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Scholtzove dni plné športu, kultúry a spomienok

Začne  sa
výstavba
kruhovej
križovatky
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V troskách záchranárskeho vrtuľníka vyhasli štyri životy

Matejovské Scholtzove dni boli 
uplynulý víkend venované osob-
nosti Matejoviec Karolovi Augus-
tovi Scholtzovi, zakladateľovi stro-
járskej dielne, z ktorej sa postupne 
stala známa továreň zamestnáva-
júca stovky ľudí. Jeho rodina v 19.
storočí zmenila tradičný poľnohos-
podársky charakter mesta.

V  piatok bola historická časť 

podujatia venovaná  prednáške Bo-
ženy Malovcovej z popradského pra-
coviska Štátneho archívu v Prešove. 
„Scholtz je jedným z  najvýznam-
nejších podnikateľov pod Tatrami. 
V roku 1845 vytvoril malú dielňu na 
výrobu jednoduchého náradia. Začali 
v  nej pracovať traja ľudia. Preslávil 
sa hlavne výrobou česákov na kone 
a dobytok. Syn Karola Augusta - Ján 

Emil Scholtz bol technicky zdatný 
konštruktér. Za jeho života v 50-tych 
rokoch 19. storočia zažila firma jeho 
otca prudký rozvoj. Ján Emil mal 
dvoch synov - Karol Albert Scholtz 
bol strojným inžinierom a do rodin-
nej firmy nastúpil v  roku 1881 ako 
technický vedúci. O sedemnásť rokov 
mladší brat Viktor Emil Scholtz na-
stúpil do firmy v  roku 1900 ako ob-

chodný vedúci. Posledným známym 
bol syn Viktora Emila - Emil Scholtz. 
Počas jeho pôsobenia sa z verejno-ob-
chodnej spoločnosti stala účastinná 
spoločnosť,“ zaznelo okrem iného 
v prednáške.

Nultý ročník Scholtzovych dní po-
kračoval v  sobotu športovou a  kul-
túrnou časťou.

Minulý týždeň v  stredu obletela Slovensko smutná 
správa. Počas záchrannej akcie v lokalite obce Strelníky 
v  okrese Banská Bystrica prišli o  život po páde vrtuľ-
níka traja členovia popradskej posádky Vrtuľníkovej 
záchrannej zdravotnej služby ATE a  s  nimi na palube 
i 38-ročný pacient. Príčiny nehody sú stále v štádiu vy-
šetrovania.

Posádka VZZS ATE zo strediska Poprad letela na pomoc 
pacientovi, ktorý spadol z výšky. Po jeho ošetrení a nalože-
ní na palubu vzlietol vrtuľník smerom do banskobystrickej 
nemocnice. „Po odlete z miesta udalosti sa dispečingu ATE 
nepodarilo nadviazať žiaden ďalší kontakt s posádkou. Ná-
sledne boli aktivované príslušné záchranárske zložky, ktoré 
po nezvestnom vrtuľníku pátrali v ťažko dostupnom teréne 
niekoľko hodín. V  skorých ranných hodinách boli nájdené 
trosky vrtuľníka a neskôr štyri telá bez známok života,“ ob-
jasňovala tragické udalosti hovorkyňa ATE Zuzana Hop-
jaková. (Pokračovanie na str. 6)

(Pokračovanie na str. 4)
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Stručne Mediačnú dohodu nepodpísali, ale opatrenia budú realizovať
• DO Európskeho týždňa mobility, 
ktorý začína v piatok 16. septembra 
a potrvá do štvrtka 22. septembra, sa 
zapojí aj mesto Poprad. Vo štvrtok 
22. septembra bude v našom meste 
premávať MHD zadarmo, čo prispe-
je k podpore najekologickejšej hro-
madnej dopravy v meste. 

• SLÁVNOSTNÁ odpustová svä-
tá omša sa uskutoční vo štvrtok 15. 
septembra o 10. hod. v Konkatedrále 
Sedembolestnej Panny Márie v Popra-
de. Hlavným celebrantom bude prof. 
František Trstenský. 

• V  PIATOK 16. septembra bude 
v závode Immergas Europe Poprad 
spustená do prevádzky nová vý-
robná linka. Modernizácia závodu, 
okrem novej linky na výrobu kotlov 
Immergas Exa, je založená na novej 
štruktúre logistiky so zväčšením cel-
kovej plochy zo 6 800 m2 z roku 2008 
na 15 300 m2. 

• HISTORICKÚ hru Richard 
III, ktorej autorom je slávny sveto-
vý dramatik William Shakespeare 
môžu vidieť diváci kina Cinemax 
v obchodnom centre Max v Poprade 
v  utorok 20. septembra o  19. hod. 
Hra hovorí o  vojnou sužovanom 
Anglicku spamätávajúcom sa z  ťaž-
kého konfliktu. 

• SVÄTÉ misie sa v Poprade začnú 
v  sobotu 24. septembra a  potrvajú 
do nedele 2. októbra. Od dnes 14. 
septembra začína v  našom mes-
te prípravný misijný týždeň. Dnes 
o 16.30 hod. sa na Kvetnici uskutoč-
ní Krížová cesta pokánia za mesto 
Poprad.

• V SOBOTU 17. septembra od 7. 
do 12. hod. sa v Poprade na Okruž-
nej ulici v priestoroch Strednej od-
bornej školy uskutoční Popradská 
zberateľská burza. 

• PRERUŠENÁ distribúcia elek-
triny z  dôvodu plánovaných prác 
na zariadení vysokého napätia bude 
v  stredu 21. septembra od 6.30 do 
16. hod. a  v  piatok od 7.10 do 16. 
hod. v  Spišskej Sobote na Uliciach 
Matejovská, Brokoffova, Fabiniova, 
Gattingerova, Grebova, Grossova, 
Harmincova, Hitschová, Majunke-
ho, Reinerova, Schmoerova, Kež-
marská. V  stredu 21. septembra 
od 14. do 18.30 hod. v  Poprade na 
Levočskej ul. a v stredu 21. septem-
bra od 6.30 hod. do 16. hod. a v pia-
tok 23. septembra od 7.10 do 16. 
hod. v  Poprade na Štefánikovej ul. 
Presné čísla domov, ako aj ČOM, 
ktorých sa odstávka týka sú uve-
rejnené na www.poprad.sk.   (ppš)

Verejné toalety na Námestí sv. Egídia začalo od 1. septembra 2016 prevádzkovať mesto. Prevzatie toaliet do 
nájmu od vlastníka objektu schválilo MsZ. Hlavným dôvodom bolo zabezpečenie týchto služieb v rozsahu zod-
povedajúcom potrebám návštevníkov centra mesta. 

Otváracie hodiny boli oproti pôvodnému času prevádzky rozšírené - verejné toalety sú tak k dispozícii denne od 9. 
do 18., v sobotu od 9. do 17., novinkou je aj prevádzka v nedeľu v čase od 10. do 17. hod. 

Počas kultúrno-spoločenských podujatí v centre mesta bude prevádzková doba toaliet prispôsobená podľa kon-
krétnych požiadaviek.          (mag)

Verejné toalety v centre Popradu prevádzkuje od septembra mesto

So zárukou, že investor bytovky postaví
Poslanci schválili zámer prenajať pozemky na Su-

choňovej ulici na Juhu IV vhodné na výstavbu byto-
vých domov a k tomu podmienky obchodnej verejnej 
súťaže.  V tejto lokalite mali už pred šiestimi rokmi 
vyrásť bytovky pod názvom Nový Poprad, ale tento 
projekt investor nedokázal zrealizovať.

„Podmienky sú nastavené tak, aby výstavba prebiehala 
podľa stanoveného harmonogramu a mesto malo záruku, 
že investor stavbu dokončí. Sú veľmi prísne, takže predpo-

kladáme, že sa na súťaži zúčastnia len veľmi skúsení deve-
loperi. Očakávame, že výstavba bude v takej intenzite, aby 
už začiatkom roka 2018 boli postavené bytovky s približne 
sto bytmi,“ ozrejmil viceprimátor Popradu Pavol Gašper. 
Následne po kolaudácii odkúpi investor od mesta pozemok 
zastavaný bytovým domom do svojho vlastníctva. Mesto 
taktiež môže odkúpiť zrealizované byty do vlastníctva, a to 
buď z vlastných zdrojov alebo tiež z prostriedkov Štátneho 
fondu rozvoja bývania a ďalších zdrojov.  (mar)

Mediácia, ktorá mala viesť k roz-
riešeniu problémov medzi obyva-
teľmi časti mesta vo Veľkej a spoloč-
nosťou Schüle Slovakia, sa minulý 
štvrtok skončila. Po 19 mesiacoch 
stretnutí bola uzavretá bez podpí-
sania záverečnej mediačnej dohody. 
OZ Popradčania za čistejší Poprad 
využilo svoju zákonnú možnosť a 
dohodu nepodpísalo. 

Dagmar Tragalová z Mediačného 
centra Poprad, ktorá mediáciu viedla, 
však vidí prínos v tom, že 
sa zlepšila vzájomná ko-
munikácia: „Obe sporové 
strany dokázali vytvárať 
riešenia na zlepšenie sused-
ského spolužitia. Môžem 
povedať, že mediácia bola 
veľkým prínosom, hlavne z 
pohľadu budúcich vzťahov 
a úpravy toho, že tieto stra-
ny dokážu konštruktívne 
komunikovať. Predtým to 
15 rokov nebolo možné.“ 

Ján Vaľko z OZ Poprad-
čania za čistejšie životné prostredie sa 
vyjadril, prečo dohodu nepodpísali: 
„Bolo pozitívom, že sme mali možnosť 
sa stretnúť a diskutovať. Boli dohodnu-
té nejaké dielčie riešenia, ale nedoká-
zali sme sa dohodnúť na podstatných 
veciach, napr. v oblasti dlhodobého 
merania hluku. Vítame, že Schüle uro-
bila niektoré opatrenia na zlepšenie 
situácie, ale urobila ich s veľkým one-
skorením. Keby sa boli realizovali od 
samého začiatku, tak vznik OZ, ani 
mediácia by neboli potrebné. Napriek 
tomu, že niektoré opatrenia sa urobili, 
hlavne obyvatelia Širokej ulice hodno-
tia životné podmienky ako neuspoko-
jivé. Stále nás trápi zvýšená hladina 
hluku a napriek určitým opatreniam  
v podobe filtrov, stále evidujeme sivý 
prášok. Tiež sme sa nedokázali dohod-
núť na kľúčovej veci, zvrátiť rozhod-

nutie Schüle, aby sa ďalej rozširovala. 
Naopak, za mesiace mediácie sme sa 
kvôli etike nemohli k ničomu vyjadro-
vať a medzitým si spoločnosť pripravila 
podklady k ďalšiemu rozširovaniu.“

Vedenie spoločnosti Schüle Slovakia 
mediáciu uvítalo, pretože jej poskytla 
možnosť poznať problémy, postoje 
a obavy občanov. „Táto komunikač-
ná platforma vytvorila možnosť pre 
hľadanie riešení, ktoré by napomohli 
nášmu spolunažívaniu a bývaniu ľudí 

v tejto lokalite, ktorých ľudsky chá-
pem. Jedným z výsledkov práve týchto 
mediačných stretnutí bola dohoda na 
vytvorení odborných posudkov - zdra-
votných, emisno-prenosových, teda, 
ako vplýva naša výroba na susedov a 
zamestnancov. Jednoznačným výsled-
kom doterajších štúdií je, že táto výro-
ba má minimálny vplyv na obyvateľov 
v susednej oblasti a zamestnancov a 
profesionálne odborné posudky meraní 
potvrdili, že sú hlboko pod limitmi. Re-
alizovali sme  množstvo technicky, or-
ganizačne a finančne náročných opat-
rení a budeme v nich pokračovať. Pôjde 
o vytvorenie zeleného pásu na hranici 
našej spoločnosti a susedov, postavenie 
protihlukovej steny na existujúcej starej 
hale, vytvoríme horúcu linku na nahla-
sovanie akútnych problémov, ktoré tak 
bude možné okamžite riešiť,“ uviedol 

konateľ spoločnosti Schüle Slovakia 
Vladimír Omasta. Požiadavku dlho-
dobého kontinuálneho merania hluku 
a prašnosti považuje z hľadiska vyso-
kých nákladov za nereálnu a nie je to 
bežné ani v SR, ani v Európe. Napriek 
tomu, že OZ mediačnú dohodu ne-
podpísalo, V. Omasta nie je sklamaný: 
„My sme už na začiatku mediácie boli 
rozhodnutí, že sa budeme snažiť zlep-
šovať vzťahy a hľadať riešenia. A v tom 
budeme pokračovať. Formálny podpis 

na dohode nepovažujem za 
rozhodujúci.“ 

Od začiatku mediácie 
sa na nej zúčastňovala i 
poslankyňa Beáta Sichrov-
ská a objektívne vnímala 
obe sporové strany. Kvitu-
je, že sa dokázali stretnúť 
za spoločným stolom a 
vyjadriť svoje problémy. 
„Mediáciou sme v podstate 
riešili staré rozhodnutia, pri 
ktorých si v minulosti neu-
vedomovali, aké budú mať 

dôsledky. Myslím si však, že legislatíva 
SR sa neustále sprísňuje a posudky, 
ktoré malo Schüle od renomovaných 
odborných inštitúcií zabezpečujúcich 
merania ukázali, že neprekračujú po-
volené hladiny, hoci to bolo z druhej 
strany neustále spochybňované.“

Primátor Popradu Jozef Švagerko 
uzavrel: „Firma Schüle je tu 17 rokov, 
je to stabilný zamestnávateľ. Vítam jej 
postoj, že aj napriek nepodpísaniu do-
hody, bude pokračovať v realizácii na-
vrhnutých opatrení, ktoré sú potrebné. 
Na druhej strane vítam aktivitu OZ, 
ktoré poukázalo na problémy. Zvážime 
aj nezávislé merania a vyhodnotíme 
všetko s odborníkmi. Nechceme, aby 
tu boli porušované zákony SR. Chceme 
podporovať podnikateľské subjekty a 
rozvoj celej lokality, ale nie na úkor ži-
votného prostredia.“   (mar)
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Krátke správy

Samospráva chce pomôcť pri vysporiadaní pozemkov

Začne sa výstavba kruhovej križovatky

Štrajk učiteľov

• PRE takmer 20 000 ľudí a firiem 
zostáva posledná šanca na podanie 
daňového priznania. Šesťmesačný 
odklad uplynie 30. septembra. Da-
ňové priznanie treba nielen podať, 
ale daň aj zaplatiť. Možnosť odložiť 
si daňové priznanie tento rok využilo 
približne 185 000 daňovníkov. 
• LEGENDÁRNY film Jiřího Menz-
la natočený podľa predlohy Bohumila 
Hrabala - Obsluhoval jsem anglické-
ho krále  sa bude premietať 17. sep-
tembra o 19.30 hod. v jesennom kine 
pred Hotelom Lomnica v  Tatranskej 
Lomnici.
• VO Svite sa v sobotu 17. septem-
bra od 15. hod. uskutoční Oktober-
fest. V  rámci kultúrneho programu 
vystúpi aj popradská rocková kapela 
Tatranka.
• UŽ po šiestykrát sa môžu polo-
profesionálni i amatérski fotografi 
zapojiť do súťaže Plenér fotografov, 
organizovanej v rámci Medzinárod-
ného festivalu fotografie - Petzvalo-
va fotografia v Spišskej Belej. Ide o 
jednodňový plenér pre fotografov s 
ocenením troch najlepších čierno-
bielych a troch farebných fotografií. 
Uskutoční sa v sobotu 17. septembra 
o  10. hod. v Múzeu Jozefa Maximi-
liána Petzvala. Hodnotiť sa budú fo-
tografie vyhotovené v deň podujatia, 
vernisáž a vyhlásenie výsledkov sa 
uskutoční 28. októbra o 17. hod.
• VO štvrtok 8. septembra skončila 
na železniciach 24-hodinová medzi-
národná policajná akcia. Pozornosť 
polície sa sústredila najmä na želez-
ničné priecestia, stanice a  osobné 
vlaky. Takmer 200 policajtov aj s po-
mocou psov skontrolovalo 295 staníc, 
415 vlakov, 217 osôb, 134 ks batožiny 
a päťdesiatku úschovní batožín a skri-
niek na batožinu. Zadržali 5 osôb po-
dozrivých z  trestnej činnosti, vypát-
rali dve osoby a uložili 11 pokút pre 
porušenie rôznych zákonov.
• EURóPSKY týždeň mobility sa 
koná každý rok od 16. do 22. septem-
bra s cieľom povzbudiť samosprávy, 
aby zaviedli a podporovali opatrenia 
udržateľnej mestskej mobility, aby 
vyzvali svojich obyvateľov využívať 
pre prepravu multimodálnu dopravu 
(peši, bicyklom či hromadnou dopra-
vou) - alternatívy osobných motoro-
vých vozidiel. Mesto Svit opätovne 
organizuje Deň bez áut, ktorý bude vo 
štvrtok 22. septembra. 
• VÝSTAVA ovocia a  zeleniny sa 
bude konať vo Svite od 21. do 23. sep-
tembra v obradnej sieni domu kultú-
ry. Návštevníci si môžu prezrieť naj-
zaujímavejšie a najkurióznejšie plody 
tohtoročnej úrody v stredu od 10. do 
17. hod., vo štvrtok od 8. do 17. hod. 
a v piatok od 8. do 14. hod.  (ppš)

Popradské školy medzi najlepšími
Inštitút pre ekonomické a sociál-

ne reformy INEKO zhodnotil pod-
ľa verejne dostupných dát základné 
a stredné školy na Slovensku.

Popradské školy neboli výnim-
kou. Medzi desiatku najlepších na 
Slovensku sa vo svojich kategóriách 
dostali dve školy - Spojená škola 
- Gymnázium Dominika Tatarku 
(9.miesto) a Súkromná stredná od-
borná škola na Ul. 29. augusta (5. 
miesto v kategórii SOŠ s najvyššou 
pridanou hodnotou).
HODNOTENIE  v rámci Prešov-
ského kraja v kategórii gymnáziá:
1. Spojená škola - Gymnázium, Ul.

Dominika Tatarku, Poprad
HODNOTENIE v rámci Prešovské-
ho kraja v kategórii stredné školy:
4. Obchodná akadémia Poprad
6. Stredná zdravotnícka škola Poprad
7. Súkromná stredná odborná škola, 
Ul. 29. augusta, Poprad
HODNOTENIE v rámci Prešovské-
ho kraja v kategórii základné školy: 
3. ZŠ s MŠ Dostojevského
10. Spojená škola, ZŠ s MŠ Letná
15. ZŠ s MŠ Komenského
20. ZŠ s MŠ Vagonárska
29. ZŠ s MŠ Francisciho

Podrobnosti a detaily hodnotenia 
nájdete na www.skoly.ineko.sk.  (mag)

V Poprade je stále veľký záujem o výstavbu rodin-
ných domov. Podľa nových zmien v územnom pláne 
mesta sú pre ne vytypované územia a ešte v tomto roku 
by mali byť schválené na výstavbu.

„To je prvý krok. Ďalší je, že je potrebné vysporiadať po-
zemky. Radi by sme vyšli v ústrety všetkým, ktorí chcú stavať 
dom a majú na to pozemky, aby vysporiadanie vlastníctva 
bolo jednoduchšie. Preto sme na zastupiteľstve schválili prí-
pravné práce pre tzv. zistenie vykonateľnosti projektu jedno-
duchých pozemkových úprav. Samospráva to chce občanom 
uľahčiť, preto chce byť mesto Poprad akýmsi urýchľovačom 
- katalyzátorom a pripraviť podklady a podmienky, aby 
mohli nielen developeri, ale aj bežní ľudia stavať, ak majú 

pozemok. Mesto do toho procesu hodlá vstúpiť tým, že po-
môže vysporiadať vlastníctvo pozemkov, teda, aby vznikol 
ucelený stavebný pozemok. Samozrejme pritom sa vyčlenia 
aj pozemky pre spoločné priestory ako sú cesty, chodníky, 
zelené pásy, plochy pre siete a pod.,“ vysvetlil viceprimá-
tor Popradu Pavol Gašper. Doplnil, že podobný proces 
prebieha v katastrálnych územiach všetkých slovenských 
miest a obcí. Ide o komplexné pozemkové úpravy. 

Vďaka takémuto vlastníckemu „preorganizovaniu“ po-
zemkov by sa v Poprade v budúcnosti mohli postaviť stov-
ky rodinných domov. Prispelo by to k zastaveniu úbytku 
Popradčanov, ktorí by tak získali ďalšie možnosti bývania 
v meste.      (mar)

Na sídlisku Juh sa v tomto týždni 
začne prestavba priesečnej križo-
vatky L. Svobodu, Rázusova a Mlá-
deže na kruhovú. Už dlhodobo ide 
o problémové miesto, kde dochá-
dza k dopravným zápcham hlavne 
v  rannej a popoludňajšej špičke.

„Ide o jeden zo strategických do-
pravných uzlov na sídlisku Juh, ktorý 
sme sa rozhodli riešiť. Prestavbou na 
kruhovú križovatku chceme zvýšiť 
plynulosť a bezpečnosť cestnej pre-
mávky v tejto lokalite,“ zdôraznil 
primátor Popradu Jozef Švagerko. 
Predpokladaný čas výstavby je 90 dní 
od odovzdania staveniska. Zhotovite-
ľom stavby je spoločnosť Eurovia SK 
z Košíc, cena diela dosahuje takmer 

233 tisíc eur. Mesto 
dokázalo pri verejnom 
obstarávaní „vysúťa-
žiť“ dobrú cenu, takže 
ušetrilo 135 tisíc. Pri-
mátor podčiarkol, že 
každopádne nepôjde 
úspora na úkor kvality. 

„Prestavba predsta-
vuje rozšírenie jednot-
livých ramien budúcej 
okružnej križovatky, 
výstavbu stredového 
ostrovčeka a zvýše-
ných dopravných ostrovčekov na ra-
menách budúcej okružnej križovatky. 
Na takto vytvorenú okružnú križo-
vatku po úprave odvodnenia a povr-

chov vozoviek sa osadí 
nové zvislé dopravné 
značenie a na povrch 
vozoviek sa položí 
nové vodorovné zna-
čenie,“ doplnil vedúci 
odboru urbanizmu a 
priestorového pláno-
vania MsÚ Ľuboslav 
Mlynarčík. 

Stavebné práce 
spojené s prestavbou 
križovatky budú re-
alizované v štyroch 

etapách. Vyžadujú si trpezlivosť 
občanov. O bezpečnosť cestnej pre-
mávky bude postarané prenosným 
zvislým dopravným značením. 

Popradčanov stále zaujíma aj bu-
dúca kruhová križovatka na krížení 
ulíc Slovenského odboja a hraničná 
pri OC Billa. Keďže ide o križovatku 
ciest v správe mesta a Prešovské-
ho samosprávneho kraja, pôjde o 
združenú investíciu. V súčasnosti 
sa dokončieva projektová doku-
mentácia a do konca roka 2016 by 
malo byť vydané právoplatné sta-
vebné povolenie pre túto stavbu. 
„Realizácia tejto okružnej križovat-
ky je veľmi reálna na budúci rok,“ 
podotkol primátor.  (mar)

Iniciatíva slovenských učiteľov 
včera vstúpila do štrajku, ktorý by 
sa mal stupňovať. 

Štrajk zasiahol v  prvý deň jednu 
vyučovaciu hodinu, ak sa však nič 
nezmení, učitelia plánujú v  štrajku 
pokračovať 21. septembra. Vtedy by 
sa už v školách nemali vyučovať dve 
hodiny a 29. septembra tri vyučova-
cie hodiny.

Do štrajku sa zapojilo viac ako 
1700 učiteľov zo 107 škôl. Podľa we-
bovej registrácie sa do štrajku zapoji-
la aj jedna základná škola v Poprade, 
avšak žiaden z  riaditeľov nám túto 
informáciu nepotvrdil.  (ppv)
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Scholtzove dni plné športu, kultúry a spomienok

Od rána zápolili firemné družstvá 
vo futsale a  tradične aj zmiešané 
družstvá v  15. ročníku volejbalové-
ho turnaja pod názvom Matejovská 
antuka (viac na str. 11.). Na pódiu 
sa vystriedalo množstvo detí zo ZŠ 
s MŠ v Matejovciach, DH Tatramat, 
DFS Letnička, či TS Super. Ťahákom 
popoludňajšieho programu bolo 
vystúpenie Elvis Presley Revival, 
no najmä Senzishow v podaní Otta 
Weitera a Andrei Fischer. Scholtzo-
ve dni vyvrcholili v nedeľu v kostole 
sv. Štefana Kráľa slávnostnou svätou 
omšou, po nej nasledovalo kladenie 
vencov k hrobu rodiny Scholtzovej.

Matejovce, pod názvom villa 
Mathei, sa spomínajú už v listine z 
roku 1251. V ich chotári sa našli po-
zostatky ľudského osídlenia zo staršej 
doby kamennej - paleolitu, ale aj z 

mezolitu, neolitu, doby bronzovej, až 
do veľkomoravského obdobia. Uni-
kátnym nálezom je pravdepodobná 
germánska kniežacia hrobka zo 4.–5. 
storočia po narodení Krista, vyko-
paná na stavenisku priemyselného 
parku v roku 2005, ktorá je predme-
tom výskumu európskych odborní-
kov. „Matejovce si pripomínajú 765. 
výročie prvej písomnej zmienky. Sú 
najstaršou mestskou časťou Popradu. 
V tomto regióne, aj v rámci Slovenska, 
je ojedinelé takéto zoskupenie malých 
mestečiek. Vznikli a popri sebe fun-
govali a  spolunažívali. Mesto Poprad 
takto s  mestskými časťami funguje 
dodnes,“ povedal Edmond Dragošek 
z  Klubu Matejovčanov. „Matejov-
ce mali záujem vytvoriť etablované 
podujatie ako tradíciu, ktorou by sme 
si pripomínali históriu, známe osob-
nosti, ale tiež nadviazali na niekdajší 

rozvoj kultúry a športu v tejto mestskej 
časti,“ doplnil predseda Klubu Mate-
jovčanov Marek Dragošek. „Matejov-
ce si to zaslúžia. Chceli sme prepojiť 

históriu, kultúru a šport, aby sa ľudia 
zabávali a stretávali aj v tejto mestskej 
časti,“ uzavrel popradský primátor 
Jozef Švagerko.        (kpa, ppv)

Pri Zariadení pre seniorov na Komenského ulici sa po prvýkrát uskutoč-
nil turnaj v petangu. Členovia z  troch denných centier si vyskúšali túto, 
u nás menej známu, hru v  piatok 9. septembra. DC Komenského malo 
družstvo žien i  mužov, DC Limba zastupovalo trojčlenné družstvo mu-
žov a  DC kresťanských seniorov postavilo zmiešané družstvo. Víťazom 
sa stali ženy z DC Komenského pred mužmi z DC Limba a DC Komen-
ského. DC kresťanských seniorov skončilo na štvrtom mieste. Organi-
zátori ďakujú riaditeľovi CSS za podporu a  pomoc, taktiež sociálnym 
pracovníčkam a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri zabez-
pečení tejto akcie. Vyslovili tiež želanie, aby sa podobné stretnutie v tom-
to roku uskutočnilo ešte raz.      FOTO - Marta Marová

Tretí ročník festivalu pre mladých Be Active sa konal v piatok a sobotu v 
priestoroch kina Tatran a priľahlého parku a v OC Forum. Hlavnou témou 
bol krízový a projektový manažment resp. cesta nápadu k výsledku. Festival, 
ktorý zorganizoval tím Social Up v spolupráci s mestom Poprad a ďalšími 
organizátormi, si stanovil za cieľ osloviť predovšetkým mladých, ktorí majú 
chuť vzdelávať sa a napredovať. Na (Veľ)trhu možností v piatok (na foto de-
viataci z popradských škôl, ktorí sa na ňom zúčastnili okrem žiakov stredných 
škôl) sa mohli študenti zoznámiť s mladými aktivistami a organizáciami  pre 
mladých z Popradu a okolia. V sobotu sa mládež mohla zúčastniť na konfe-
renčnej časti, kde odovzdali svoje vedomosti skúsení rečníci a v parku mohli 
stráviť chvíle popri oddychu aj vzdelávaním.        FOTO - Marta Marová

(Dokončenie zo str. 1)
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S letom sa rozlúčili spoločným posedením

Vysokoškolské štúdium v oblasti 
cestovného ruchu v Poprade

už v akademickom roku 2016/17

Technickú škôlku predstavili v Čechách

Katedra manažmentu PF Katolíckej univerzity pôsobí v Poprade od 
roku 2003, ale vysokoškolské vzdelávanie má v našom meste dvadsať-
päťročnú tradíciu. Už na jeho počiatku bolo snahou mesta Poprad po-
skytovať univerzitné vzdelávanie v cestovnom ruchu. 

Tento zámer sa plní s  príchodom nových ľudí a  úspešnou akreditáciou  
programov na bakalárskom ako aj magisterskom stupni. Vedúcou katedry 
manažmentu a  garantkou oboch programov je prof. Ing. Alena Daňková, 
CSc.: „Som rada, že svojou prácou a  viac než tridsaťročnými skúsenosťami 
z riadiacich funkcií vo vysokoškolskom prostredí môžem pomôcť dobrej myš-
lienke - vybudovať kvalitnú vzdelávaciu inštitúciu v  Poprade so zameraním 
predovšetkým na cestovný ruch a ľudské zdroje. Je to požiadavka nielen magis-
trátu mesta, ale predovšetkým praxe.“ Katedra manažmentu ponúka v dennej 
a externej forme bakalárske štúdium v odbore Manažment a magisterské štú-
dium v odbore Ekonomika a manažment podniku. Cestovný ruch je v oboch 
programoch implementovaný formou blokov povinne voliteľných predmetov. 
Spolugarantkou a zástupcom vedúcej katedry je doc. Ing. Jana Piteková, PhD.: 
„V rokoch 1993 - 2016 som pôsobila ako vysokoškolský učiteľ na detašovanom 
pracovisku Ekonomickej fakulty UMB v Poprade. Kvalifikačný rast vrátane ve-
deckého výskumu mám orientovaný na cestovný ruch. V tejto oblasti publikujú 
a vyučujú aj kolegovia z Katedry manažmentu. S cestovným ruchom som spä-
tá od narodenia, bývam v meste Vysoké Tatry a okrem teoretických poznatkov 
ponúkam aj vlastné praktické skúsenosti z podnikania v cestovnom ruchu. Po 
takmer štvrťstoročí sa plní môj „cestovnoruchársky sen“ - odovzdávať študen-
tom nielen vedomosti z tejto oblasti, ale aj vzťah k cestovnému ruchu vôbec.“ 

Študenti, ktorí majú záujem o  denné alebo externé štúdium v  prvom 
prípadne druhom stupni už v tomto akademickom roku, môžu kontakto-
vať Katedru manažmentu na tel. čísle 0918 722 149.   PP-114

Včera sa na pôde SOŠ Třineckých 
železáren v  českom Třinci konala 
medzinárodná konferencia s  ná-
zvom Uplatniteľnosť a  podpora 
technického vzdelávania inovatív-
nymi metódami. Pozvanie dostala 
aj popradská Spojená škola na ulici 
Letnej.

Riaditeľka SŠ Letná Viera Grohová 
predstavila projekt technickej škôl-
ky (na foto), ktorý je na svete už rok, 
a tiež zapracovanie inovatívnych me-
tód do vyučovacieho procesu. „Chcela 
som, aby si všetci uvedomili, že škola 

má ponúkať množstvo príležitostí pre 
deti. Nemôže byť z  každého technik 
a preto je potrebné poznať ich potreby. 
V  škole by mali objavovať svet vlast-
nou skúsenosťou. Robíme si spoločné 
ciele a na základe toho na záver všetko 
prehodnocujeme,“ uviedla V. Grohová 
a dodala: „Tak, ako sa firmy navzájom 
od seba učia, mali by sa aj školy me-
dzi sebou rozprávať. Nielen deti, ale aj 
učitelia by sa mali v škole cítiť dobre. Je 
to systém vzájomného zdieľania, nakoľ-
ko škola má byť miestom osobnostné-
ho rastu pre každého.“  (ppv)

Rozlúčku s letom už tradične 
zavŕšili minulú stredu v Den-
nom centre Spišská Sobota po-
sedením s rovesníkmi a hosťami 
pri dobrom guláši. Tento dlho-
ročný zvyk okorenila tohto roku 
prítomnosť predsedníčok ostat-
ných DC pre seniorov, primátora 
mesta Jozefa Švagerka, vicepri-
mátora Pavla Gašpera i vedúcej 
sociálneho odboru MsÚ v Popra-
de Etely Lučivjanskej.

Stretnutie bolo tiež príležitosťou 
zablahoželať niekoľkým jubilant-
kám, takisto všetkým Máriám, ktoré 
mali v pondelok meniny a osobitne 
predsedníčke spišskosobotského DC 
Kamile Kukurovej. „Klub“, ako stále 
po starom zvyknú členovia hovoriť, 
je miestom, kde dôchodcovia nájdu 
nové priateľstvá, naplnenie svojho 
času, radu i pomoc. „Máme 74 členov 
a radi sa spoločne stretávame. Najmä 
osamelí seniori tu nájdu priateľov, 
porozumenie, ľudské teplo, možnosť 
sa vyžalovať i poradiť sa. Členkou 
som už pätnásť rokov a z toho 14 a 
pol roka predsedníčkou,“ prezradila 
oslávenkyňa, ktorej by nikto nehádal 
50 plus 20 rokov. 

Leto strávili sobotskí seniori nie-
len pri opatere vnúčat, ale boli i na 
výletoch v Tatrách a kúpať sa v Gá-
novciach. Mesto Poprad pre členov 
DC opäť aj tohto roku pripravilo 

možnosť využiť popradský akvapark. 
V nadchádzajúcom Mesiaci úcty k 
starším ich čaká niekoľko zaujíma-
vých programov. Najprv účasť na 
otváracom koncerte XXXIV. Poprad-
skej hudobnej jesene, potom filmy 
na plátne, divadlo, tradičný Tretí vek 
sa zabáva a koncert integrácie senio-
rov 2016. „Podľa štatistík populácia 
na Slovensku starne, ale to ukazuje, 
že sme zdravší a dokážeme dlhšie žiť. 
Tým, že sú dôchodcovia zdraví, sú aj 
aktívni, preto sa mesto snaží pokračo-
vať vo veciach, ktoré sú vybudované 
pre nich, načúvať ich požiadavkám, 

podporovať denné centrá, skvalit-
ňovať podmienky pre rozvíjanie ich 
aktivít v lepších priestoroch,“ zhrnul 
popradský primátor, ktorý sa už na 
augustovom zastupiteľstve vyjadril, 
že si vie predstaviť multifunkčné 
využitie budovy voľakedajšieho Tat-
ranského múzea vo Veľkej najmä pre 
potreby seniorov. Viacerí penzisti 
využili primátorovu prítomnosť a 
predniesli svoje kritické postrehy 
ako nesprávne parkovanie pri cinto-
ríne, jazdu cyklistov v protismere po 
Ulici pod bránou, parkovanie dodá-
vok na Juhu a ďalšie. 

Spoločné posedenie v slnečný sep-
tembrový deň si všetci užili. Man-
želia Lopušekovci sú dlhoročnými 
členmi a tešia sa na každé stretnutie 
s ostatnými. František Strojný dodal: 
„Schádzame sa dobrá partia, vieme 
sa zabaviť, zaspievať si, zahrať na 
harmonike a pochutiť si aj na výbor-
nom guláši, ktorý už roky profesio-
nálne pripravuje pani Romaňáková.“ 
Mária Hrebeňárová, predsedníčka 
DC Matejovce poďakovala za mož-
nosť zísť sa v Sp. Sobote, ale aj rozví-
jať činnosť v DC: „Je to veľký prínos 
pre všetkých dôchodcov.“  (mar)
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Teplotné rekordy
Na Slovensku v  týchto dňoch 

prevláda veľmi teplé počasie. Počas 
ostatného víkendu boli na niekto-
rých meteorologických staniciach 
prekonané aj dlhodobé rekordy 
teploty vzduchu.

Meteorológovia zaznamenali naj-
teplejšie dni, ale aj noci v histórii me-
raní. Teplota vystúpila na viacerých 
miestach na 29 až 31 stupňov. Preko-
naný rekord bol napr. v Piešťanoch, v 
Dolnom Hričove, v Liesku, na Sliači, 
v Košiciach či Stropkove. V Poprade 
rekordné teploty neboli zazname-
nané. Vo štvrtok 8. septembra bolo 

v našom meste 25,8 °C, ale rekord pre 
tento dátum je 27,0 °C z roku 1973. 
V  piatok 9. septembra bolo 26,5 °C 
avšak rekord je až 27,3 °C, tiež z roku 
1973. V sobotu 10. septembra name-
rali v  Poprade 26,5 °C a  rekord je 
28,0 °C, ktorý bol v roku 1983. V ne-
deľu 11. septembra bolo 26,7 °C a re-
kord pre tento dátum je 27,8 °C z roku 
2011. Vo výške 1550 metrov nad mo-
rom bolo cez víkend 14 až 16 °C, čo 
sú ideálne podmienky na veľmi vyso-
kú dennú teplotu v septembri. Teplé 
počasie bude na Slovensku pokračo-
vať aj tento týždeň.   (šif)

„Okamihy súčasnosti sú vyjad-
rením fyzického pohybu cez čas 
a  priestor neprestajne meniace 
naše videnie sveta. Spájaním rôz-
nych perspektív a vizuálnych frag-
mentov v jednom zobrazení vzniká 
nová viacvrstvová realita. Pozývam 
diváka na cestu, aby pocítil dušu 
miesta, času a priestoru a spojil ich 
vo svojich predstavách.“

Takto pozýva fotografka Maryna 
Batsiukova na svoje výstavy. Naro-
dila sa v  bieloruskom Minsku. Štu-
dovala informatiku a rádiotechniku. 
Ako to už niekedy býva, jej cesta 
viedla inam. Už 20 rokov je členkou 
Bieloruského zväzu umelcov. 

M. Batsiukova je predovšetkým 
dokumentárna fotografka. Najlepšie 
fotky podľa nej vznikajú, keď foto-
grafovaní ľudia nevedia, že sú v za-
ostrenom objektíve.

Za desať rokov precestovala autor-
ka krajiny od Ázie, cez Európu až po 
Ameriku. Svoje diela najviac vystavu-
je vo východných krajinách Európy.

Výstava jej fotografií pod názvom 
Okamihy súčasnosti bola otvorená 
v  Tatranskej galérii v  Poprade mi-
nulý týždeň v stredu a potrvá do 23. 
októbra 2016.   (kpa)

V galérii vystavuje bieloruská umelkyňa

V troskách záchranárskeho vrtuľníka vyhasli štyri životy

Naším zákonom je láska
V Poprade sa minulý víkend konal 

19. zjazd spoločenstva anonymných 
alkoholikov (AA) na Slovensku. Ako 
uviedli organizátori zo Združenia pre 
služby AA na Slovensku, spolupráca 
AA s profesionálnymi odborníkmi 
prináša svoje konkrétne výsledky.

O skúsenosti spolupráce AA so za-
riadeniami pre liečbu alkoholikov, 
možnosťami paralelnej pomoci, hľa-
daniu a vysvetľovaniu príčin, prečo ľu-
dia pijú atď. sa podelili na workshope s 
profesionálmi.

Hlavnou témou stretnutia bolo 
Naším zákonom je láska. Odzneli 
prednášky o emocionálnej triezvosti, 
prekážkach uzdravovania, o službe 
v liečebniach, pod názvom Dôveruj 
v Boha, uprac dom a pomáhaj ostat-
ným, Musíš to urobiť sám, ale sám 
to nedokážeš, Odpustenie, Nie je 
hanba riešiť problémy, hanba je ich 
neriešiť a ďalšie. Prvoradým cieľom 
celoslovenského stretnutia bolo odo-
vzdať posolstvo ľuďom bojujúcim s 
démonom alkoholu.  (ppm)

Nové asfaltové povrchy dostane v týchto týždňoch 15  500 m2 chodníkov a 
približne 2 tisíc m2 mestských ciest. Práce realizuje spoločnosť STRABAG, 
ktorá bola úspešná vo verejnom obstarávaní. Správa mestských komuniká-
cií (SMK) Poprad zároveň pokračuje v odstraňovaní starých, poškodených 
vrstiev liateho asfaltu z chodníkov, ktoré takto pripravuje na pokládku nové-
ho asfaltu. SMK tiež pracuje na obnove vodorovného dopravného značenia, 
oprave mestských komunikácií k ZŠ vo Veľkej a v lokalite Staré ihrisko, v prí-
prave je oprava schodov na sídlisku JUH.     FOTO - z  archívu SMK

Na palube vrtuľníka Bell 
429, ktorý len nedávno 
spoločnosť ATE slávnost-
ne uviedla do prevádzky, 
sa nachádzali traja členovia 
posádky a 38-ročný pacient. 
„Pilot Ján Rušin (na foto 
vľavo) mal 50 rokov a počas 
svojej leteckej kariéry nalietal 

viac ako 4 640 letových hodín. 
Patril medzi najskúsenejších 
pilotov v spoločnosti, keďže bol 
súčasťou leteckého záchranár-
skeho tímu od roku 1995. Le-
kárka Patrícia Krajňáková (na 
foto v strede) mala 46 rokov 
a  v  záchranárskom vrtuľníku 
lietala od roku 2014. Záchra-
nár František Bartoš (na foto 

vpravo) mal 32 rokov. V ATE 
pôsobil najskôr ako letecký 
mechanik a od roku 2009 ako 
letecký záchranár,“ uviedla Z. 
Hopjaková a  dodala: „Životy 
našich kolegov, žiaľ, vyhasli 
práve pri plnení svojho ná-
ročného poslania, akým bola 
pomoc a  záchrana ľuďom v 
tiesni. Za ich nasadenie a od-

danú prácu, ktorú vykonávali 
s najvyššou profesionalitou im 
patrí naša nesmierna vďaka 
a uznanie. Česť ich pamiatke.“

Vedenie spoločnosti AIR 
- TRANSPORT EUROPE 
a  jej zamestnanci vyjadru-
jú hlbokú úprimnú sústrasť 
zasiahnutým rodinám a 
ich priateľom. „Chcem vyjad-

riť úprimnú sústrasť všetkým 
dotknutým rodinám i spoloč-
nosti k tomu, čo sa stalo. Vo 
vestibule sme vystavili kondo-
lenčnú knihu, na znak úcty 
sme vyvesili  čiernu zástavu, 
sme pripravení pomôcť pri or-
ganizovaní poslednej rozlúč-
ky,“ dodal primátor Popradu 
Jozef Švagerko.  (ppv)

(Dokončenie zo str. 1)
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Spomienka

Dnes 14. septembra - Victoria, štvrtok 15. 
septembra - Corrib, v  piatok 16. septembra 
- Aduscentrum, v  sobotu 17. septembra 
- Prima, v  nedeľu 18. septembra - Altea, 
v  pondelok 19. septembra - Lekáreň ne-
mocnice Poprad a v utorok 20. septembra 
- Aduscentrum. 
Victoria: Drevárska ul., Corrib: Levočská 26A, 

Aduscentrum: Nám. sv. Egídia 22/49, Prima: 
Huszova 4994/6, Altea: Nám. sv. Egídia 25, č. 

t. 772 42 22, Lekáreň Nemocnice Poprad: 
Banícka ul. 28.
Lekárne s  pohotovostnou službou sú 
otvorené od pondelka do piatka od 18. 

hod. do 22. hod., počas sobôt, nedieľ a sviat-
kov od 8. hod. do 22. hod.

SpoločenSká kronika

V stredu 7. septembra 2016
vo Veľkej s

V sobotu 10. septembra
2016 vo Veľkej s

V pondelok 12. septembra 2016
vo Veľkej s

V utorok 13. septembra 2016
vo Veľkej s

V utorok 13. septembra 2016
vo Veľkej s

V utorok 13. septembra 2016
v Gánovciach s

Ing. Valeriou Suchou Božoňovou,
63-ročnou

Annou Tomlanovou,
78-ročnou

Annou Labudovou,
72-ročnou

Viliamom Kenickým,
61-ročným

Emíliou Kokyovou,
80-ročnou

Jozefom Wojtasom,
55-ročným

naVŽDY Sme Sa roZlÚčili

Nikto nie je zbytočný na svete, kto uľahčuje bremeno niekomu inému.
DICKENS

poVeDali SláVni

Dnes 14. septembra má meniny Ľudomil, zajtra 15. septembra Jo-
lana, Sedembolestná Panna Mária patrónka Slovenska, v piatok 
16. septembra Ľudmila, v sobotu 17. septembra Olympia, v nede-
ľu 18. septembra Eugénia, v pondelok 19. septembra Konštantín a 
v utorok 20. septembra Ľuboslav, Ľuboslava.

BlaHoŽeláme k meninám

Po lete bu-
dete plní 

nových síl. Navyše sa vám bude 
dariť v láske a budete sa cítiť mi-
lovaní.

Dostanete 
rozporupl-

né informácie. Rozhodnite sa v 
danej situácii podľa momentál-
nej intuície. Nepomýlite sa.

Budete mať 
veľa príleži-

tostí na nové kontakty. Zvlášť sa 
bude dariť podnikateľom.

Teraz je ten 
správny čas 

na vyriešenie vecí, ktoré ste dlho 
odkladali.

Pre vašu 
p r c h k ú 

povahu môže dôjsť k nedoro-
zumeniam, ktoré budete ťažko 
vysvetľovať.

Neopakova-
teľné chvíle 

s rodinou vás nabijú energiou. 
Získate inšpiráciu na to, aby ste 
pre blízkych urobili oveľa viac.

Niekto z váš-
ho okolia vás 

brzdí v rozlete. Mali by ste si však 
vziať jeho rady k srdcu, lebo vám 
budú na prospech.

Svojou dob-
rosrdečnos-

ťou si získate priazeň dôležitých 
ľudí. Postúpite v práci.

Nedajte sa 
z a t i a h n u ť 

do žabomyších vojen medzi ko-
legami alebo priateľmi. Nevedú k 
žiadnemu riešeniu.

Potrpíte si 
na dochvíľ-

nosť, ale stane sa vám, že pre 
súhru náhod budete meškať na 
dôležité stretnutie.

Môžu sa 
o b j a v i ť 

zdravotné problémy, pretože ste 
dlho svoje zdravie zanedbávali.

P r í j e m n é 
dni budú 

naplnené dobrými vzťahmi s iný-
mi ľuďmi. Potešia vás aj mladšie 
osoby.

HoroSkop oD StreDY Do StreDY

poHotoVoSť V lekárňacH

V stredu 14. septembra 2016
o 13. hod. vo Veľkej s

V stredu 14. septembra 2016
o 14.30 hod. vo Veľkej s

V piatok 16. septembra 2016
o 14. hod. vo Veľkej s

V sobotu 17. septembra 2016
o 11.30 hod. vo Veľkej s

Jánom Semanom,
85-ročným

Františkou Gáborčíkovou,
69-ročnou

Ing. Máriou Rufusovou,
77-ročnou

Jozef Babejom,
77-ročným

naVŽDY Sa roZlÚčime

program kina cinemaX poprad
Od 15. septembra do 21. septembra

Kino TaTran
15. septembra o 19. hod.
ANI VO SNE!
CZ/SK/BG, športový/roman-
tický, 79 min., česká verzia, 
MP12
Film sa odohráva v prostredí 
parkouristov, mladých ľudí, 
ktorí sa snažia posúvať hra-
nice fyzických schopností 
vlastného tela v  súčasnom 
urbánnom a  industriálnom 
svete.  Vstupné: 4 € 

16. a 17. septembra o 19. hod. 
MUŽ V TEMNOTE 
USA, horor, 88 min., titulky, 
MP15
Partia mladých zlodejov sa 
vláme do domu starého, sle-

pého muža v domnení, že 
im prejde perfektný zločin.  
Vstupné: 4 € 

17. a 18. septembra o 16. hod.
TAJNÝ ŽIVOT
MAZNÁČIKOV 
USA, animovaný/rodinný, 90 
min., slovenský dabing, MP 
Čo asi robia vaši štvornohí 
miláčikovia, keď nie ste doma? 
Vstupné: 4 €

18. septembra o 19. hod.
PREDTÝM AKO
SOM ŤA POZNALA 
USA, romantický, 110 min., 
titulky, MP12
Adaptácia romantického best-
selleru obľúbenej autorky Jojo 
Moyesovej.  Vstupné: 4 €

19. septembra
o 19. hod. 
SPOJENÉ
ŠTÁTY LÁSKY
- PROJEKT 100 
PL/SE, dráma, 104 min., titul-
ky, MP15, FK
Film ocenený Strieborným 
medveďom za scenár na Berli-
nale 2016. Dráma štyroch žien 
bojujúcich s láskou a samotou. 
Vstupné: 4 €, 2 € s preukazom 
FK

Viac na www.kinotatran.sk

Digitalizáciu Kina Tatran 
finančne podporil

Janko Jančík:
„Povedzte mojej materi“
(Úryvok)

Keď doba sťaží žitia púť,
či vrásky keď strú umné čelo,
na nič sa nedá zabudnúť.
Na milé, aj čo prebolelo.
Keď Pán nám poručí, odídeme,
jak plody jesene tejto zeme.

V pondelok 19. septembra 2016 si pripomíname prvé
výročie úmrtia milovaného manžela, otca a starého otca

ING. JÁNA JANČÍKA.
   

V  pondelok 12. septembra sme si 
pripomenuli 24. výročie úmrtia 
syna, brata a švagra
DALIBORA JANČÍKA.
Ani po toľkých rokoch hlboký žiaľ 
a bolesť v srdci
neprestáva.

Kto ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Manželka a dcéra s rodinou

Tajný život maznáčikov 
2D - o  13.50 hod. (hrá sa 
len cez víkend a  15.9.), 
Lovecká sezóna: Stra-
chopud - o  15.50 hod., 
Dieťa Bridget Jonesovej 
- o  17.50 hod. a  o  20.30 
hod., Bitka o  Sevastopoľ 
- o  14.20 hod. (hrá sa len 

cez víkend a  15.9.), Me-
chanik 2 - o  16.40 hod., 
Sully - o  18.50 hod., Muž 
v temnote - o 21. hod. (ne-
hrá sa 20.9.), V mene krvi 
- o  18.40 hod. (hrá sa len 
15.9.), o 20.50 hod. (nehrá 
sa 15.9. a 20.9.) a o 21. hod. 
(hrá sa len 20.9.), Detské 
kino - Angry Birds vo fil-
me - o 14.10 hod. (hrá sa len 
cez víkend a  15.9.), Nerve 

- o  14.50 hod. (hrá sa len 
20.9.) a o 16.30 hod. (nehrá 
sa 20.9.), The Beatles - Ei-
ght days a Week - The To-
uring Years - o 16.50 hod. 
(hrá sa len 20.9.), o  18.40 
hod. (nehrá sa 15.9. a 20.9.) 
a  o  20.40 hod. (hrá sa len 
15.9.), Artmax divadlo 
- Richard III - o  19. hod. 
(hrá sa len 20.9.). Viac na 
www.cine-max.sk.  (ppp)
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inZercia

Dobráci od kosti aj v Poprade

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
v katastrálnom území Poprad vo výlučnom vlastníctve, alebo v 
podielovom spoluvlastníctve Mesta Poprad, a to pozemky, poľno-
hospodársku pôdu podľa prílohy uverejnenej na webovej stránke 
mesta o výmere spolu 18,0949 ha, za účelom pestovania poľných 
kultúr na dobu neurčitú za nájomné vo výške 12,63 €/ha, t. j. vo 
výške 228,54 € za celý predmet nájmu/rok.
Bližšie informácie o  nehnuteľnostiach sú uverejnené na stránke 
www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy 
majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/7167281, e-mail: 
ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 16.  septembra 
2016 o 12. hod.      PP-110

MESTo  PoPraD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľnosti
v katastrálnom území Poprad vo výlučnom vlastníctve, alebo v po-
dielovom spoluvlastníctve Mesta Poprad, a to pozemky, poľnohos-
podársku pôdu podľa prílohy o výmere spolu 7,8342 ha, za účelom 
pestovania poľných kultúr na dobu neurčitú za nájomné vo výške 
12,63 €/ha, t. j. vo výške 98,95 € za celý predmet nájmu/rok.

Bližšie informácie o  nehnuteľnostiach sú uverejnené na stránke 
www.poprad.sk, alebo ich poskytne MsÚ Poprad, oddelenie správy 
majetku, 3. poschodie, číslo dverí 313, tel. č. 052/7167281, e-mail: 
ivana.jurisova@msupoprad.sk.
Lehota na doručenie cenových ponúk končí dňa 16. septembra 
2016 o 12. hod.

MESTo  PoPraD
v zmysle § 9a ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady

č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

E 1676  17 485     1/1  17 485,00    
E 1677  1 528     1/1  1 528,00    
E 1678  34 914     1/1  34 914,00    
E 1691  2 027     1/1  2 027,00    
E 1694  2 190     1/1  2 190,00    
E 1728  4 817     1/1  4 817,00    
E 1733/1  4 614     1/1  4 614,00    
E 2020  2 765     1/1  2 765,00    
E 2021  3 012     1/1  3 012,00    
E 2033  2 858     1/1  2 858,00    
E 2017  1 878     3/4  1 408,50    
E 2018  965     3/4  723,75    
Spolu     78 342,25

Register Parc. č. Prenajatá výmera 
parcely (m2)

Podiel
vlastníka

Prenajatá výmera
podielu vlastníka (m2)

PP-109

• Predám lacno drevený ob-
klad - 3 €, zrubový profil, hra-
noly, aj dlážkovicu na podlahy. 
Inf.: č. t. 0908 234 866.     4/16-P• Predám krásny dievčenský 
nábytok, ružovej farby, séria 
Mamut + dvojposteľ s matra-
com, cena dohodou. Inf.: č. t. 
0905 457 099.  43/16-P• Predám záhradu s  chatou 
na Dubine 3, rozloha pozem-
ku 20 x 10 m, vonkajšie roz-

mery chatky 6 x 4 m. Inf.: č. t. 
0944 222 072.  47/16-P• Náter striech za 3 €/m2. 
V  cene je farba + práca.  
Inf.: č. t.  0915 423  705 (p. 
Ivan).   82/16-R• Cyklistická obchodná 
firma hľadá veľkoobchod-
né zástupcu pre východné 
a  časť stredného Slovenska. 
Požiadavky: VŠ, vzdelanie 
SŠ-VŠ, prax 2 roky. Kontakt: 
office@velosprint.sk, č. t. 
0905 493 619.  84/16-R

Správa mestských
komunikácií

Poprad
Levočská 3312/37

058 01 Poprad

predá vozidlo
Liaz 151.261 sklápač
r. v. 1990 za minimálnu 

cenu 529 € (nepojazdný)
a vozidlo

Zastava ZK 101
r. v. 2006 za minimálnu

cenu 127 € (nepojazdný).
Inf.: č. t. 052/773 15 26.

PP-104

Nadácia Kvapka náde-
je pripravila charitatívny 
projekt s názvom 1000 km 
s Dobrákmi do kosti. Jedi-
nečný kolobežkový mara-
tón na trase Košice - Praha 
odštartoval na Slovensku 
5. septembra v  Košiciach 
a skončil v nedeľu 11. sep-
tembra v  Trenčíne. Odtiaľ 
však pokračuje smerom 
do Prahy, kde je plánovaný 
cieľ v  sobotu 17. septem-
bra.

Dobráci od kosti neobišli 
ani Poprad. „Cieľom kampa-
ne je osloviť čo najviac ľudí 
a získať pre Národný register 
darcov kostnej drene SR čo 
najviac darcov. Registrácia 
je jednoduchá. Stačí vypl-
niť prihlášku buď na mies-
te kampane, alebo na webe 
dobrakodkosti.sk,“ uviedol 
správca nadácie Kvapka ná-
deje Štefan Bernát a  dodal: 
„Žiaľ, na Slovensku je veľmi 
málo registrovaných darcov. 
V  decembri, na začiatku 
kampane, evidoval národný 
register šesť a pol tisíc darcov. 
V rámci prvej etapy kampa-
ne Máte slinu? sa nám po-
darilo získať päť tisíc nových 
registrovaných darcov a verí-
me, že kolobežkový maratón 
prinesie ďalších.“ 

Ambasádormi kolobežko-
vej jazdy sú extrémny špor-
tovec Vojtech „Belo“ Špišák 
a  jeho český kolega Petr 
Filipčák, ktorý v  minulosti 
úspešne podstúpil trans-
plantáciu kostnej drene. 
„Chceme dať nádej aj ďalším 
ľuďom, že je možné sa úplne 
uzdraviť vďaka tým, ktorí 
majú to srdce pomáhať,“ po-
vedal P. Filipčák. „Peťov prí-
beh ma zaujal a  začali sme 
spolu plánovať túto trasu. 
Sám som v  registri od roku 
2004, kedy môjmu kamará-

tovi v  partii diagnostikovali 
leukémiu,“ doplnil V. Špišák, 
ktorý minulý rok kratšiu 
trasu z  Košíc do Prahy od-
behol.

Obaja dorazili na poprad-
ské námestie minulý týž-
deň popoludní v  sprievo-
de s  popradskými atlétmi, 
cyklistami i  hokejistami, 
ale aj prvým viceprimáto-
rom Popradu Pavlom Gaš-
perom, ktorý si pár metrov 
na kolobežke vyskúšal. „Bol 
to pre mňa veľký zážitok byť 
v blízkosti ľudí, ktorí sa roz-
hodli pomáhať a odhodlali sa 
na takýto výkon. Prekvapili 
ma informácie o  tom, koľko 
má register darcov kostnej 
drene registrovaných ľudí, ak 
si predstavíme, ako jedno-
ducho môže človek niekomu 
zásadným spôsobom po-
môcť,“ zdôraznil. O  kultúr-
nu vložku sa postaral Det-
ský folklórny súbor Venček, 
skupina Massriot a  Tomáš 
Bezdeda. Na pódiu sa ob-
javila aj jedna milá rodin-
ka z  Popradu. 14-ročnému 
Damiánovi Gontkovičovi 
diagnostikovali leukémiu 
pred štyrmi rokmi a po ná-
ročnej liečbe mu neostávalo 
nič iné, ako podstúpiť trans-
plantáciu kostnej drene. Má 
troch bratov a  všetci boli 
vhodnými darcami. Kostnú 
dreň mu daroval ten naj-
starší - Kristián. „Som už 
zdravý, ale musím stále cho-
dievať na kontroly do Brati-
slavy. Bratovi za záchranu 
života ďakujem,“ povedal 
Damián. „Bol to bezbolestný 
zákrok. Urobil som to preto, 
aby som zachránil bratovi 
život a  vôbec som neváhal 
ani na chvíľu,“ dodal Kris-
tián. Ťažké chvíle prežívala 
mama Agáta, ktorá je však 
na všetkých svojich synov 

hrdá. „Keď syn ochorel, mu-
sel najskôr podstúpiť liečbu, 
ktorá trvala takmer deväť 
mesiac. Neskôr to bola udr-
žiavacia liečba, ktorá trvala 
šesť mesiacov a  potom nám 
oznámili, že sa choroba vrá-
tila. Až potom sme sa dozve-
deli, že Damián musí ísť na 
transplantáciu, pretože iná 
možnosť nie je. Výsledky sú 
už v poriadku a to nás teší,“ 
prezradila a  pridala jednu 
zaujímavosť: „Medzi bratmi 
to bolo aj trochu úsmevné, 
pretože sa doťahovali, kto 
z nich pôjde kostnú dreň da-
rovať. Lekári si vybrali star-
šieho, pretože mohli odobrať 
viac kostnej drene.“

Dobrákov od kosti vypre-
vádzali z nášho mesta v stre-
du ráno od Arény Poprad 
primátor Popradu Jozef 
Švagerko, popradskí cyklis-
ti, ako aj popradskí hoke-
jisti Radoslav Suchý a Arne 
Kroták, ktorí zastupovali 
celý kolektív HK Poprad. „Je 
úžasné, keď niekto spojí šport 
so zdravím a  s  pomocou 
druhým. Žijeme na hrane 
a keď je človek zdravý, tak ne-
myslí na choroby. Chorý člo-
vek má však len jedno pria-
nie,“ skonštatoval primátor. 
„Sme kolektív a  tak sme sa 
rozhodli, že do toho ideme. 
Pre športovcov je poslaním 
zúčastňovať sa charitatív-
nych podujatí a  podporovať 
podobné aktivity,“ uviedol 
A. Kroták. „Je najvyšší čas 
pripojiť sa k  registru a  pre 
nás dvoch s  Arnem dvojná-
sobne, keďže je to ohraniče-
né vekom do 45 rokov. Ak 
máme možnosť pomôcť, tak 
prečo nie,“ zamyslel sa na 
záver R. Suchý.  (mav)

V predchádzajúcom vydaní novín Poprad bola uverejnená 
súťaž o tri knihy z vydavateľstva IKAR. Knihu Od veci vyhrala 
Božena Zlochová, Šrobárova ul., Poprad. Knihu Hodina vlka 
získal Miroslav Breza, Okružná ul., Poprad. Knihu Starožit-
nosti pod lupou vyhral Stanislav Baran, Široká ul., Poprad. 
Výhercovia si knihy môžu prevziať v redakcii (Podtatranská 
149/7, Poprad) v pracovné dni do 15. hod.  (ppš)

Knihy z IKAR-u vyhrali
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NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTí
pozemku časť parc. č. KN-C 3204/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, 
parc. č. KN-E 1676, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a parc. č. KN-E 
3793, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria spolu o výmere 240 m² v ka-
tastrálnom území Poprad zapísaných v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade 
v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1

Minimálna výška ročného nájomného je 0,12 €/m²/rok, t. j. 28,80 €/rok za celý 
predmet nájmu
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 16. septembra 2016 do 12. hod.  

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81, 052/716 72 
93.       PP-107

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

NA PRENÁJOM NEHNUTEĽNOSTI
nebytových priestorov o celkovej výmere 12,10 m2,
ktoré sa nachádzajú v budove na Scherfelovej ulici,

súp. č. 1308, or. č. 15 v Poprade postavenej na pozemku KN-C 6/1, k. ú. Veľká, 
zapísané na Okresnom úrade v Poprade,

katastrálnom odbore, na liste vlastníctva č. 1. Nebytové priestory
sú vo výlučnom vlastníctve vyhlasovateľa súťaže. 

Minimálne ročné nájomné: 216,- €
Okrem nájomného bude budúci nájomca priestoru platiť služby spojené s užívaním 
nebytového priestoru.
Termín na predloženie súťažných návrhov: do  19.  septembra 2016  do 12.  hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke : www.poprad.sk
Bližšie informácie: beata.sekerakova@msu.poprad.sk, tel. 052/716 72 93, 052/716 72 
97         PP-105
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O NAJVHODNEJŠí NÁVRH
NA UZAVRETIE NÁJOMNEJ ZMlUVy,

ktorá bude uzatvorená podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, na základe ktorej Vyhlasovateľ prenechá navrhovateľovi pozemky:

parc. č. KN-C 3233/54, trvalé trávne porasty o výmere 2320 m2, 
parc. č. KN-E 2897/1, trvalé trávne porasty o výmere 84 m2, 
parc. č. KN-E 2702, orná pôda o výmere 125 m2, 
parc. č. KN-E 2703, orná pôda o výmere 94 m2, 
parc. č. KN-E 2704, orná pôda o výmere 122 m2,
parc. č. KN-C 3233/57, trvalé trávne porasty o výmere 356 m2,
ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území Poprad, aby ich užíval na dohodnutý účel:
tak, že nájomca je oprávnený využívať predmet nájmu za účelom výstavby a užíva-
nia bytového domu (event. bytových domov) s bytmi a technickej vybavenosti, ktoré 
budú spĺňať podmienky podľa zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a                   
o sociálnom bývaní, zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania a za-
bezpečenia všetkých činností s tým súvisiacich vrátane zabezpečenia prípravných prác 
pre realizáciu stavby, stavebných a dokončovacích prác, zriadenia staveniska v zmysle 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
a podobne, podľa priloženej urbanistickej štúdie danej vyhlasovateľom súťaže, ktorá 
tvorí prílohu súťažných podmienok.

Minimálna výška nájmu:  1,- Euro za 1 m2 ročne
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 30. septembra 2016 do 12. hod.  

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a  ukončiť súťaž ako ne-
úspešnú bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie:  maria.kubalova@msupoprad.sk, tel. 052/716 73 31.            PP-106
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Mesto Svit 
 

v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene                 
a doplnení niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z.  

o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje 
 

 výberové konanie  
na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy,  

Kpt. Nálepku 107, 059 21 Svit  
 

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: 
 odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z.z.  

 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 
 zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou                
             sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie 
 pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

 vykonanie prvej atestácie (1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy) v zmysle platnej 
legislatívy,   

 najmenej päť rokov pedagogickej činnosti. 
 
Ďalšie požiadavky:  

 ovládanie štátneho jazyka, 
 znalosť príslušnej legislatívy, 
 bezúhonnosť, 
 komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 
 osobnostné a morálne predpoklady pre výkon riadiacej funkcie, 
 spoľahlivosť, zodpovednosť, flexibilita. 

 
Požadované doklady k prihláške do výberového konania: 

 prihláška do výberového konania, 
 štruktúrovaný profesijný životopis, 
 overené kópie dokladov o splnení kvalifikačných predpokladov, 
 potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe, 
 potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z.z.), 
 písomný návrh koncepcie rozvoja školy, 
 výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace, 
 súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle § 11 

zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov          
v znení neskorších predpisov. 

 
Uzávierka prihlášok je 27. septembra 2016. 
Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke alebo na pečiatke podateľne MsÚ Svit. 
 
Prihlášky s označením „Výberové konanie - ZUŠ Kpt. Nálepku 107, Svit - NEOTVÁRAŤ“ je potrebné 
doručiť na adresu: 
Mesto Svit 
Hviezdoslavova 268/32 
059 21 Svit 
 
Dátum a miesto uskutočnenia výberového konania bude uchádzačom, ktorí splnia podmienky, oznámené 
najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením. 
 
 

Ing. Miroslav Škvarek, MPH, v.r.  
     primátor mesta Svit                    PP-113

NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
novovytvoreného pozemku parc. č. KN-C 917/3, ostatné plochy o výmere 332 m2 
v katastrálnom území Spišská Sobota, obec Poprad, oddeleného z pozemku parc. 

č. KN-C 917/1, ostatné plochy o výmere 812 m² v katastrálnom území Spišská 
Sobota, obec Poprad zapísaného v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade v 

Poprade, katastrálnom odbore na liste vlastníctva č. 1
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 65,- €/m², t. j. vo výške 21 580,- € za 
celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. septembra 2016 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.
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NA PREDAJ NEHNUTEĽNOSTI
pozemku parc. č. KN-C 824/301 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria v katastrálnom území Matejovce, obec Poprad zapísaného v katastri 
nehnuteľností na Okresnom úrade v Poprade, katastrálnom odbore na liste vlast-
níctva č. 1                  
Minimálna kúpna cena je stanovená vo výške 65,- €/m², t. j. vo výške 1 170,- € za 
celý predmet predaja
Termín na predloženie súťažných návrhov: do 23. septembra 2016 do 12. hod.  
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť všetky návrhy a ukončiť súťaž ako 
neúspešnú  bez výberu návrhu, meniť uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Súťažné podklady sú uvedené na internetovej stránke www.poprad.sk.
Bližšie informácie: ivana.jurisova@msupoprad.sk, tel. 052/716 72 81.
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V Poprade pribudlo športové gymnázium

O pohár riaditeľky CVČ Krátko zo športu

Piateho septembra 
zasadli na Slovensku 
do školských lavíc žiaci 
základných a stredných 
škôl. Nebolo tomu inak 
ani v  Poprade. Viaceré 
školy vstúpili do no-
vého  školského roka 
s novinkami. Medzi ne 
patrí aj Gymnázium 
na Kukučínovej ulici 
v  Poprade, ktoré otvo-
rilo tretí študijný od-
bor a to športové gym-
názium. 

„Prvoradou úlohou 
našej školy je dobre pri-
praviť žiakov na štúdium 
na vysokej škole akého-
koľvek zamerania. Avšak 
požiadavky zo strany 
žiakov, ako aj ich rodičov nás viedli  
k  tomu, že od tohto školského roka 
sme otvorili aj tretí študijný odbor 
a  to športové gymnázium. Žiaci sa 
tam okrem štúdia podľa učebných 
osnov gymnázia budú plnohod-
notne venovať aj športu,“ uviedol 
riaditeľ gymnázia Vladimír Laj-
čák. Rozdiel medzi doterajším 
modelom, kedy na gymnáziu mali 
len športové triedy, kde žiaci mali 
navyše len dve hodiny športo-
vej prípravy, čo nepostačovalo na 
ich plnohodnotný športový roz-
voj, študenti športového gymná-

zia budú mať navyše až 10 hodín 
športovej prípravy. Táto škola im 
umožní do roka sa venovať až 330 
hodinám športu, okrem ich indivi-
duálnej prípravy na tréningoch vo 
svojich kluboch. „Pre športový rast 
žiakov by to mal byť veľký prínos. 
Štúdium na športovom gymnáziu 
je oveľa náročnejšie, pretože počet 
normálnych hodín ostáva zacho-
vaný, žiaci majú navyše 10 hodín 
športovej prípravy, čiže je to hlavne 
časovo náročnejšie. Vybrali si tvrdý 
chlebíček, musia tomu podriadiť 
všetko,“ uviedol Štefan Luha, tried-

ny učiteľ prvej triedy športového 
gymnázia. „V  tomto roku budú 
zabezpečovať športovú prípravu 
naši učitelia telesnej výchovy. Škola 
však plánuje od budúceho školské-
ho roka zabezpečiť prípravu pros-
tredníctvom profesionálnych tréne-
rov, čím žiakom zabezpečí riadny 
športový režim. Tento rok sa im my 
budeme venovať individuálne, pod-
ľa toho na ktorý šport sa orientujú 
a  v  čom uvidíme, že sa potrebujú 
zlepšiť. Žiaci majú v rámci tých 10 
hodín dve hodiny teórie a  dve ho-
diny na regeneráciu v popradskom 

aquaparku,“ doplnil Š. 
Luha. Záujem o štúdium 
bol vysoký. Prihlásilo sa 
66 detí. Škola prijala 29 
žiakov, 12 dievčat a  17 
chlapcov, ktorí sa už 
počas základnej školy 
venovali športu. Preva-
žujú hokejisti, futbalisti, 
basketbalisti, či volejba-
listi, ale nechýba ani ka-
ratiska, či hráč stolného 
tenisu. „Našou snahou 
je etablovať toto gymná-
zium. Pevne veríme, že 
prispeje k  výchove no-
vej športovej generácie. 
Dúfame, že presvedčíme 
žiakov, aj ich rodičov, 
že je to správna voľba. 
Budeme dbať v  prvom 

rade na ich študijne výsledky. Špor-
tový život je krásny, ale náročný, je 
o  sebadisciplíne. A keď sa žiakom 
nepodarí presadiť v  športe, ostane 
im ešte vzdelanie získané na našom 
gymnáziu,“ dodal Š. Luha. Jednou 
z  prvých žiakov športového gym-
názia je aj Petra Píchová, viacná-
sobná vicemajsterka Slovenska v 
karate a  tohtoročná majsterka Eu-
rópy v shitorio karate. „Na tejto ško-
le mi umožnia sa aj naďalej venovať 
športu a zároveň aj štúdiu, ktoré ma 
pripraví na pokračovanie na vysokej 
škole,“ uviedla P. Píchová.  (šif)

• FUTBALISTKY FK Poprad prehra-
li v  treťom kole II. ligy žien v  skupine 
C s Tatranom Prešov na jeho pôde 0:2 
v boji o prvé miesto tabuľky.• POPRADSKÉ líšky zahájili novú 
extraligovú sezónu hokejistiek v sobotu 
na domácej pôde, keď zvíťazili v prvom 
kole skupiny A nad Zvolenom 6:0.• V RÁMCI osláv Scholtzových dní sa 
v  Matejovciach konal futsalový turnaj 
firemných tímov z  tejto mestskej časti. 
Na prvom mieste skončil tím Zámoček 
pred družstvom GGP a  SOŠ Elektro-
technická.• V  SOBOTU 10. septembra sa v 
chorvátskom Záhrebe uskutočnil 5. 
ročník medzinárodného turnaja ZA-
GREB KARATE CUP 2016, ktorý je 
nominačný pre kategórie kadetov a 

juniorov na Majstrovstvá Európy 2017. 
Z karate klubu Shihan Poprad komisia 
štátnej reprezentácie pozvala troch pre-
tekárov. Petra Píchová napriek tomu, že 
je ešte v kadetskom veku, v deň šampi-
onátu v Sofii už prejde do juniorskej ka-
tegórie a tak celú prípravu musí zbierať 
body a štartovať medzi juniorkami. To 
jej však nerobilo problém a  kategóriu 
športového zápasu kumite junioriek do 
59kg suverénne vyhrala. Slovensko so 
17 zlatými, 11 striebornými a 29 bron-
zovými medailami skončilo v  Záhrebe 
na celkovom prvom mieste.• V HRANOVNICI sa konal 16. roč-
ník Podtatranskej olympiády mladých 
hasičov. Medzi chlapcami i  dievčata-
mi dosiahla najlepšie výsledky v  troch 
disciplínach Šuňava.   (ppv)

Cez víkend sa v Poprade konal 3. 
ročník medzinárodného volejbalo-
vého turnaja starších žiakov i  žia-
čok O pohár riaditeľky CVČ.

V skupine chlapcov na pôde ZŠ Ko-
menského obsadilo hostiteľské druž-
stvo VK Junior 2012 Poprad (na foto 
v zápase so Svidníkom) tretie miesto. 
Zvíťazil Svidník, pred poľským Kra-
kovom. Štvrtá skončila St. Ľubovňa 
a na poslednom mieste Prešov.

V dievčenskej skupine v telocvični 
SŠ Letná triumfoval poľský Krakov, 
práve pred Popradčankami. Na tre-
ťom mieste skončil L. Hrádok, štvrté 
miesto obsadil Prešov, piata priečka 
patrí Sp. N. Vsi a šieste skončili Ko-
šice. „S priebehom i výsledkami som 
spokojný. Sme v  plnej príprave a  ta-
kýto turnaj nám vždy príde vhod,“ 
hodnotil tréner st. žiakov VK Junior 
2012 Poprad Andrej Vojčík.  (ppv)
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AK Steeple Poprad

Dva cyklotrialové tituly ostali v Poprade

   Z V R P S B

1. VSS Košice 6 5 0 1 8:3 15

2. Lokomotíva KE 6 4 1 1 17:4 13

3. Bardejov 6 4 0 2 12:6 12

4. FK Poprad 6 3 2 1 12:6 11

5. Zvolen 6 2 3 1 11:7 9

6. L. Mikuláš 6 1 3 2 1:3 6

7. Sp. N. Ves 6 2 0 4 8:15 6

8. Haniska 6 1 2 3 9:16 5

9. Lipany 6 1 1 4 5:15 4

10. R. Sobota 6 0 2 4 3:11 2

Tabuľka II. ligy - sk. Východ

FK Poprad

V Strážach sa v sobotu kona-
li medzinárodné majstrovstvá 
SR v  cyklotriale. Popradčania 
vybojovali dva majstrovské ti-
tuly.

V  kategórii Poussin zvíťazila 
Lea Kucová, dcéra bývalej maj-
sterky sveta a  prezidentky do-
máceho klubu 3AL Poprad Jany 
Kucovej. „Mám rada cyklotrial 
a veľmi mi v tréningoch pomáha 
mamka. Verím, že raz budem 
majsterkou aj medzi dospelý-
mi,“ povedala po pretekoch. 
V  kategórii Senior triumfoval 
Popradčan Michal Ivan, za ním 

skončil jeho tímový kolega To-
máš Janík (na foto).

Zo slovenskej špičky sa naj-
viac darilo Samuelovi Hlavaté-
mu z CK Rudina, ktorý ovládol 
kategóriu Elite. „Na majstrov-
stvách sveta sa mi podaril dob-
rý výsledok, chcel som na to 
nadviazať aj v Poprade. Každý 
rok je to tu postavené výborne,“ 
povedal.

Vedenie pretekov i domáceho 
klubu 3AL Poprad má sľubné 
vyhliadky do budúcnosti. „V na-
šom klube máme veľa nových 
jazdcov a v súčasnosti historicky 

najviac detí. Pracujeme s  nimi 
a  objavujú sa aj výsledky,“ pre-
zradila prezidentka 3AL Poprad 
Jana Kucová. „Slovenský cyk-
lotrial vždy patril medzi svetové 
bašty tohto športu. Aj tento rok 
sme mali víťaza svetových hier 
mládeže. V  popradskom klube 
však teraz čakáme na novú krv, 
aby sme nadviazali na niekdajšie 
úspechy,“ skonštatoval riaditeľ 
pretekov, prezident Slovenskej 
cyklotrialovej únie, reprezen-
tačný tréner, ako aj člen výkon-
ného výboru 3AL Poprad Šte-
fan Pčola.  (mav)

Atléti z AK Steeple Poprad sa 
pred dvomi týždňami predsta-
vili v Novoveskej Hute.

Katka Jordánová zvíťazi-
la medzi mladšími žiačkami 
v behu na 500 metrov, Viktória 
Jordánová triumfovala medzi 
st. žiačkami na trati dlhej 1500 
metrov, Oliver Leštach bol naj-
rýchlejší na rovnakej trati me-

dzi st. žiakmi, Ivana Šoltýsová 
bola najlepšia na 5km medzi 
dorastenkami.

Jozef Dubašák (na foto vľavo) 
medzi mužmi do 39 rokov ob-
sadil na 12 km trati 2. miesto. 
„Na začiatku šk. roka sme začali 
trénovať a stále nie sme v plnom 
počte. Napriek tomu sme vybo-
jovali popredné umiestnenia, čo 

ma samozrejme teší,“ povedal.
V  nedeľu 18. septembra or-

ganizuje AK Steeple Poprad 6. 
ročník bežeckých pretekov pre 
všetky vekové kategórie pod 
názvom Steeple Kros. Štarty 
sú naplánované od 13. hodiny 
v  priestoroch atletickej drá-
hy ZŠ Jarná a  tiež v  okolí síd-
liska Juh 3.  (ppv)

Futbalisti FK Poprad 
remizovali v  sobotu 
10. septembra v  rám-
ci 6. kola II. ligy Vý-
chod s  Liptovským 

Mikulášom na súperovom ihris-
ku. V sobotu privítajú lídra súťaže 
VSS Košice, už dnes však zabojujú 
o  postup do štvrtého kola Sloven-
ského pohára vo Vyšnom Opátskom.

Výsledok: 6. kolo II. ligy Východ 
v sobotu 10. septembra MFK Tatran 
L. Mikuláš - FK Poprad 0:0 (0:0).

Program: 7. kolo II. ligy Východ 
v  sobotu 17. septembra o  19. hod. 
FK Poprad - FC VSS Košice.

3. kolo Slovenského pohára v stre-
du 14. septembra o 16. hod. TJ FK 
Vyšné Opátske - FK Poprad.  (ppv)

Hokejisti HK Poprad 
vstúpili do nového 
ročníka Tipsport ligy 
dvoma prehrami na 
ihriskách súperov. Už 
dnes privítajú v prvom 

domácom zápase Banskú Bystricu.
Výsledky: 1. kolo v piatok 9. sep-

tembra HC Košice - HK Poprad 3:1 
(1:1, 1:0, 1:0), gól Popradu: 3. Marek 
Zagrapan (J. Brejčák, R. Suchý). 2. 
kolo v  nedeľu 11. septembra MHC 
Martin - HK Poprad 4:1 (0:0, 0:1, 
4:0), gól Popradu: 33. Arne Kroták 
(Š. Fabian, T. Troliga).

Program: 3. kolo v stredu 14. sep-
tembra o 18. hod. HK Poprad - HC 
´05 iClinic B. Bystrica, 4. kolo v pia-
tok 16. septembra o  17. hod. MHk 
32 L. Mikuláš - HK Poprad, 5. kolo 
v nedeľu 18. septembra o 18. hod. HK 
Poprad - HC N. Zámky.  (mav)

HK Poprad

   Z  V  Vp Pp P Skóre B

1. L. Mikuláš 2 1 1 0 0 11:5 5

2. Košice 2 1 1 0 0 6:3 5

3. Zvolen 2 1 1 0 0 4:2 5

4. Nitra 2 1 0 1 0 7:7 4

5. N. Zámky 2 1 0 1 0 2:2 4

6. Trenčín 2 1 0 0 1 6:3 3

7. Martin 2 1 0 0 1 5:6 3

8. B. Bystrica 2 0 0 1 1 5:7 1

9. HK Poprad 2 0 0 0 2 2:7 0

10. Žilina 2 0 0 0 2 2:8 0

11. SR 20 0 0 0 0 0 0:0 0

Tabuľka Tipsport ligy

Volejbalový turnaj 
zmiešaných družstiev 
v  Matejovciach pod 
názvom Matejov-
ská antuka sa konal 
v  sobotu už po pät-
nástykrát. Tento rok 
bol súčasťou osláv 
Scholtzových dní 
a bojovalo sa premié-
rovo o  pohár primá-
tora mesta Poprad. 
V konkurencii piatich 
tímov patrilo prven-
stvo družstvu Baobab, druhý skončil tím Tatrafit z Tatranskej Lomnice. Až 
za tretím družstvom Evolution skončili organizátori podujatia z tímu Klubu 
Matejovčanov. Piate skončilo družstvo Jarná.   FOTO - Marek Vaščura

Cez víkend sa 
v popradskej Aréne 
predstavili volejba-
listky i  volejbalisti 
Slovenska v  rámci 
prípravy na blí-
žiacu sa európsku 
kvalifikáciu. Slo-
venky v dvojzápase 
podľahli Slovinsku 
0:3 a  1:3, muž-
ská reprezentácia 
prehrala s  Fín-
skom 1:3 a  2:3 
(na foto). Muži ostávajú pod Tatrami. O  postup v  rámci prvého tur-
naja 2. kola kvalifikácie ME 2017 budú v  piatok o  18. hodine v  Aré-
ne Poprad bojovať proti Izraelu, v  sobotu v  tom istom čase vyzvú Lo-
tyšsko a  v  nedeľu 18. septembra ukončia turnaj v  Poprade zápasom 
s Chorvátskom takisto o 18. hodine.    FOTO - Marek Vaščura
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