nového oddele-
nia - urologického oddele-
nia. „V  rámci urológie nám 
výrazne stúpa počet operácií, 
ale najmä počet veľkých ope-
račných výkonov a tiež počet 
hospitalizácií. Prichádzajú 
nielen pacienti z  nášho re-

giónu, ale 
aj z  okresov 
vzdialených 
100 - 200 km 
od Popra-
du,“ uviedol 
P. Petruš.

Otvorením 
urologické-
ho oddelenia 
v  popradskej 
n e m o c n i c i 
v  roku 2012 
a  následne 
l i t i a t i c k e j 
ambulancie 

a  RTG urologického praco-
viska UROSKOP, sa začala 
písať história urológie v po-
pradskej nemocnici. Dnes je 
toto oddelenie jedným z naj-
lepšie materiálno-technicky 
vybavených urologických 
pracovísk na Slovensku 
s  možnosťou diagnostiky 
a  liečby takmer všetkých 
urologických ochorení. Per-
sonál oddelenia a ambulan-
cií komplexne rieši pacien-
tov s  močovými kameňmi, 
pričom disponuje tak nein-
vazívnou metódou – ESWL 
(rozbíjanie kameňov), ako 
aj všetkými potrebnými 
možnosťami invazívnej 

liečby  – rozbíjanie kame-
ňov laserom, ultrazvukom, 
elektrohydraulicky, kom-
binovane. Od roku 2018 
lekári vykonávajú všetky 
onkourologické operácie, 
mnohé z  nich laparosko-
picky. V poslednom období 
boli do portfólia operačných 
výkonov zaradené radikál-
na cystektómia pri karci-
nóme močového mechúra 
a  radikálna 3D laparosko-
pická prostatektómia pri 
karcinóme prostaty. Podľa 
analizovaných údajov odde-
lenia sa v posledných rokoch 
neustále zvyšuje počet ne-
frektómii a resekcií nádorov 
obličiek  – odstránenie 
nádoru s  ponechaním 
obličky.

Na Urologickom oddelení 
Nemocnice Poprad sa rea-
lizujú  všetky typy laparo-
skopických operácií  – cysty 
obličky, pyeloplastiky, ne-
frektómie, resekcie nádorov 
obličky, prostatektómie. 
Liečbu poskytuje oddele-
nie pacientom z   ktorejkoľ-
vek časti Slovenska. (sga)

Nemocnica Poprad otvára novú 
ambulanciu špecializovanú na chi-
rurgiu prsníkov, ktorá bude pô-
sobiť pri Chirurgickej ambulancii 
(priestory chirurgickej ambulancie 
na 2. poschodí polikliniky, číslo dve-
rí P231).

Lekár špecialista bude v ambulancii 
indikovať možnosti a  spôsob chirur-
gickej liečby ochorení prsníka aj v spo-
lupráci s klinickým onkológom, rádio-
lógom, lekárom nukleárnej medicíny 
a klinickým genetikom s cieľom zvy-
šovať úroveň starostlivosti a  chirur-
gickej liečby u pacientok s ochorením 
prsníka v podtatranskom regióne.

„Sme pracoviskom s  dlhoročnými 
skúsenosťami v operáciách prsníka pre 
benígne aj malígne ochorenia. Využí-
vame pritom zázemie špičkovo vybave-
ných operačných sál Nemocnice Poprad 
s  možnosťou operácie harmonickým 
skalpelom, s  peroperačnou gamason-
dou na identifikáciu sentinelovej lymfa-

tickej uzliny a možnosťou peroperačnej 
histológie,“ uviedol primár Chirurgic-
kého oddelenia s JIS Nemocnice Po-
prad MUDr. Tomáš Vnenčák.

Dôležitou súčasťou poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti je v  rámci 
chirurgického oddelenia aj pôsobe-
nie plastického chirurga, v spolupráci 
s ktorým budú ďalej rozvíjané aj on-
koplastické operácie a prsníkové im-
plantáty.

Ambulancia pre chirurgiu prsníka 
v Nemocnici Poprad bude ordinovať 
každý utorok v čase 9. - 14. hod.

Ako uviedol generálny riaditeľ 
a  predseda predstavenstva nemoc-
nice Peter Petruš otvorením tohto 
špecializovaného pracoviska zdôraz-
ňujú nielen dôležitosť prevencie, ale 
aj nevyhnutnej liečby, ktorej úspech 
je okrem iného citlivý na včasnú 
diagnostiku a  následnú liečbu. (sga) Zdroj - archív organizátora
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Ocenená aj 
naša mládež

Remeslo od praveku po 
súčasnosť 

Prírodné a kultúrne bohatstvo Prešovského kraja 
prilákalo opäť viac turistov

M E S T O    P O P R A D
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

M E S T O    P O P R A D
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 01 Poprad

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie 
pracovnej pozície:

prijme do pracovného pomeru zamestnanca na obsadenie 
pracovnej pozície:

odborný referent/ka oddelenia strategického 
rozvojového manažmentu a cestovného ruchu

upratovačka

Kvalifikačné predpoklady 
a iné požiadavky:

 ukončené vysokoškolské 
vzdelanie min. I. stupňa,

 prax v  oblasti geografia, 
regionálny rozvoj výhodou,

 skúsenosť so štrukturál-
nymi fondami EÚ,

 organizačné schopnosti,
 bezúhonnosť, zodpoved-

nosť, samostatnosť, komuni-
katívnosť, flexibilnosť,

 AJ – úroveň C2 (overenie 
na výberovom konaní),

 práca s  počítačom  – po-
kročilý,

 vodičský preukaz sk. B.
Požadované doklady 

k prihláške na výberové ko-
nanie:

 písomná žiadosť o prijatie 
do pracovného pomeru,

 profesijný štruktúrovaný 
životopis,

 kópia dokladov o dosiah-
nutom vzdelaní,

 čestné prehlásenie o bez-
úhonnosti,

 súhlas uchádzača so spra-
covaním osobných údajov pre 
potreby výberového konania 
podľa zákona č. 18/2018 Z. 
z. o  ochrane osobných úda-
jov a  nariadenia Európske-
ho parlamentu a  Rady (EÚ) 

Požadované doklady:
 písomná žiadosť o prijatie 

do pracovného pomeru,
 štruktúrovaný životopis 

s  uvedením vlastného telefo-
nického kontaktu,

 písomný súhlas uchádza-
ča so spracovaním osobných 
údajov pre potreby výberové-
ho konania podľa zákona č. 
18/2014 Z. z. o ochrane osob-
ných údajov a nariadenia Eu-
rópskeho parlamentu a  Rady 
(EÚ) 2016/679 z  27. apríla 
2016 o  ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a  o  voľnom pohybe 
týchto údajov.

Prepokladaný nástup: 
1. 10. 2019

Druh pracovného pomeru: 
na pracovnú zmluvu

2016/679 z  27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto 
údajov.

Miesto práce: Mestský 
úrad Poprad

Druh pracovného pome-
ru: plný úväzok na pracovnú 
zmluvu

Predpokladaný nástup: 
1. 10. 2019

Základná zložka mzdy: od 
850,– €, v závislosti od dĺžky 
započítanej praxe.

Termín doručenia pri-
hlášky: 25. september 2019 
do 12. hod. Prihlášku a  po-
žadované doklady je potreb-
né doručiť v zalepenej obálke 
s  označením neotvárať „vý-
berové konanie  – rozvojo-
vý manažment a  CR“ do 
podateľne Mestského úradu 
v  Poprade, alebo ich poslať 
poštou na adresu: Mesto 
Poprad, Nábrežie Jána Pav-
la  II. 2802/3, 058 01 Poprad. 

Vyhlasovateľ výberového 
konania si vyhradzuje právo 
nezaradiť do výberového ko-
nania tých uchádzačov, ktorí 
nespĺňajú požadované pod-
mienky.  PP-109

Ponúkaný plat: od 520,– 
v  závislosti od započítanej 
praxe.

Uzávierka prihlášok je 
25. septembra 2019 do 
15. hod.

Bližšie informácie: stanislav.
spisiak@msupoprad.sk,

tel.: 052/7167291.
Prihlášku a  požadované 

doklady je potrebné doručiť 
v  zalepenej obálke s  označe-
ním neotvárať „upratovačka“ 
do podateľne Mestského úra-
du v Poprade, alebo ich poslať 
poštou na adresu:

Mesto Poprad, oddelenie 
personálneho manažmentu 
a  miezd, Nábrežie Jána Pav-
la  II. 2802/3, 058 01 Poprad. 
 PP-108

Podtatranské múzeum v 
Poprade organizuje pri prí-
ležitosti Dní európskeho 
kultúrneho dedičstva tvorivé 
dielne „Remeslo od praveku 
po súčasnosť“, ktoré sa ko-
najú od včera až do štvrtka 
12. septembra 2019  od 9. do 
14. hod. v múzeu a jeho areáli.  
V múzeu pripravili pre účast-
níkov tkáčsku a hrnčiarsku 
remeselnícku dielňu. V tkáč-
skej dielni uvidia ukážku tka-
nia na vertikálnom tkáčskom 

stave a vyskúšajú si výrobu 
keramiky ručným modelo-
vaním. Tešiť sa tiež môžu na 
komentované prehliadky 
výstavy „Historické remeslo 
od praveku po súčasnosť.“  
Podujatie je určené pre škol-
ské kolektívy. Je potrebné sa 
vopred objednať na telefón-
nom čísle +421 52 772 19 24 
alebo e-mailovej adrese info@
muzeumpp.sk. Vstupné na 
podujatie je 1,00 €/žiak alebo 
1 kultúrny poukaz/žiak. (ppm)

Na najväčšej ceremónii roz-
vojového programu Medzi-
národná cena vojvodu z  Edin-
burghu (DofE) na východnom 
Slovensku si minulý týždeň 
v utorok ocenenie prevzalo vyše 
300 mladých ľudí. Medzi oce-
ňovateľmi boli napríklad spe-
vák Tomáš Buranovský, známy 
šéfkuchár Daniel Širota, pred-
seda predstavenstva ZDE Dis-
tribúcia Andrej Juris či riaditeľ 
Košického štúdia RTVS Jozef 
Puchala.

Mladý človek, ktorý chce cenu 
získať, musí na sebe vytrvalo 
niekoľko mesiacov pracovať a 
prekonať štyri výzvy - rozvíjať 
svoj talent, športovať, angažovať 
sa ako dobrovoľník a na záver 
zvládnuť dobrodružnú expe-
díciu. Program, ktorý priamo 
rozvíja charakterové vlastnosti 
mladých ľudí, ako sú vytrva-
losť, cieľavedomosť a vnútorná 
motivácia, prišiel na východ aj 
vďaka Karpatskej nadácii, ktorá 
je hlavným partnerom progra-
mu v tomto regióne. Stovky za-
pojených Dofákov na východe 
Slovenska podporuje na svojej 
ceste vyše 200 učiteľov a pracov-
níkov s mládežou na 55 školách 
a organizáciách. Patria medzi ne 
základné a stredné školy, gym-
náziá či odborné školy, neziskové 
organizácie či skauti. Tohtoroční 
úspešní absolventi DofE v rámci 
nášho okresu sú aj z  Gymnázia 
Kukučínova v Poprade, Súkrom-
nej spojenej školy na Rovnej ulici 
v Poprade či Základnej školy na 
Komenského ulici vo Svite. (ppp)

Prešovský kraj sa znova 
teší nárastu návštevnosti. 
Podľa údajov Štatistického 
úradu SR v prvom polroku 
2019 zavítalo do kraja 
481 477 návštevníkov 
ubytovacích zariadení, čo 
predstavuje medziročný 
nárast o  10 %. Rovnaké 
priaznivé štatistiky 
vedie kraj aj v  počte 
prenocovaní, medziročne 
ide o rast 9,8 %. 

Kraj si zároveň udržal 
prvenstvo v  počte 
prenocovaní domácich 
návštevníkov, kde tvorí 
najvyšší, až 21,9% podiel 
v rámci celej SR.

V  porovnaní s  1. pol-
rokom 2018 sa zvýšil po-
čet návštevníkov v  kraji 
o 43 839 na 481 477 turistov, 
čo predstavuje medziročný 

nárast o 10 %. V kraji bolo 
počas prvého polroka za-
znamenaných 1 440 259 pre-
nocovaní, medziročne ide 
o nárast o 9,8 %. Návštevní-
ci ostávajú v kraji priemerne 
tri noci.

Prešovský kraj je dlhodo-
bo tretím najnavštevova-
nejším krajom SR. V  poč-
te prenocovaní všetkých 
návštevníkov si však tento 
rok polepšil o  jednu prieč-
ku a  za Žilinským krajom 
sa umiestnil na druhom 
mieste (3. Bratislavský kraj). 
Mimoriadne obľúbený je 
pre Slovákov. V  počte pre-
nocovaní domácich náv-
števníkov dosahuje najvyšší 
až 21,9-percentný podiel 
v rámci celej SR.

Z  hľadiska zahraničných 
návštevníkov ide o  12 % 

podiel v rám-
ci SR. V  Pre-
šovskom kraji 
sa v  prvom 
polroku 2019 
u b y t o v a l o 
130 279 cu-
dzincov, kto-
rí tu strávili 
366 141 nocí. 
V  porovnaní 
s  r. 2018 ide o  takmer 8% 
nárast.

Top navštevovanou loka-
litou kraja je okres Poprad 
s  Vysokými Tatrami, kde 
zavítalo približne 320 tisíc 
návštevníkov ubytovacích 
zariadení. Počet prenoco-
vaní sa v  tejto oblasti pri-
blížil k  jednému miliónu. 
OOCR Región Vysoké Tat-
ry zaznamenala dvojciferný 
nárast počtu ubytovaných 

návštevníkov. U  domácich 
+ 9,24%, u  zahraničných 
+8,59%.

Pozitívnej štatistike pro-
speli aj kampane KOCR 
Severovýchod Slovenska, 
ktoré dlhodobo prispievajú 
k rozvoju turizmu a cestov-
ného ruchu v celom Prešov-
skom kraji. Hlavným pro-
jektom je i  tento rok letná 
cestovateľská súťaž Legen-
darium, ktorá prebieha ešte 

do 15. septembra. Okrem 
nej prispeli k zvýšeniu náv-
števnosti aj ďalšie aktivity, 
ako napr. Turistické noviny 
Prešovského kraja, fotogra-
fická súťaž Choď a  foť 2019 
a  rôzne podujatia, ktoré 
KOCR spoluorganizovala 
v jednotlivých regiónoch.

KOCR Severovýchod Slo-
venska pokračuje v  ďalších 
aktivitách, ktoré by mali pri-
spieť k  vyššej návštevnosti 
Prešovského kraja. Jednou 
z nich je aj cezhraničný pro-
jekt Karpatské dobrodruž-
stvá, v  rámci ktorého sa 
vytvoria tri nové produk-
ty cestovného ruchu. Ide 
o dve poznávacie viacdňové 
turistické trasy na Sloven-
sku s  presahom do Poľska 
a  jednu poľskú trasu s  pre-
sahom na Slovensko. (bče)

FOTO – KOCR Severovýchod Slovenska, Jano Štovka
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HOROSKOP OD STREDY DO STREDY
V niečom 

sa vám veľ-
mi uľaví a budete sa môcť radovať 
z nejakého dobrého výsledku.

N i e k t o 
vás nahnevá 
a  nedáte si 

servítku pred ústa. Druhá strana 
však vašu kritiku prijme dobre.

Zabudni-
te na minulé 

krivdy, lebo sa nepohnete ďalej. 
Ťažko odpúšťate, ale tentoraz tak 
urobte.

V y n o r í 
sa vám nie-

čo z minulosti, čo vám pripome-
nie, aby ste nepodľahli pýche.

Budete vo 
svojom živle. 

Najmä na pracovisku alebo v škole 
dosiahnete veľké úspechy.

Nerobte 
si starosti 
z malicher-

ností a prežijete veľmi príjem-
ný týždeň.

Bude za 
vami vidieť 

kus práce. Budete sa z toho te-
šiť a dočkáte sa aj pochvaly.

N i e č o 
vám urobí 

veľkú radosť. Môžete získať dobrú 
prácu s perspektívou do budúcna.

Rušné ob-
dobie potrvá 

celú jeseň, preto si dávajte pozor na 
stresujúce situácie.

Tešte sa 
z  prítom-
nosti, lebo 

čoskoro vás zaskočia nečakané 
starosti.

N e d á -
vajte neže-

lané rady, lebo sa môžete doč-
kať opovrhnutia a hádky.

Doprajte 
si oddych 

alebo aspoň prechádzky v prírode. 
Potrebujete načerpať energiu.

V stredu 11. septembra – Dr. Max – Kaufland 
pri stanici, vo štvrtok  12. septembra –  Benu – 
bývalá Altea – Námestie sv. Egídia 25, v piatok 
13. septembra – Dr. Max – OC MAX, v  sobotu 
14. septembra – Adus – Poliklinika Adus, v  ne-
deľu 15. septembra – Limba – Západ, v pondelok 
16. septembra – Ekolekáreň – OC Forum, v uto-
rok 17. septembra – Aduscentrum – Námestie. 

Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Adus: 

Mnoheľova ul. 2, Ekolekáreň – OC Forum: 
Nám. sv. Egídia, Dr. Max – OC MAX: Dlhé 
hony 1, Dr. Max – Kaufland pri stanici: Wol-
kerova, Benu – Bývalá Altea, Nám. sv. Egí-
dia 25, Limba - Západ: Podtatranská ul. 5. 

Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 16. 
hod. do 22.30 hod., počas sobôt, ne-
dieľ a  sviatkov od 7. hod. do 22.30 hod.   

POHOTOVOSŤ V LEKÁRŇACH

Je niečo smutnejšieho ako strata bohatstva: strata nádeje. 
 PAUL CLAUDEL

POVEDALI SLÁVNI

V sobotu 7. septembra 2019
vo Veľkej s 

Alicjou Leščinskou, 
69-ročnou

V pondelok 9. septembra 2019
v Spišskej Sobote s 

Evou Dolákovou, 
56-ročnou

V utorok 10. septembra 2019
vo Veľkej s 

RNDr. Ildikó Takáčovou, 
56-ročnou

V piatok 6. septembra 2019
vo Veľkej s 

Jánom Bardym, 
74-ročným

V piatok 6. septembra 2019
vo Veľkej s 

Branislavom Ludrovcom, 
43-ročným

NAVŽDY SME SA ROZLÚČILI

NAVŽDY SA ROZLÚČIME

Dnes 11. septembra má meniny Bystrík, vo štvrtok 12. 
septembra Mária, v piatok 13. septembra Ctibor, v sobotu 
14. septembra Ľudomil, v nedeľu 15. septembra je sviatok 
Sedembolestnej Panny Márie a meniny má Jolana, v pon-
delok 16. septembra má meniny Ľudmila a v utorok 17. sep-
tembra Olympia.

BLAHOŽELÁME K MENINÁM

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Vo štvrtok 12. septembra 2019
o 14. hod. vo Veľkej s 

Annou Ďurdíkovou, 
73-ročnou

Labková patrola: o 15.20 
hod., Leví kráľ 2D: o 13.20 
hod. (hrá sa len cez ví-
kend), PREDPREMIÉ-
RA: Angry Birds vo filme 
3D: o  13. hod. (hrá sa len 
14.  9.  ), PREDPREMIÉ-
RA: Angry Birds vo filme 
2D: o  13. hod. (hrá sa len 
15. 9.  ), Vtedy v Hollywo-
ode: o  13.10 hod. (hrá sa 
len cez víkend), TO KA-
PITOLA 2: o 17. a o 20.20 
hod., Toy Story 4 2D: 
o 15.50 hod., PREMIÉRA: 
Hodinárov učeň: o  16.20 

hod., PREMIÉRA: Sku-
tok sa stal: o  18.40 hod., 
PREDPREMIÉRA: Ad 
Astra 2D: 20.30 hod. (hrá 
sa len 18. 9. ), PREMIÉRA: 
Stehlík: o 19.50 (hrá sa len 
18. 9. ) a o 20.30 hod. (ne-
hrá sa 18.  9.  ), ARTMAX 
FILMY  – Svetozár Strači-
na: o 18.10 hod. (hrá sa len 
18. 9. ), Cez prsty: o 20.40 
hod. (nehrá sa 18.  9.  ), 
ARTMAX FILMY  – Af-
rika na Pionieri: o  18.10 
hod. (nehrá sa 18. 9. ). Viac 
na www.cine-max.sk. (ppp)

Program kina CINEMAX Poprad
Od 12. do 18. septembra

Nominácia za expozíciu Poprad 
a okolie v zrkadle vekov

Poďakovanie
Ďakujem posádke zá-

chrannej služby ZZS RLP 
v zložení MUDr. Rak, p. 
Kmecová a p. Beck, ktorí v 
nedeľu 1. septembra 2019 
poskytli profesionálnu zdra-

votnú starostlivosť môjmu 
manželovi.

Ďakujem za ľudský prístup 
a do ich ďalšej práce želám 
veľa úspechov. 

 Jana Rybanská

Piatok – nedeľa 13. - 15. 
september/areál ZŠ s MŠ 
Poprad- Matejovce

III. ROČNÍK – MATE-
JOVSKÉ SCHOLTZOVE 
DNI

Viac na plagáte na 12. str.

Sobota 14. september 
o 18. hod./divadelná sála 
Domu kultúry v Poprade

STAROSLOVANSKÍ BO-
HOVIA

Divadelno-tanečné pred-
stavenie v podaní občian-
skeho združenia Alimah 
Fusion a Divadla Alchýmie 
z Popradu.

Predpredaj: MIK 052/43 
611 92

Vstupné: 4 a 2 eurá  

Nedeľa 15. september 
o 10. hod./divadelná sála 
Domu kultúry v Poprade

NEPOSLUŠNÁ PRIN-
CEZNÁ

Gašparko Prešov
Je ťažké vychovávať prin-

ceznú, ktorá má za kamaráta 
draka. Pomôže jej výchovné 
zatvorenie do veže?

Vstupné: 1,50 eur

Od roku 1992 sa na Slo-
vensku organizujú Dni 
európskeho kultúrneho de-
dičstva / DEKD (European 
Heritage Days). Súčasťou 
oficiálneho otvorenia DEKD 
je každoročne aj odovzdáva-
nie prestížnych výročných 
cien revue Pamiatky a  mú-
zeá  – revue pre kultúrne 
dedičstvo, ktorá spoločne 
s vydavateľmi časopisu, Slo-
venským národným múze-
om a Pamiatkovým úradom 
Slovenskej republiky udeľu-
jú ceny za najvýznamnejšie 
aktivity z oblasti kultúrneho 
dedičstva na Slovensku.

Ceny udeľuje v  desiatich 
kategóriách. Podtatranské 

múzeum v Poprade sa zapo-
jilo do výzvy na predloženie 
návrhu na nomináciu v  ka-
tegórii EXPOZÍCIA za rok 
2018. A dostalo sa do užšieho 
výberu troch nominovaných 
v  spomínanej kategórii spo-
medzi siedmich kandidátov 
za expozíciu Poprad a okolie 
v  zrkadle vekov, ktorá bola 
sprístupnená koncom marca 
2018.

Súčasťou predloženého 
návrhu na nomináciu bolo 
aj sprístupnenie virtuálnych 
prvkov vytvorených v  rámci 
tvorby novej expozície, ktoré 
z verejných zdrojov podporil 
Fond na podporu umenia.

Celkovo spomedzi vyše 

stovky navrhovaných objavov, 
prírastkov, prezentačných 
podujatí, titulov, odborných 
a  dobrovoľníckych aktivít, 
vedeckých a popularizačných 
projektov a  produktov z  ob-
lasti ochrany, poznávania 
a  spoločenského uplatnenia 
kultúrneho dedičstva bolo vy-
braných 35 užších nominácií 
v desiatich kategóriách.

Podtatranské múzeum 
v  Poprade bolo rovnako 
v  minulosti laureátom ceny 
revue pre kultúrne dedičstvo 
Pamiatky a  múzeá a  získalo 
dve hlavné ceny v  kategó-
riách OBJAV za rok 2006, 
tiež v  kategórii VÝSTA-
VA za rok 2013. (pmu)

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

Dali ste
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POPRAD

 MINULÝ týždeň v  pon-
delok krátko popoludní bola 
hliadka MsP Poprad vyslaná do 
jedného z  nákupných centier, 
kde ležal na podlahe muž. Ne-
dokázal súvislo komunikovať 
a  sťažoval sa na ťažké dýchanie 
a  bolesť. Hliadka mu poskytla 
predlekársku pomoc a na miesto 
privolala sanitku.

 V PIATOK 6. septembra 
v noci bol hliadkou MsP preve-
rený oznam ohľadom konzumá-
cie alkoholických nápojov na ve-
rejnom priestranstve. Na mieste 
sa nachádzala jedna maloletá 

a  dve mladistvé osoby. Orien-
tačnou dychovou skúškou bola 
zistená prítomnosť alkoholu. 
Osoby boli odovzdané zákon-
ným zástupcom a vec bude rie-
šená v  spolupráci so sociálnou 
kuratelou.

 V  tú istú noc hliadka 
mestskej polície zadržala v par-
ku 18-ročného muža z  Nižnej 
Šuňavy, ktorý poškodzoval vy-
sadené okrasné dreviny. Dycho-
vou skúškou bola u neho zistená 
prítomnosť alkoholu s  výsled-
kom 2,04 promile. Vec je v ďal-
šom riešení MsP Poprad.

 V SOBOTU 7. septembra 
hodinu po polnoci zasahovali 
mestskí policajti na Ul. L. Svo-
bodu, kde dochádzalo k rušeniu 
nočného pokoja a  konzumácii 
alkoholu na verejnom priestran-
stve. Osobám podozrivým 
z  protiprávneho konania boli 
uložené blokové pokuty.

 V  NEDEĽU 8. septem-
bra v  noci preverila hliadka 
MsP oznam ohľadom narú-
šania verejného poriadku na 
Hlavnej ulici v  Matejovciach. 
Podozrivá osoba bola rieše-
ná v  zmysle zákona. (msp)

Koncom augusta do-
stalo Centrum pre deti 
a rodiny (CDR) Poprad 
osobný automobil do 
plného vlastníctva od 
Nadácie Volkswagen 
Slovakia. Riaditeľka 
CDR Margita Váhov-
ská takúto pomoc vy-
zdvihla: „Auto je   pre 
nás a naše potreby ne-
nahraditeľným prostriedkom 
rýchlejšieho, bezpečnejšieho a 
kvalitatívnejšieho   zabezpečo-
vania potrieb detí i zariadenia. 
Centrum pre deti a rodiny Po-
prad realizuje uspokojovanie 
potrieb detí v piatich rodinných 
domoch, ktoré sú v rozptýlení v 
okolí mesta Poprad (Poprad, T. 
Lomnica, Veľký Slavkov, Veľký 
Slavkov, Hranovnica i Spišská 
Teplica). Rôznorodosť úloh, 
súbeh termínov, nedostatočné 
autobusové spojenie nás často 
vystavujú tlaku, nervozite zo 

straty času, ktorá sa prenáša 
zo zamestnancov na deti. Ne-
hovoriac o tom, že mnohí za-
mestnanci využívajú vlastné 
motorové vozidlá na prevoz 
detí často po nočných služ-
bách i v čase svojho osobného 
voľna.   I z toho dôvodu sme sa 
usilovali získať akékoľvek auto, 
akýmkoľvek spôsobom. Skúšali 
sme v niekoľkých zverejnených 
projektoch stále bezúspešne, ale 
i vďaka trpezlivosti Heleny Ki-
šovej, odbornej zamestnankyne 
CDR, ktorá to skúšala znova 

a  znova, sme nakoniec 
prostredníctvom projek-
tu s Nadáciou v pohybe 
mali šťastie. Pre nás je 
to obrovské šťastie. Sle-
dujeme činnosť Nadácie 
Volkswagen Slovakia, 
ktorá nám najviac v 
našej práci pomáha, a 
to hovorím i za ostat-
né centrá. Auto bude-

me využívať na zabezpečenie 
zdravotnej starostlivosti detí z 
rodinných domov do mesta Po-
prad, na prevoz detí na odborné 
vyšetrenia do vzdialenejších lo-
kalít ako sú Košice, Bratislava.   
Zabezpečenie špecializovaných 
činností z hľadiska edukácie, 
logopedických cvičení, terapeu-
tických cvičení,   zabezpečovanie 
voľnočasových aktivít, návštevy 
profesionálnych rodín, návštevy 
rodín detí, návštevy rodín pri za-
bezpečovaní náhradnej starostli-
vosti a ďalšie. Ďakujeme.“ (ppp)

130 rokov od narodenia lesného inži-
niera Ing. Viktora LIPTÁKA

(*1889 Veľká – †1967 Bratislava)
Pracoval na viacerých miestach na Slo-

vensku ako lesný inžinier, okrem iných aj 
v Kežmarku. Uplatňoval moderné postupy 
lesníckych technológií a založil Medziná-
rodnú provenienčnú plochu smrekovca na 
Podbanskom. Publikoval v odbornej tlači 
rôzne štúdie, napr. vyhodnotenie vývoja 
sadeníc cudzieho pôvodu v  tatranských 
podmienkach.

220 rokov od narodenia nábožen-
ského spisovateľa Martina Ľudovíta 
THEISA

(*11.  9.  1799 Matejovce (iné pramene 
uvádzajú *12. 12. 1799) - †16. 1. 1832 Gel-
nica)

Otec Martin  – sedlár (*14.  1.  1767  – 
†11.  7.  1809), matka Mária Alžbeta, 
rod. Barčová (Bartsch), súrodenci Eliáš 
(*1792 – †1794), Anna Zuzana (*1794 – 
†1796), Mária Alžbeta (*1797 – †1800).

Študoval na evanjelickom lýceu v Kež-
marku a na kolégiu v Prešove. Pôsobil ako 
vychovávateľ v Prešove, 1824 bol riadite-
ľom školy a neskôr evanjelickým farárom 
v Gelnici. Bol autorom náboženských prác 
pre mládež, duchovných piesní, jeho kni-
ha o augsburgskom vyznaní vyvolala pole-
miku katolíckych publicistov.

260 rokov od úmrtia kňaza Gašpara 
REISZA

(*9.  2.  1704 Spišská Sobota  – 
†27. 9. 1759)

Otec Juraj a matka Judita, rod. Frisino-
vá. Syn Gašpar, farár v Spišských Vlachoch 
a neskôr v Žiline.

Po domácich štúdiách ho poslali rodi-
čia v roku 1714 do Levoče, kde študoval 
4 roky. Neskôr pôsobil v Bratislave (3 roky), 
v Breslavi (2 roky), v Jene (1727 – 1729). 

Po návrate domov ho povolali do Spišskej 
Soboty (1720  – 1740). Bol ordinovaný 
v  Levoči superintendantom Pfanschmi-
dom 26. júla 1729. V rokoch 1740 – 1759 
bol evanjelickým farárom v Kežmarku.

440 rokov od úmrtia kňa-
za Juraja FILKERA (Stephany) 
(†5. septembra 1579)

Bol prívržencom reformačných myš-
lienok a  svojim entuziazmom presvedčil 
aj obyvateľov Veľkej, ktorí na evanjelickú 
vieru slávnostne hromadne prestúpili 
19. marca 1552. Do užívania evanjelickej 
cirkvi prešiel aj dovtedajší rímskokatolícky 
kostol. Juraj Filker bol zároveň seniorom 
Bratstva 24 spišských miest. 3. februára 
1573 bol uväznený na Ľubovnianskom 
hrade. Po návrate zo zajatia v roku 1575 sa 
zriekol kňazského úradu.

 Zuzana Kollárová

INZERCIA tý, hranoly a  dlážkovicu na 
podlahy. Inf.: č. t. 0908 234 866, 
www.drevozrubyobklady.sk 
 2/19-P

 Predám starožitný náby-
tok – pohovka, stolík, 2 kreslá 
a  2 stoličky, prečalúnený, za-
chovalý, cena dohodou. Inf.: 
č. t. 0905 543 505.  8/19-P

 Prijmeme predavačku 
do školského bufetu, sídlisko 
Juh, v dopoludňajších hodi-
nách. Inf.: č. t. 0918 969 101.
         33/19-R

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

 Náter striech za 3€/1 m2. 
V cene je farba + práca. Inf.: 
č. t. 0905 922 418.  19/19-R

 OTEC Antonio veští 
a pomáha v nešťastí. Inf.: č. 
t. 0904 228 728.  32/19-R

 Predám kvalitný leš-
tený Tatranský smrekový 
obklad  – 3 €, perodrážku, 
zrubový profil  – pologuľa-

12. a 13. septembra o 19. 
hod. STEHLÍK

USA, dráma, 149 min., ti-
tulky, MP15

Theo mal 13 rokov, keď 
mu zabili mamu počas 
bombového útoku. Tragé-
dia mu zmenila život na ne-
konečnú cestu plnú smútku 
a viny, znovuzrodenia a vy-
kúpenia – ale aj lásky.

Vstupné: 5€ / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 4€

14. a 15. septembra 
o  16.30 hod. HODINÁ-
ROV UČEŇ

CZ/SK, hraná rozprávka, 
102 min., dabing, MP

Z Urbana sa stáva sirota, 
ktorej sa ujme majster ho-
dinár. Keď dospeje, zamilu-
je sa do hodinárovej dcéry. 
Otcovi sa to nepáči a pošle 
učňa, aby našiel hodinky, 
ktoré dokážu varovať pred 
smrťou.

Vstupné: 5€ / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 4€

14. a 15. septembra o 19. 
hod. SKUTOK SA STAL

SK, dokument, 82 min., 
slovenská verzia, MP12

Mapovanie slovenskej 
minulosti cez konkrétny 
príklad najväčšej spoločen-
skej kauzy 90-tych rokov. 
Príbeh troch kamarátov- 
Oskara Fegyveresa, Róber-
ta Remiáša a Petra Tótha.

Vstupné: 5€ / vstupné 
zľavnené (deti, študenti, se-
niori, ŤZP): 4€

16. septembra o 19. hod. 
SVETOZÁR STRAČINA

SK, dokumentárny, 68 
min., slovenská verzia, 
MP12, FK

Bohém, ktorý bytostne 
vnímal a rozvíjal autentic-
ký folklór. Príbeh skladate-
ľa, ktorého hudobné kom-
pozície nadchýnajú aj tých, 
ktorí sa folklóru vyhýbajú, 
v réžii P. Barabáša.

Vstupné: 5€/ vstupné FK, 
ŤZP: 3€

FOTO – archív organizátora

Biografický slovník osobností mesta Poprad
V septembri si pripomíname:
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Na námestí bol v sobotu jeleň Hrá s iskrou v oku
Centrum mesta sa mi-

nulú sobotu zelenalo po-
ľovníckym oblečením. 
Členovia poľovníckych 
združení z podtatranského 
regiónu a ich priaznivci sa 
stretli na 3. poľovníckom 
dni, ktorý začali slávnost-
ným sprievodom a  omšou 
v Kostole sv. Egídia.

Pasovanie poľovníčky za 
lovkyňu, varenie poľovníc-
keho gulášu, súťaž vo vá-
bení jeleňa, ale aj ukážky 
práce kynológov, sokoliarov 
a  ďalší program prilákali 
všetkých, ktorým je starost-
livosť o les a lesnú zver blíz-
ka. Lenka, ktorá bola paso-
vaná za lovkyňu, prezradila, 
že poľovníctvo je v  ich ro-

dine dlhodobou tradíciou: 
„Poľovníctvu sa venujem 
odmala, som k  tomu vede-
ná v rodine a aj som študo-
vala strednú lesnícku školu 
a  nastupujem ako prváčka 
na vysokú lesnícku školu. 
Bola som pasovaná za lov-
kyňu, aby som pokračovala 
v  tradícii v  poľovníctve ako 
ďalšia generácia.“ Mladá 
budúca poľovníčka verí, že 
ju čakajú dobré úlovky, ale 
samozrejme jej úlohou bude 
aj starať sa o les a lesnú zver.

Šimon Škoviera, predseda 
poľovníckej komisie Ob-
vodnej poľovníckej komory 
Poprad sa vyjadril: „Poľov-
nícky deň je slávnosťou, kto-

rou prezentujeme poľovníc-
tvo v  rámci podtatranského 
regiónu. Celkovo máme 14 
poľovníckych združení alebo 
užívateľov poľovných reví-
rov. Tohtoročná poľovnícka 
sezóna prebieha štandard-
ne, teraz nás čaká najkrajšie 
poľovnícke obdobie – jelenia 
ruja. A  samozrejme sa už 
pripravujeme na zimu. 
Poľovníci v  lete pripravili 
dostatok kvalitného sena 
pre jeleniu zver a  ďalšie 
krmivá.“ Na podujatí tiež 
odovzdali vyznamenania 
aktívnym členom, ktorí sa 
zaslúžili o  rozvoj poľov-
níctva na Slovensku. (mar)

Pasovanie poľovníčky za lovkyňu.           FOTO - Marta Marová

Chutný jelení guláš varili 
členovia PZ Štrba.  

Popradský literárny klub 
a  kino Tatran zorganizo-
vali minulý utorok besedu 
s  herečkou Zuzanou Cigá-
novou. Program obohatili 
ukážky z  filmov, v  ktorých 
hrala. 

Herečka už takmer 50 ro-
kov pôsobí v Činohre SND. 
Účinkovala v  dvesto televíz-
nych filmoch a inscenáciách. 
Počas svojej kariéry stvárnila 
psychologické i  komediálne 
roly. Účinkovala aj v  neza-
budnuteľnom  muzikáli Na 
skle maľované (640 repríz).  

Okrem herectva sa venuje 
aj písaniu. Je autorkou kníh 
Kúsok cesty okolo sveta, Do-
padne to dosť dobre, pes bude 
rád, K+K z  prostredia pio-
nierskeho tábora a divadel-
nej hry Divadelná hra. Na-
sledujúce knihy Šampanské, 
káva, pivo, Špaky v tŕní a 
Aksál boli nominované do 
finále súťaže Anasoft litera.

V  knihách ukazuje jedi-
nečný pohľad na svet. Domi-
nuje v nich dialóg a vnútorný 
dialóg. Píše ich ako herečka. 
Opisuje všetko ako scenár – 
„myšlienka, porozmýšľam, 
nádych, veta“... Svoje diela si 
potom číta ako cudzí človek, 

ktorý o deji nič nevie. 
Z. Cigánová uviedla: „Dnes 

je moderné byť hercom. Vid-
no ťa, si známy. Predtým to 
bolo také malé poslanie.“ 
Naposledy sme ju mohli 
vidieť v  snímke Ostrým 
nožom. „Pre herca je veľmi 
ťažké hrať malú rolu. Menej 
sa môže prejaviť ako herec, 
ukázať emócie aj svoje maj-
strovstvo. Nie je ani čas sa do 
nej vžívať. Niekedy už nás, 
starších, spoločnosť vyraďuje, 
neváži, nevšíma si. Mladí by 
si mali uvedomiť a  pocho-
piť, že starí ľudia sú kostrou 
spoločnosti. Sú rovnako zau-
jímaví ako mladšie ročníky. 
Majú tu svoje miesto. Keby 
tu už nemali byť, neboli by. 
Ich skúsenosti, životná  zre-
losť a múdrosť je pre mladých 
veľmi vzácna a nenahraditeľ-
ná,“ dodala herečka.  (kpa)

Kino Tatran
utorok
24. 9.

FOTO – Katarína Plavčanová
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Z kuchyne FK Poprad
Juniori: v nedeľu 8. septembra Po-
prad B – Snina 1:0.
St. dorast U19: v sobotu 7. septem-
bra Ružomberok – Poprad 0:1.
Ml. dorast U17: v sobotu 7. sep-
tembra Poprad – Ružomberok 
0:2.
Ml. dorast U16: v sobotu 7. sep-
tembra Poprad – Ružomberok 
0:3.

Ml. žiaci U13: v nedeľu 8. septem-
bra Prešov - Poprad 4:1.
Ml. žiaci U12: v nedeľu 8. septem-
bra Prešov - Poprad 15:7.
Ženy: v sobotu 7. septembra Nitra 
- Poprad 6:1.
Dorastenky: v nedeľu 8. septem-
bra Bardejov - Poprad 14:0.
Žiačky: v nedeľu 8. septembra Bar-
dejov - Poprad 1:7.

Šláger kola zvládli lepšie Popradčania

Mladí volejbalisti si zahrajú mužskú súťaž

   Z  V  R P S B

1. Dubnica n. V. 8 7 0 1 21:9 21

2. B. Bystrica 8 6 0 2 21:10 18

3. FK Poprad 8 6 0  2 15:8 18

4. Skalica 8 5 2 1 12:9 17

5. Žilina B 8 5 0 3 19:16 15

6. Petržalka 8 4 1 3 16:13 13

7. L. Mikuláš  8 4 1 3 10:11 13

8. Ružomberok B 8 4 0 4 16:16 12

9. Komárno 8 3 2 3 9:13 11

10. Podbrezová 8 3 0 5 10:13 9

11. Púchov 8 2 2 4 9:9 8

12. Bardejov 8 2 2 4 9:12 8

13. Slovan BA B 8 2 0 6 6:13 6

14. Šamorín 8 1 3 4 7:18 6

15. FC Košice 8 1 2 5 8:12 5

16. Trebišov 8 0 3 5 10:16 3

Tabuľka II. ligyPopradskí fut-
balisti odohrali 
v  sobotu dôležitý 
zápas 8. kola II. 

ligy proti lídrovi z Dubnice 
nad Váhom, ktorý dovtedy 
nestratil v súťaži ani bod.

V divokom zápase sa napo-
kon z  víťazstva tešili domáci 
„Orli“, ktorí porazili Dubniča-
nov 3:2. O všetkom rozhodli 
legionári. Postupne sa do 
streleckej listiny zapísali Bra-
zílčan Lopez Da Silva Junior, 
Srb Dragan Andrič a Španiel 
Enzo Arevalo. Za hostí kori-
govali skóre Marek Kuzma 
a Miladin Vujoševič. Poprad-
čania tak pripravili hosťom 

prvú prehru v sezóne a ostali 
v hre o najvyššie priečky. „Bol 
to dobrý zápas, divácky atrak-
tívny. Som rád, že sme prvým 
mužstvom, ktoré pokorilo 
lídra tabuľky. O víťazstvo sme 
museli bojovať až do závereč-
ného hvizdu. Teší ma výsledok, 
aj predvedená hra. Situáciu 
sme si skomplikovali sami dvo-
ma inkasovanými gólmi, ale to 
patrí k  futbalu,“ skonštatoval 
po zápase tréner FK Poprad 
Marek Petruš.

Futbalisti FK Poprad majú 
nahustený program. Už dnes, 
t. j. v  stredu 11. septembra 
cestujú do Prešova na zápas 
3. kola Slovnaft Cup-u a v ne-

deľu budú hrať ligu v Petržal-
ke.

Výsledok: 8. kolo II. ligy 
v  sobotu 7. septembra FK 
Poprad  – FK Dubnica n. 
V  3:2 (1:0), góly Popradu: 
14. Lopez Da Silva Junior, 65. 
Dragan Andrič a  74. Enzo 

Arevalo.
Program: 3. kolo Slovnaft 

Cup-u  v  stredu 11. septem-
bra o  16. hod. 1. FC Tatran 
Prešov – FK Poprad, 9. kolo 
II. ligy v nedeľu 15. septem-
bra o  10.30 hod. FC Petr-
žalka - FK Poprad. (mav)

Krátko zo športu
 ŽENSKÝ tím FK 

Poprad odohrá dnes, t. 
j. v  stredu 11. septem-
bra, o 16.30 hod. zápas 
2. kola Slovenského po-
hára proti MŠK Žilina 
na ihrisku NTC v  Po-
prade.

 FUTBALISTI ŠK 
Zemedar Poprad – 
Stráže v  nedeľu 8. sep-
tembra prehrali doma 
v šlágri 6. kola 6. OMV 
ligy s  Huncovcami 0:2 
a klesli v tabuľke na tre-
tie miesto. V nedeľu 15. 
septembra pocestujú 
zverenci Petra Gemzu 
do Hôrky.

 V  RÁMCI 17. 
ročníka Dňa obce Gá-
novce sa v  sobotu 7. 
septembra uskutočnil 
aj 5. ročník cezpoľného 
behu Ganrun, v ktorom 
štartovalo spolu 140 
bežcov a  najlepší muž-
ský výkon obhájil Jozef 
Dubašák z  AK Steeple 
Poprad. Najrýchlejšou 

ženou bola Tímea Mi-
hoková z BK Poprad.

 V SOBOTU 7. sep-
tembra sa v Hranovnici 
uskutočnili ďalšie pre-
teky 19. ročníka Pod-
tatranskej olympiády 
mladých hasičov. Medzi 
chlapčenskými a  zmie-
šanými družstvami 
obhájila minuloročné 
prvenstvo Spišská Tep-
lica. Medzi dievčatami 
bola prvá Šuňava I.

 V NEDEĽU 8. sep-
tembra sa v Gerlachove 
uskutočnila sedem-
násta súťaž 25. ročníka 
Podtatranskej hasičskej 
ligy. V  kat. mužov zví-
ťazilo domáce druž-
stvo, medzi ženami 
boli najlepšie Gánovce. 
Medzi dorastencami 
bola prvá Hranovnica, 
medzi dorastenkami 
zvíťazilo Spišské Bys-
tré. Súťažili aj muži 
nad 35 rokov a  tu zví-
ťazili Batizovce. (ppv)

Popradskí mladí 
volejbalisti sa v na-
stávajúcej sezóne 
zapotia o  čosi viac, 
ako zvyčajne. Do 

ich kalendára pribudne od októbra 
aj 1. liga Východ. Po mnohých ro-
koch sa tak bude hrať v našom mes-
te aj mužská súťaž, ktorú odohrajú 
Popradčania prevažne s  hráčmi 
kadetského veku.

Po úspechu kadetov z  ostatných 
majstrovstiev Slovenska čaká mla-
dých volejbalistov VK Junior 2012 
Poprad ďalšia výzva. Okrem mládež-
níckych súťaží nakuknú od októbra 
už aj do mužského volejbalu. „Čaká 
nás dlhodobá súťaž mužov, na ktorú 
sa veľmi tešíme, pretože mužský vo-
lejbal sa bude v Poprade hrať asi po 
15 rokoch. V nadväznosti na to sme 
chlapcov zapojili aj do kategórie junio-
rov, kde sa bude súťaž hrať formou 
dvoch kvalifikačných turnajov,“ ozrej-
mil tréner VK Junior 2012 Poprad 
Andrej Vojčík.

V  kádri sú zatiaľ väčšinou hráči 
kadetského veku, doplnení o  pár 
juniorov, ale aj žiakov. „Bude to nároč-

né. Chlapci povedali, že do toho chcú 
ísť naplno. Verím im a dúfam, že sa 
k tomu postavia zodpovedne. Premýš-
ľame aj nad doplnením kádra o dvoch 
až troch skúsenejších hráčov, ktorí by 
mohli chlapcom odovzdávať skúsenos-
ti,“ doplnil A. Vojčík.

Mladí popradskí volejbalisti, ale 
aj volejbalistky si po novom užívajú 
tréningy v Aréne Poprad, no súťažné 
zápasy budú hrať prevažne vo svojom 
domovskom stánku. „Súťažné zápasy 
mužov odohráme v telocvični SSOŠ vo 
Veľkej, ale chceli by sme priestory Aré-
ny využiť na dlhodobú súťaž kadetov. 
Do budúcna by sme však veľmi radi 
prilákali popradského fanúšika aj na 
mužskú ligu, ktorú by sme sem postup-

ne chceli preklopiť,“ vysvetľoval tréner 
mladých popradských volejbalistov.

Prvou vážnejšou previerkou bol 
pre tri chlapčenské a dve dievčenské 
kategórie cez víkend veľký medzi-
národný turnaj v poľskom Krakove. 
Naši juniori vyhrali v  konkurencii 
poľských tímov svoju skupinu A bez 
jedinej prehry, zaváhali až v  semifi-
nále. Prehrali v ňom 1:3 s MOS Wola 
Varšava a následne porazili v zápase 
o tretie miesto ďalší tím z hlavného 
mesta Poľska, KS Metro 3:1. V  ka-
tegórii žiakov skončili Popradčania 
na 10., žiačky na 8. mieste. Kadeti 
boli jedenásty a kadetky piate. (mav)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – Marek Vaščura
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Cyklotrialisti ukončili sezónu v Poprade

Leto v chládku pri bowlingu Podtatranský Davis Cup

V  sobotu 7. septembra sa 
v Trialparku v Strážach ko-
nali finálové preteky Sloven-
ského pohára a Slovenských 
hier mládeže s medzinárod-
nou účasťou.

Domáci usporiadateľský 
klub 3AL Biketrial Club Po-
prad mal tiež svoje želiezka 
v ohni. Symbolickou účasťou 
potešil organizátorov jeden 
z najlepších slovenských cyk-
lotrialistov súčasnosti – do-
máci pretekár Ján Kočiš. „Pri-
šlo k nám približne 50 jazdcov 
so Slovenska, Poľska a Maďar-
ska. Účasť tvorila celá sloven-
ská špička práve preto, že to 
boli posledné preteky sezóny. 
V  elitnej kategórii nás potešil 
štartom domáci pretekár Ján 
Kočiš a tiež jeho mladý konku-
rent Andrej Galovič z Rudiny, 
ktorý je v tejto kategórii nová-
čikom. S  nimi súperili už len 
maďarskí cyklotrialisti. Medzi 

Minulý týždeň v  stredu 
si dali stretnutie priazniv-
ci zábavného bowlingu 
na poslednom  5. kole  tur-
naja  Leto v  chládku 2019 
(Nielen 10 je Strike) v herni 
Citybowling Poprad. Turnaj 
sa odohral v dvoch rundách 
za účasti 30 hráčov.

Výkony viacerých hráčov 
boli vysoké a najviac sa dari-
lo Jozefovi Hegenbartovi. Kva-
lifikáciu vyhral výkonom 
1463  s  priemerom  243,83. 
Zo šestnásteho miesta ako 
posledný postupoval  Pavel 
Bubelíny. Do semifinále si pre-
nášali hráči  30%  dosiahnuté-
ho výkonu v kvalifikácii. Tam 
sa odohrali dve hry na súčet 

deťmi sme mali dvoch prete-
károv v prvej trojke celkového 
poradia – Matúša Horvátha 
a  Leu Kucovú. Medzi senior-
mi zasa výsledkami potešili 
Tomáš Schmidt a  Maroš Pa-
taky, ktorí tiež miešali pora-
die na špici,“ skonštatovala 
organizátorka pretekov Jana 
Kucová z 3AL Biketrial Clu-
bu Poprad.

Popredný slovenský cyk-
lotrialista – Popradčan Ján 

vrátane pre-
nosu a  han-
dicapu (ženy 
a  juniori do 
15 rokov) ur-
čil postupujú-
cu osmičku.

V  semifi-
nále domi-
noval Igor 
L e n d á c k y.
Ako posledný 
postupujúci 
do finálovej osmičky bol Sta-
nislav Hertely. Finále sa hralo 
na jednu hru od nuly vrátane 
handicapov.  Najlepší výkon 
podal Rudolf Zoričák, keď do-
siahol výkon 252 bodov s prie-
merom 232,67. Na  druhom 

Kočiš sa v  súčasnosti venuje 
skôr exhibičným vystúpe-
niam, ale preteky na domácej 
trati si nechcel nechať ujsť. 
„Len pred týždňom som sa 
dozvedel, že som potvrdil ter-
mín na jednu exhibíciu a  to 
ma mrzelo, lebo som chcel na 
domácej trati štartovať. Nepo-
darilo sa mi danú akciu zrušiť 
a  tak som absolvoval aspoň 
prvé kolo. Baví ma vracať sa 
medzi ľudí na súťaže, ale mo-

mieste  skončil  Vladimír Pav-
likovský výkonom 243 s prie-
merom  219,00  a  tretí  skončil 
Jozef Hegenbart výko-
nom 212 s priemerom 227,67.

Cenu za najvyšší náhod 
2 x 300 bodov si odnie-
sol Lukáš Katriňák. (ľuk)

jim živobytím sú exhibície. Je 
mi ľúto, že sa konkurencia vy-
tráca. V mojich najlepších pre-
tekárskych časoch bolo nároč-
né dostať sa na pódium. Dnes 
už ho má účastník elitnej ka-
tegórie vždy takmer isté. Ani 
deti nie sú v dnešnej dobe tr-
pezlivé. Volia neskôr iné špor-
ty. Ja sa snažím tento šport 
dostávať do povedomia práve 
počas exhibícií,“ povedal.

Najúspešnejším klubom so-

Minulý týždeň v  piatok 
sa rozhodovalo v  play-off 
o  víťazoch tradičného te-
nisového turnaja družstiev 
Podtatranský Davis Cup 
2019.

Víťazom sa stalo družstvo 
Sport Club For All (Jozef 
Galajda, Marek Tauber, 
Jozef Fábry, Róbert Fábry 
a  Roman Gromada  – na 
foto), ktoré zdolalo vo fi-
nále tím Simi Tatry 3:2 (R. 
Fábry – S. Joppa 1:2, J. Ga-
lajda  – J. Valkošák 2:0, J. 

Galajda/R. Gromada - Š. 
Joppa/J. Valkošák 0:2, J. 
Galajda  – Š. Joppa 2:0 a  R. 
Fábry  – J. Valkošák 2:0). 
V zápase o tretie miesto po-
razil tím Kvety Strivinský 
družstvo Eland 2:1.

Najlepším hráčom dvoj-
hry sa stal Martin Ďurčo, 
najlepšími hráčmi štvor-
hry zasa Michal Vasiľko 
s  Mariánom Strivinským. 
Najužitočnejším hráčom 
sa stal Štefan Joppa. (ppv)

botňajších pretekov bol Novo 
CK Lučenec s piatimi medai-
lami (4 zlaté, 1 strieborná). 
Domáci 3AL Biketrial Club 
Poprad obsadil v konkurencii 
šiestich klubov štvrtú priečku 
s  troma medailami (1 zlatá, 
2 strieborné). Lea Kucová 
bola druhá v  kat. Elite ženy, 
v  kat. senior zasa porazil Ši-
mon Tapušík tímového kole-
gu Tomáša Schmidta. (mav)

FOTO – Marek Vaščura

FOTO – archív organizátora

FOTO – archív organizátora

Redakciu novín POPRAD nájdete na sídlisku 
Západ, Podtatranská ul. 7,

www.noviny-poprad.sk

PP
-1

10



Strana 12 11. 9. 2019

Matejovčania prejavili svoje...

Vedenie mesta chce pre 
Matejovce urobiť čo naj-
viac nielen pre zlepšenie 
spolunažívania s  rómskym 
etnikom, ale aj realizáciou 
ďalších investícií. „Plánuje-
me realizovať prístavbu ma-
terskej školy, robí sa jednotný 
projekt obnovy verejného 
osvetlenia v celom meste, vrá-
tane Matejoviec, v  najbližšej 
dobe bude urobený prístrešok 
pre seniorov, budú nasviete-
né tri priechody pre chodcov, 
riešime chodníky na Allende-
ho ul. aj sociálne bývanie,“ 
zhrnul primátor A. Danko, 
ktorý verí, že snáď na kon-
ci volebného obdobia budú 
Matejovčania spokojnejší 
ako teraz. Vedenie mesta 

urobí pre to všetko.
Občania predniesli rôzne 

pripomienky, nielen čo sa 
týka KC. Viacerí sa cítia byť 
správaním Rómov ohrození, 
domy v  ich blízkosti pova-
žujú za nepredajné, neróm-
ske deti nechcú dávať do 
matejovskej základnej školy 
a  radšej ich vozia inde, po-
ukazovali na to, že Mate-
jovce dávajú do mestskej 
kasy veľa a  málo dostávajú, 
no zaujímali sa i o možnosť 
športového vyžitia na futba-
lovom ihrisku pri ZŠ a  iné. 
Klub Matejovčanov už pred 
časom spracoval zoznam 
najdôležitejších požiada-
viek. Predseda KM Marek 
Dragošek sa na stretnutí 
tentoraz zameral najmä na 

KC: „Názory Matejovčanov 
na komunitné centrum sú 
rôzne. Niektorí ho vnímajú 
ako niečo, čo bude slúžiť na  
bývanie Rómov a  prilákanie 
ďalších z iných oblastí a obá-
vajú sa, že rómska komunita 
ešte vzrastie. Ďalšia časť Ma-
tejovčanov si myslí, že je to 
dobrá vec.“ Pokladajú totiž 
prácu s  touto marginalizo-
vanou skupinou a  výchovu 
a  vzdelávanie už od malých 
detí za dôležité. Prednostka 
MsÚ Oľga Netočná zdupli-
kovala: „Najprv chceme vy-
budovať komunitné centrum 
pre komunitu, ktorá tam žije, 
v  druhej fáze sa plánuje vy-
budovať tzv. prestupné bý-
vanie, ale pre žiadnych ľudí 
z iných lokalít a je to bývanie 

za zásluhy. Neskôr tam môže 
byť aj materská škola pre 
rómske deti.“ 

Regionálna koordinátorka 
Úradu splnomocnenca vlády 
pre rómske komunity Lýdia 
Mirgová, ktorá má na starosti 
komunitné centrá, poukázala 
na to, že sa problém Rómov 
v  Matejovciach veľa rokov 
neriešil: „Je veľa príkladov, 
ako spolupráca a spolunažíva-
nie funguje veľmi dobre. Tu si 
myslím, že je už dávno po dva-

nástej hodine, lebo to KC tu už 
malo byť pred 15-20 rokmi.“ 
Dodala, že z EÚ sú vyčlenené 
peniaze pre marginalizované 
rómske komunity a  slúžia 
na to, aby sa jej postavenie 
vyrovnalo s  postavením 
majoritného obyvateľstva. 

Občania predostre-
li ešte rôzne iné problémy, 
ale spolunažívanie s  róm-
skym etnikom v  Mate-
jovciach bolo najdisku-
tovanejšou témou. (mar)

Cyklojazda histórie 
mala minulý týždeň vo 
štvrtok po roku opäť 
zastávku aj v  Poprade. 
Takmer 40 nadšencov 
cyklistiky a histórie zo Slovenska i Poľska vyrazilo v  rámci 
18. ročníka z Tatranskej Štrby smerom k Spišskému hradu. 
Na medzizastávke v  Poprade ich vítal viceprimátor mesta 
Poprad Ondrej Kavka spoločne s vedúcou odboru školstva, 
mládeže a športu Editou Pilárovou. V piatok sa účastníci vy-
dali zo Spišského Podhradia cez Levoču, Spišskú Novú Ves 
a Brezno do Nemeckej a odtiaľ putovali v sobotu k cieľu na 
Pustom hrade.  FOTO – Marek Vaščura

Ľudový umelec drotár Ján Pecuch zo Starej 
Ľubovne nie je Popradčanom neznámy. Svoje 
príťažlivé dielka spletené z drôtikov, kamien-
kov, mušlí a iných materiálov už pod Tatrami 
vystavoval. Tentoraz zavítal do Podtatranskej 
knižnice na sídlisku Západ, kde jeho výstava Drôtené variácie, 
ktorú otvorila kurátorka Ivana Šipošová,  potrvá do 29. sep-
tembra.  FOTO – Podtatranská knižnica v Poprade

(Dokončenie zo str. 1)

FOTO – Marta Marová


